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KRISLAI
Ką Nixonas atsiekė? 
Nieko negalės laimėt 
Karas sudaro kliūtį 
Širdies ligų problema 
Naujas suradimas

J. Gasiūnas
Prez. Nixonas, besiruošda

mas kelionei į Maskvą geg. 
22 d., smarkiai padidino Šiau
rės Vietnamo bombardavimą, 
smarkiai praplėtė karą.

Amerikos bombonešiai jau 
mėto bombas pačioje Š. Viet
namo gilumoje. Bombardavo 
uostamiestį Haiphongą ir ap
daužė ten esančius keturis ta
rybinius prekybos laivus. Bom
bardavo ir sostinę Hanojų.

Ir ką Nixonas su tuo atsie
kė ? Indokinijos liaudis dar vie
ningiau ir ryžtingiau kovoja 
prieš Amerikos imperialistų 
invaziją. Prieš karą protesto 
balsai dar daugiau padidėjo. 
Reikalauja sulaikyti bombar- 

taikos 
Prie

davimą ir atnaujinti 
pasitarimus Paryžiuje.
šimtų milijonų balsų prisidė
jo ir demokratų prezidentiniai 
kandidatai McGovern ir Mus- 
kie.

Diplomatiniuose rateliuose 
manoma, kad Nixono nuo
sprendis didinti bombardavi
mą ir kartu plėsti karą turi 
daugiau negu militarinius sie
kius. Kartu esąs ir politinis 
siekis.

Nixonas norįs įrodyti Tary
bų Sąjungai, kad jos parama 
šiaurės Vietnamui nepadės 
laimėti taikos karo lauke ir 
kad Jungtinės Valstijos pasi- 
mojusios visada apsaugoti In
dokiniją nuo “komunistų įsi
galėjimo”. Nixonas skelbia 
Vietnamo liaudies jėgų pava
sarinį ofensyvą šiaurės Viet
namo armijų įsiveržimu į Pie
tų Vietnamą ir tuo teisina š. 
Vietnamo bombardavimą.

Nesvarbu, kaip Nixonas ma
nevruos ir demagogiškai kal
bės, jis militariniai nieko ne
gali atsiekti. Vietnamiečiai 
pasiryžę kariauti nors šimtą 
metų. Galima baigti karą tik 
bendru susitarimu.

Ką Nixonas gali atsiekti 
Maskvoje? Jis norėtų pasi
rašyti ginklų kontrolės, pre
kybos ir kreditų sutartis. 
Taipgi susitarti Europos sau
gumo klausimu.

Bet karas Indokinijoje su
daro didžiausią susitarimams 
kliūtį. Nixono misija Kinijoje 
taipgi negalėjo gerai pavykti 
dėl karo priežasties.

Sunku dabar numatyti, ką 
Nixono misija galės Maskvoje 
atsiekti.

Karui moratoriumas geg. 4; 
antikarinės demonstracijos 

tęsiasi po plačią š
WasMngtonas. — Darbo 

unijų vadai demokratai kon
gresmenai, senatoriai ir 
dvasiškiai paskelbė karui 
moratoriumą gegužės 4 d. 
Tuomet vyks visoje šalyje 
antikarinės demonstracijos 
už nutraukimą šia u r ė s 
Vietnamo bombardavima

Demokratai kongresme
nai griežtai reikalauja baig
ti bombardavimą. Demok
ratai senatoriai taipgi. Rei
kalauja Nixono paskirti 
laiką pilnam pasitraukimu 
iš Indokinijos.

Balandžio 21, 22 ir 23 de
monstracijos vyko visoje 
šalyje. New Yorke bal. 22 
d. demonstracijoje dalyva-

vo apie 100,000, nors oras 
visą dieną buvo lietingas. 
Dešimtys tūkstančių daly- 
dalyvavo, Chicago j e, Los 
Angeles, San Francisco.

Balandžio 21 d., daugelio 
kolegijų ir universitetų stu
dentai streikavo. Mokslo iš
taigos buvo uždarytos. 9 
kolegijų prezidentai pasisa
kė prieš bombardavimą.

Ir dabar kasdien protesto 
demonstracijos ir piketai 
tęsiasi. Didžiausias sujudi
mas prieš bombardavimą ir 
kara.

■ C’

Karo frontuose liaudies 
jėgos tebelaiko iniciatyvą 
ir pasiekia laimėjimų.

Klaipėdiečio - liaudies menininko Viliaus Butvilo gintaro 
dirbiniai “Tėviškės žemė“ ir “Neptūnas”.

B. Aleknavičiaus nuotrauka
Gener. streikas Urugvajuje; 
policija užmušė 7 komunist.

Montevideo. — Kairiųjų 
vadovaujamos darbo unijos 
paskelbė generalinį vienos 
f ienos streiką prieš valdžios 
terorą ir už didesnį atlygi
nimą. Streikas pratęstas. 
Sostinė suparalyžuota. 
r ...?— .'.■ri.-.yna.-.'.rj.'i:?.-..?,... .. 1

Teisia mainierių 
unijos viršininką

Washington, Pa. — Si- 
lous Huddleston, mainierių 
unijos distrikto viršinin
kas, teisme kaltinamas suo
kalbyje, kuriame nužudyti 
Yablonskis, jo žmona ir 
duktė. Huddlestono advo
katas tvirtina, kad jis ser
ga “juodųjų planelių” liga 
ir tegalės gyventi dar tik 
vienus metus.

Teisiamojo duktė primi
nė, kad ir mainierių unijos 
prezidentas Boyle žinojęs 
apie suokalbį nužudyta Ya
blonsky.

Policija buvo įsiveržusi į 
Kompartijos rajono raštinę 
ir ten užmušė 7 komunis
tus. Policija ieškojusi par
tizanų, kuriems komunistai 
nepritaria. Užmuštųjų lai- 
dotiuvėse dalyvavo tūkstan
čiai žmonių.

Atominė sutartis tarp 
Amerikos ir Japonijos
Tokijas. — Japonijos par

lamento narys (socialistas) 
Narasakis kaltina Japoni
jos valdžią slaptu susitari
mu su Jungtinėmis V aisti- 
jomis dėl bendrų branduo
liniu laivyno jėgų.

Premjeras Šato nieko ne
galėjo atsakyti į tą kaltini
mą. Tik tiek pasakė, kad 
kai kada tenka turėti slap
tus pasitarimus. Kiek vėliau 
Šato galėsiąs apie tai pa
aiškinti parlamentui.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Trečioji mokslininko knyga

Neseniai Tarybų Lietu
vos knygynuose pasirodė 
Vilniaus universiteto profe
soriaus Broniaus Dundulio 
knyga “Lietuvos užsienio 
politika XVI amžiuje”, ku
rioje gvildenami Lietuvos 
ir Lenkijos politiniai santy
kiai, Lietuvos ryšiai su už
sienio kaimynais. Knygoje 
skelbiama daug iki šiol ne
publikuotos medžiagos—re
tų- XVI amžiaus graviūrų 
su žemėlapiais, miestų pie
šiniais, Lietuvos ir Lenkijos, 
valstybinių veikėjų portre
tais.

Tai jau trečioji prof. B. 
Dundulio knyga, 
j a n t i Lietuvos 
klausimus.

chotas”, kuriame prieš 30Į 
metų jubiliatė sukūrė neuž
mirštamą Kitri paveikslą.

Lietuviško baleto vetera
nę nuoširdžiai pasveikino 
respublikos teatralai, drau
gai, jos mokiniai.

M. Juozapaitytė šoko 
daugiau kaip 40-yje klasi
kinių ir lietuviškų baletų, 
atlikdama pagr i n d i n i u s 
vaidmenis. Dėstydama 
Kauno yalstyWneje teatro 
studijoje, ji paruošė gausų 
būrį vėliau pagarsėjusių 
Lietuvos baleto artistų.

nagrlnė- 
istorijos

veteranes

JAV Kompartijos delegacija 
reikalauja sulaikyt Šiaur. 
Vietnamo bombardavimą

Hanojus, šiaurės Vietna
mas. — Čia atvykusi Jung
tinių Valstijų Komunistų 
partijos delegacija paskel
bė savo atsišaukimą į ame
rikiečius ir kitų šalių žmo
nes. Delegacija kviečia ben
dromis jėgomis kovoti prieš 
Nixono agresij ą, reikalauti 
tuoj sulaikyti bombardavi
ma Šiaurės Vietnamo.

Delegacija nurodo, kad 
jai teko Hanojuje matyti 
bombardavimo pasekmes: 
sugriautus namus, ligoni
nes, mokyklas, užmuštus ir 
sužeistus civilinius žmones, 
daugiausia vaikus ir mote
ris.

Delegaciją sudarė prezi

dentiniai kandidatai Gus 
Hali ir Jarvis Tyner, Kom
partijos N. Y. distrikto 
pirmininkas R. Storey ir 
“Daily World” kolumnistas 
Joseph North.

Dar es Salaam.—13 Por
tugalijos lėktuvų mėtė bom
bas ant Tanzanijos mieste
lio K i ta j a ‘ir padarė nema
ža nuostolių. Vienas lėktu
vas buvo numuštas. Tanza
nija remia afrikiečių išsi
laisvinimo kovas prieš Por
tugaliją.

Lynn, Mass. — Miesto 
taryba reikalauja tuoj baig
ti karą Indokinijoje.

Jau įsake nemokamai teikti
aptarnavimą skurdžiams

Washingtonas. — Sveika
tos, Švietimo ir gerovės 
sekretorius Richardson įsa
kė sveikatos įstaigoms teik
ti nemokamai patarnavimą 
skurdžiams. Įsakymas pa
liečia 6,308 tokias įstaigas,

prie kurių priskaitoma ir 
pusė ligoninių.

Tos įstaigos gauna iš fe
deralinės valdžios 3 bilijo
nus 7 milijonus dolerių tik
slu padėti būtinai reikalin
giems paramos.

Prez. Nixonas lankysis Gribowskas sušalo
Irane ir Lenkijoje lėktuve pasislėpęs

Širdies ligų specialistas Mo
ses ir jo bendražygis antai 
radijo programoje priminė, 
kad proporcionaliai Suomijo
je daugiau širdies ligomis 
miršta, negu kitose šalyse. 
Taipgi sakė, kad Japonijoje 
mirtingumas smarkiai pakilo.

Jiedu aiškino, kad Suomi
jos žmonės dabar riebiai val
go ir daug rūko. Todėl ir pa
kilo širdies ligų mirtingumas. 
Japonijoje pirmiau buvo vi
sai žemas širdies ligų mirtin
gumas, bet dabar jis pakilo 
todėl, kad Japonijos žmonės 
geriau gyvena, riebiau valgo, 
daugiau rūko.

Izraelio komunistai 
smerkia okupaciją

Tel Avivas.—Izraelio Ko
munistų partija paskelbė 
savo pareiškimą, kuriame 
griežtai smerkia Izraelio 
valdžios programą tęsti 
arabų žemių okupaciją.

Komunistų dokum e n t e 
nurodyta, kaip Izraelio 
okupacinės jėgos brutaliai 
elgiasi su arabais, ypač su 
tais, kurie priešinasi oku
pacijai.

Detroitas. — Balandžio 11 
d. Švietimo taryba paleido 
iš darbo 1,548 mokytojus ir 
tuo mano sutaupyti 14 mili
jonų dolerių.

10,000 palydėjo savo 
užmuštą komandierią
Belfast, Šiaurės Airija.— 

Daugiau kaip 10,000 katali
kų dalyvavo. Airių respub
likonų armijos komandie- 
riaus McCann laidotuvėse.

McCann buvo užmuštas 
persišaudyme su Anglijos 
kareiviais. 26 kiti buvo su
žeisti.

Lietuviško baleto 
sukaktis

Akademiniame operos ir 
baleto teatre iškilmingai 
buvo pažymėta Lietuvos 
TSR liaudies artistės Mari
jos Juozapai tytės 60-me- 
tis. Ta proga teatro kolek
tyvas parodė vilniečiams 
Minkaus baletą “Don Ki-

Sporto inventoriaus 
fabrikas

Kaune, Žaliakalnio rajone, 
pradėtas statyti didžiausias 
Tarybų šalyje sporto in
ventoriaus fabrikas, Jame 
bus gaminamos slidės, gim
nastikos priemonės, teniso 
stalai, irklai.

Penkių hektarų plote iš
kils modernus gamybinis 
korpusas, sandėliai, k i t i 
pastatai. Įrengimai fabri
kui bus siunčiami iš Rusi
jos Federacijos, Ukrainos 
ir Moldavijos gamyklų

V. Petkevičienė

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixpnas vyks į Ta
rybų Sąjungą gegužės 22 d. 
Po to jis vyks į Iraną ir 
grįždamas namo apsilankys 
Lenkijoje geg. 31 ir birželio 
1 dieną.

Baltieji rūmai informuo
ja, kad technikų grupė jau 
išvyko į Maskvą paruošti 
Nixono viešnagei progra
mą.

Kelionė į mėnulį pavyko

Jungtinėse Valstijoje apie 
400,000 žmonių į metus pa
siduoda akių ligos (katarak
tos) operacijai, kuri estiskau-se

di ir kainuojanti apie $1,000, 
taipgi keletą savaičių sutruk
do darbą.

Dabar Klevelando klinikos 
akių daktaras McGannon su
rado naują operacijai būdą, 
kad po kataraktos operacijos 
tą pačią dieną jau bus gali
ma eiti namo ir į darbą. Jis 
sėkmingai padarė 350 opera
cijų. Bet tokios operacijos 
dar tebėra išbandymo proce-

New Haven, Conn. — Fe
deralinis teismas pripažino 
nekonstituciniu šios valsti
jos įstatymą, draudžiantį 
aborcijas.

Milanas, Italija. — 
SUvyko majorai iš. 50 
džiųjų pasaulio miestų 
tarti, kaip sėkmingiau 
Voti prieš 
tuose.

Čia 
di- 
ap- 
ko-

poliuciją mies-

Houston, Texas. — Apollo1 
16 astronautai, šiuos žod
žius rašant, baigia savo ke 
lionę nuo Menulio. Jie nu
sileis į Pacifiką balandžio 
27 d. popiet.

Astronautai Y o u n g ir 
Duke tris dienas išbuvo ant 
Menulio paviršiaus. Jie pri
sirinko 250 svarų akmenų 
ir dabar vežasi namo.

Kai jiedu bluvo nusileidę 
Mėnulyje, tuomet astronau
tas Mattingly vairavo erd
vėlaivį aplink Mėnulį. Ke
lionėje Mattingly buvo iš
lipęs iš erdvėlaivio, pavaik
ščiojo erdvėje ir grįžo į 
erdvėlaivį..

Washin g tonas. — Prezid. 
Nixonas priėmė ir sveikino 
Kinijos teniso; žaidėjus.

Teisia karo priešus
Buffalo, N.. Y. — Fede- 

raliniame teisme prasidėjo 
tardymas penčių karo prie
šų. Juos kaltina suokalby
je sunaikinti militarinės 
žvalgybos rekordus pereito 
rugpiūčio men.

Te i s i a m i Charles Lee 
Darst, J. Horrigan, Ann 
Marie Masters, M. Consi
dine iš šio miesto ir James 
Martin iš West Valley, 
MJich.

Havana. — Tarybų Są
junga davė Kubai 8 nau
jausius militarinius lėktu
vus.

Turkijoje valdžios 
krizė tęsiasi

Ankara.—Turkijos prem
jeras Erimas, ištarnavęs 13 
mėnesių, rezignavo. Jis pa
liktas toliau eiti pareigas, 
iki bus sudaryta nauja val
džia.

Militarinė vadovybė pra
dėjo spaudimą daryti ir 
kaltinti premjero valdžią, 
kad ji neišrliša politinių, 
ekonominių ir socialinių 
klausimų, taipgi nepajėgia 
su teroristais susidoroti.

Paryžius. — Pietų Afri
kos revoliucinės valdžios 
pareigūnas Ly Van Sau pa
vadino Nixona “didžfiausiu 
karo krminalistu istorijo
je”.

Maskva. — Tarybiniai pi
liečiai skaitlingai lanko 
Jungtinių Valstijų kultūri
nę parodą Sokoliukų parke.

Detroitas.—-Marinas John 
Gribowskas įlindo į lėktuvo 
motoro kabiną ir skrendant 
iš Los Angeles į New Yor- 
ką mirtinai sušalo.

Jo motina sako, kad jis 
buvo marinų instruktoriaus 
baisiai sumuštas už rūky
mą, todėl kaip nors bandė 
iš militarinės tarnybos pa
bėgti.

Washingtonas. — Įtakin- 
CIO prezidentas Meany pa
reiškė, kad Nixono siūly
mas prievarta likviduoti 
transportacijos streikus ir 
prievarta darbininkus su
taikyti su kompanijomis 
paneigia laisvą kolektyvi 
susitaikimą.

EXTRA!
Trečiadienį per radiją ir 

televiziją prezidentas Nixo
nas pareiškė, kad Amerikos 
oro ir laivyno jėgomis da
lyvavimas Vietname civili
niame kare bus tęsiamas ir 
kad naikinantis bombarda
vimas šiaurės Vietnamo ne
bus nutrauktas arba kaip 
nors susiaurintas. Visoje 
šalyje auga jo pranešimu 
pasipiktinimas.

PRANEŠIMAS

Praeita antradienį “Lais
ve” neišėjo grynai dėl tech
niškų priežasčių. Draugas 
Večkys tebeserga, likusieji 
linotipininkai nepajėgė su
rinkti pakankamai raštų. 
Be to, dar ir mašinos buvo 
sugedusios, turėjome šauk
tis techniko pagalbas. Ir 
tas padidino mūsų bedas.
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Gegužės Pirmoji Šiemet
VISAS socialistinis pasaulis smarkiausiai ruošiasi 

iškilmingai atžymėti Tarptautinę darbininkų šventę — 
Pirmąją Gegužės. Tarybų Lietuvoje ir visoje Tarybų 
Sąjungoje su pakilusiu ūpu darbo liaudis minės savo 
praeitais metais pasiektus didelius laimėjimus. Milži
niškose eisenose išdidžiai plevėsuos aukštai iškelta tarp
tautinio internacionalizmo vėliava.

Be kitų šūkių tose eisenose garsiai skambės ur to
kie: L ..Ar m R

“Visų šalių darbo žmonės! Kovokite prieš agresy
vią imperializmo politiką, už taiką, demokratiją, nacio
nalinę nepriklausomybę ir socializmą!

Broliškai sveikiname kapitalistinių šalių darbininkui 
klasę—pasiaukojančią kovotoją prieš monopolistinį ka
pitalą, už politines ir socialines-ekonomines darbo žmo
nių teises, už socialistinių idėjų pergalę!

Tegyvuoja tarptautinė darbininkų klasė—pažan
giausia, revoliucingiausia dabarties klasė!”

Bet mūsų Amerikos darbo žmonių šiemet Pirmosios 
Gegužės mitinguose ir demonstracijose vyriausi šūkiai 
siejasi su Vietnamo karu.

Šis barbariškas karas turi būti užbaigtas, nutrauk
tas. Visos Amerikos karinės ir militarinės jėgos, taip

nėms partijoms prašymus 
ir reikalavimus, kad jos tos 
sutarties ratifikavimui vi-
somis keturiomis priešintų
si. . ■

Betgi visa Lietuvos isto
rija moko, kad geriausi 
Lietuvos interesai reikalau-
ja gerų santykių tarp tų 
dviejų šalių. Kaip tiktai juk 
blogi tarp jų santykiai davė 
net du baisiausius karus, 
kurių metu buvo Lietuva 
nuteriota. Blogi santykiai 
anksčiau ar vėliau šalis pri
veda prie karo. Jeigu ne
bus minėtoji sutartis užgir- 
ta, santykiai tarp Tarybų 
Sąjungos ir Vokietijos pa
blogės.’

Tai reiškia, kad ponas 
Rudis ir jo kolegos trokšta 
tarp šių kraštų naujo kon
flikto, naujo karo. Tai reiš
kia, kad jie trokšta naujo 
baisaus Lietuvai sunaikini
mo.

Tai sugedusių žmonių tro
škimas. Tai Lietuvos prie
šų troškimas.

JIEMS VISKAS PRA
KEIKTA, KAS 
LIETUVOJE PADARYTA

Kas nors, matyt, pamanė, 
kad taip vadinamoms 
“tremties mokykloms” rei
kėtų pasinaudoti Tarybų

pat visos militarinės Amerikos talkininkių jėgos turi bū- Lietuvoje išleistais vadovė
li ištrauktos iš visos Indokinijos. Tuojau, šiandien tu- liais. Atrodo, jog tokia nuo
ri būti nutrauktas bombardavimas Šiaurės Vietnamo! monė labai sveika ir prak-

tiška.
Bet kitaip galvoja “veiks

niai”. Vienas jų tiesiog šau
kia:

“... galvojimas, kad mū
sų tremties mokykloms ga
lėtų tikti Lietuvos komu
nistų parašyti vadovėliai, 
būtų didelis nesusipratimas 
ir sumenkinimas tų idealų, 
dėl kurių mes čia kovojame 
ir savo jaunimui skiepija
me. Tai būtų tam tikra 
prasme lyg komunistiškų 
Trojos arklių. įvedimas ne į 
kokius revoliucinių piliečių 
kvartalus, bet tiesiai į mū
sų mokyklas ir vienuoly
nus.. .”

Kadangi prieš tų vadovė
lių tūrinį nieko nepasaky
ta, tai atrodo, kad jie “pa
vojingi” tik todėl, jog jie 
Lietuvoje pagaminti ir iš
leisti. Viskas, kas tik Lie
tuvoje padaroma ir paga
minama, aišku, priešingai 
“veiksnių idealams”. Kitaip 
nė būti negali, nes tie jų 
“idealai” yra Lietuvai ir lie
tuvių tautai svetimi.

Bet, iš kitos pusės, juk 
tai yra jų prisipažinimas, 
kad jų “idealai”, susidūrę 
su Lietuvoje puoselėjamais 
idealais, neatsilaikytų. Jie 
pasirodytų bejėgiais. Štai 
kodėl jie jų taip bijo ir šau
kia, kad jie nė iš tolo nebū
tų prileisti ne tik prie mo
kyklų, bet ir prie vienuoly
nų!

Sveikiname Amerikos studentiją, Amerikos visą jau
nimą už visur, mokyklose ir miestų gatvėse, pagyvintą 
ir išplėstą antikarinę veiklą. Didvyriais istorijon įeis 
vardai tų amerikiečių, kurie šiandien šimtais sugrūsti 
į kalėjimus už prieškarinę veiklą. Džiugina ir tas, kad 
į antikarinę veiklą vis didesniu mastu įsitraukia žmo
nės visų partijų, visų partinių afiliacijų. Ne tik eiliniai 
žmonės vis giliau įsitikina šio karo neteisingumu ir be
prasmiškumu, bet ir kai kurie ir su sveiku protu neat
sisveikinę vadai. Tai parodo nusistatymas senatorių 
McGovern, Fulbright, Muskie, New Yorko miesto majo
ro Lindsay ir kitų. Karo šalininkai su prezidentu Nixi- 
nu priešakyje vis labiau tampa izoliuoti ir smerkiami.

Didžiausia gėda aukštajai darbo unijų vadovybei 
su George Meany priešakyje, kad ji iki šiol tebėra šio 
barbariško karo šalininkė, ranka rankon tebeina su to
kiais reakcininkais kaip senatorius Goldwater, arba Ca- 
lifornijos gubernatorius Reagan. Gaila, kad tiktai vie
nas kitaSatskirų didžiųjų darbo unijų vadas kol kas 
stojo po antikarine vėliava ir visomis jėgomis darbuo
jasi, kad Vietnamo skerdynė būtų nedelsiant nutraukta.

Vietnamo karo nutraukimo ir baigimo reikalauja 
geriausi šios šalies darbo liaudies interesai. Juo tunka 
tiktai stambusis kapitalas, tiktai didžiosios kapitalistinės 
monopolijos, kurių pelnai, kaip parodo statistikos, yra 
iškilę į padanges. Visa karo našta suversta ant darbo 
liaudies pečių.

Tegu šios Gegužės Pirmosios demonstracijos dar 
kartą storiausiai ir garsiausiai pabrėžia Amerikos dar
bo liaudies protestą prieš karą ir išreiškia jos troškimą 
taikos ir tautų draugystės!

Sveikinimai “Laisves” 
Suvažiavimui

(Tąsa)
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą. Linkiu visiems ge

ros sveikatos. Čia randate $10. Draugiškai,
Telda V. King

San Francisco, Calif.

Sveikinu “Laisvės” dalininku suvažiavimą, linkiu 
visiems geros sėkmės pravedimui nutarimų, kad “Lais
vė” lankytų mūsų namus per ilgus laikus. Linkiu viso 
gero visiems “Laisvės” , rašytojams ir rėmėjams. Čia 
randate $5. Draugiškai, •

J. K. Mažukna,
Pittsburgh, Pa.

Mes detroitiečiai sveikiname “Laisvės” dalininkų su
važiavimą. Linkime Jums, mieli draugai, tvirtos svei
katos. Taipgi daug daug metų gyvuoti mūsų brangiam 
apšvietos organui “Laisvei”. Kad mūsų žodžiai nebūtų 
be vertes, čia randate $108. J. U. aukojo $50, Pr. Jo- 
čionis $10, Jonas Bagdon $6, po $5: Anna Daukus, Sena 
draugė, J. Saulėnas, J. Bubleski, Helen Lyben, F. Nakas, 
Alb. Michel, ir Jurgis Nausėda $2. Linkiu “Laisves” 
kolektyvui tvirtos sveikatos ir ištvermės jūsų darbe!

Pr. Jočionis,
Dearborn, Mich.

G. S. Stasiukaičiai, Fairview, N. J. ............... 25.00
N. Y. Lietuvių Moterų Klubas, Ozone Park, 25.00 
M. Klimas, E. Brunswick, N. J. ............ 20.00
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.................................. 20.00
O. Cibulsky, Maspeth, N. Y.................................20.00
A. W. Juškevičiai, Stamford, Conn.................... 20.00
Anne Yakstis, Richmond Hill,. N. Y....................20.00
Marytė Tamelienė, Flushing, N. Y. .. ................ 10.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y. 10.00
P. N. Ventai, Jamaica, N. Y. .............. 10.00
K. I. Levanai, Brooklyn, N. Y. ........
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y. .... 
J. K. Rušinskai, Brooklyn, N. Y..........
George Wareson, Brooklyn, NY.......
J. A. Kauliniai, Hungtington, N. Y. ...
F. Klaston Huntington, N. Y. ......... .  .
Jonas Grybas, Richmond Hill, N. Y. ... 
V. B. Keršuliai, Brooklyn, N. Y. ...... 
Ignas Beeis, Union, N. J....................... .
K. V. Milenkevičiai, Brooklyn, N. Y. . .
Jonas Siurba, Richmond Hill, N. Y. .... 
Jonas Juška, Richmond Hill, N. Y........
LDS 46 kp., Brooklyn N. Y,.............. .
K. Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y. ..... 
A. Zix, Redlands, Calif. ........... ............
V. A. Čepuliai, Brooklyn, N. Y..............
H. P. Siauriai, Woodhaven, N. Y..........
Mary Zeakus, Silver Spring, Md. .....
J. J. Jordan, Three Bridges, N. J.........
P. Višniauskas, Brooklyn N. Y, ... ... 
Carl Bender, Brooklyn, N. Y. .............
Mary Adams, Great Neck, N. Y........ . .
W. A. Malin, Brooklyn, N. Y..................
O. J. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y.......... .
G. U. Bernotai, Woodhaven*, N. Y........
Wm. Paulauskas, Elizabeth, N J........ .
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J..................
Anna Philipsie, Stamford, Conn. ..... 
Ona Laukaitienė, Brooklyn, N. Y. ..... 
Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y...........
M. E. Liepai, Woodhaven, N. Y............
M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y........ .
Ona černevičienė, Maspeth, N. Y..........
G. Danilevičienė, Brooklyn N. Y. ..... 
E. Kasmočienė, Brooklyn, N. Y............
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N Y. ..

(Bus daugiau)

Mirė argentinietis 
J. Baltušnikas

Kaip praneša Argentinos 
lietuvių laikraštis “Vaga”, 
š. m. kovo 24 dieną mirė 
pažangus visuomenės vei
kėjas Jonas Baltušiiikas.

J. Baltušnikas gimė 1889 
metais balandžio 8 dieną 
Juostininkuose (Anykščių 
rajonas), valstiečio šeimo
je. 1908 metais jis išvyko į 
Argentiną, o sekančiais me
tais su kitais įkūrė pirmąją 
lietuvių išeivių Argentinoje 
organizaciją “Lygybė”, vė
liau draugiją “Diegas”.

Kas ką rašo ir sako
JAU JIEMS UŽKLIUVO 
IR JŪSŲ VAIKAI

Turime dar vieną dekre
tą. Jį išleido “vaduotojų” 
Amerikos Lietuvių Taryba 

-(ALTa). Jame įsakoma, 
kaip ir ką turi daryti Ame
rikos lietuviai su savo vai
kais. Jiems griežtai uždrau
džiama mažus vaikus vežti 
ir jiems parodyti jų tėvelių 
gimtąjį kraštą, Lietuvą.

Tame Tarybos dekrete 
skaitome:

“Cicero, Illinois lietuvių 
kolonijoje organizuojama 
vaikų kelionė ir stovyklavi
mas Lietuvoje yra aiškus 
pasitarnavimas komunisti
nio okupanto tikslams”. 
Nes, girdi, “stovykla bus 
parengta taip, kad paliktų 
išeivių lietuvių vaikams ge- 

. rą įspūdį”.
Ratavokite, pražūtis: vai

kai įsigys ir parsivež namo 
f erą įspūdį apie Lietuvą! 

ikrai baisus dalykas, ar 
ne? Čia “vaduotojai” suši
lę darbuojasi, kad visur bū

tų sudarytas kuo bjauriau
sias įspūdis apie Lietuvą, o 
jūsų vaikai parsivež gerą 
įspūdį. Mat, geras įspūdis 
apie Lietuvą pakenks jų 
raketui, jų bizniui. Todėl 
“vaduotojų” tėvai klausy
kite ir nedrįskite, sako 
ALTa savo vaikams tą mū
sų Lietuvą parodyti!

Mes, žinoma, manome, 
kad vaikams parodyti Lie
tuvą yra gražus ir naudin
gas dalykas, ir tokius tėvus 
tik reikia pasveikinti.

TAI KAM JIE 
TARNAUJA?

Čikagiškis Antanas Rudis 
sušilęs ragina “veiksnius” 
“rūpintis ir daryti viską, 
kas yra galima, kad nepuo
limo ir bendradarbiavimo 
sutartis tarpe Tarybų Są
jungos ir Vakarų Vokieti
jos nebūtų užgirta”. To rei
kalaują mūsų mielosios Lie
tuvos “geidausi interesai”.

Ponas Rudis ragina siųsti 
Vakarų Vokietijos opoZici-

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir lin
kime geriausių pasekmių suvažiavimui ir ilgo, sėkmin
go gyvavimo mylimai “Laisvei”.. Čia p risiančiame čekį 
sumoje $50. Draugiškai,

Mikas Detroitietis ir šeima

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą ir linkime pra
vesti gerus tarimus, kad galėtų gyvuoti ir kovoti prieš 
visokius šiandieninius blogumus. Čia randate $35. Au
kojo P. Beeis $15, po $5: M. Hacinkevičius, J. M. Kup
činskas, B. Katkus, M. Adomonis. Su pagarba,

P. Beeis,
Great Neck, N. Y.

w ■—« ■»■!»< eaaMM !■■■'■■ ■■■■■■■» —

Per V. Andrulį, nuo čikagiečių gauta sekamai: Es
telle Bogden $25, LLD 19 kp. $15, po $10: J. K. Staliorai- 
tis, V. J. Andruliai, J. Jakienė, Juozas Budris, A. Joni
kienė, Alex Gable, Martin Mazūra, E. Sagadinienė, Š. 
Simanauskienė, B. Gelgota $6; po $5: J. Mažeika, J. Ga- 
linauskas, St. Jokubka, F. Donikais, “Laisvės” rėmėjas, 
A. Damalakas, Vincas Juška, Petras Puišis, Antanas 
Grina, A. Paleckis, M. Martuza, Ig. ir J. Urmonai, Ig. 
Komar, Frances Norbut—$1.50. Viso $202.50.

Nuo' kitų gauta sekamai:
Lietuvių Namo. Bendrovė, Ozone Park, N.Y. $100.00 
Fr. Varaška, Woodhaven, N. Y. (už kiekvie

nus “Laisves” išgyventus metus) ....... 61.00 
A ido Cho ras, Ozone Bark, N. Y. ........ .■ .... 50.00 
William Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. .... •.. 50.00 
Ė. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. ... .... 50.00 
A. L Bimbai, Richmond Hill, N. Y. ......... 25.00 
LLD 185 kp., Ozone Park, N. Y. .......... . . . 25.00 
LLD 2-ra Apskr., N. J.-N.Y........................  25.00
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Sveikinimas su Gegužės 
Pirmąją

Brangus Draugai,
Siunčiu visam “Laisves” 

Redakcijos ir Spaustuvės 
kolektyvui širdingus Gegu
žės Pirmosios ir Spaudos 
Dienos sveikinimus. Leiski
te per jūsų laikraštį taipgi 
pasvdikinti visus “Laisvės” 
skaitytojus, visus pažįsta
mus ir nepažįstamus drau
gus, ir palinkėti laimės, 
sveikatos, džiaugsmo.

Tegu klesti pasaulyje tai
ka!

Tegu žydi progreso gėlės!

a Prospect, Conn.
Balandžio 14 d. po trum

pos ligos St. Mary’s ligoni
nėje mirė nuo širdies smū
gio Petronė Mačiulaitienė 
(B a re i u t ė - K a t o n i s).) Gyve
no pas savo dukterį 69 
Morris Road, Prospect.

Buvo pašarvota pas Sto
kes Funeral Home ir palai
dota balandžio 17 d. į Lie
tuvių laisvas kapines Wa
terbury — ten, kur jos pir
mutinis vyras K a ton i s yra 
palaidotas, kuris mirė jau 
daug metų atgal.

Nuliūdime paliko vienas 
sūnus Edward Katonis, gy
vena Wolcott, duktė Mrs. 
Helen Mulcahey, Prospect, 
brolis Antanas Barčius, ku
ris gyvena Canton, Mass. 
Liko keli anūkai ir vienas 
proanūkis, taipgi kėli brol
vaikiai ir brolio dukterys.

Buvo gimusi ir augusi 
Lietuvoje, duktė Antano ir 
Onos Barčių. Jauna būda
ma atvyko į šią šalį ir ap
sigyveno Waterbury. Susi
pažino su Katoniu, susituo
kė ir gyveno šiame mieste 
ir augino sūnų ir dlukterį.

Mirus jos vyrui Katoniui, 
ji paliko našlė su jaunais 
vaikais. Ji dirbo daug me
tų dirbtuvėje, kad užlaiky
tų save ir savo vaikus.

Vėliau susituokė su Ma- 
čiulaiči’u1 ir persikėlė gyven
ti į New Haven, Conn. Mi
rus jos antram vyrui Ma- 
čiulaičiui, ji apsigyveno pas 
savo dukterį Prospect, Ct. 

i Ji prigulėjo prie LDS 49 
kuopos ii' buvo “Laisvės” 
skaitytoja per daug metų. 
Nežiūrint, kur ji gyveno, 
visuomet lankydavo prog- 

Įresyvių žmonių parengimus 
ir juos paremdavo. Buvo 
laisva labai gero būdo mo
teris ir visais gražiai 
sugyveno.

Gili užuojauta jos dukrai 
Helen, sūnui Edward, bro
liui Antanui, anūkams ir 
kitiems jos artimiems gimi
nėms jų liūdnoje valandoje. 
O jūs, Petronėle, ilsėkis ra
miai Lietuvių laisvose ka
pinėse. R

M. Svinkūnienč

Montello, Mass.
Nuo 1910 metų J. Baltuš

nikas dalyvavo socialisti
niame judėjime. Drauge su 

‘I. Rimkūnu ir kitais tautie
čiais 1911 metais įkūrė lie-į 
tuvių savišalpos ir kultūros 
draugiją “Vargdienis” (vė-‘ 
liau pavadintą “Nemunu”). 
1914 metais drauge su J. 
Kaikariu ir kitais pažan
giais žemaičiais Buenos Ai
res priemiestyje įkūrė Ar
gentinos lietuvių socialistų 
sąjungą, vėliau Amerikos 
Lietuvių apšvietos draugiją, 
dalyvavo kitų pažangiųjų 
Argentinos organiz a c| i j ų 
darbe, kovoje prieš oportu
nizmą, gynė darbo žmonių 
reikalus. 1918 metais padė
jo išleisti laikraštį “Prole
taras”. Reakcijos siautėji
mo laikotarpiu (1930-1932 
metai) J. Baltušnikas iš
saugojo “Rytojaus” spau
dos knygyną ir spaustuvės 
įrengimus.

Velionis aktyviai bendra- 
darbiavo “Rytojuje”, “Tė
vynėje” ir kituose pažan
giuose leidiniuose.

“Tiesa”

Londonas. — Parlamento 
narė Bernadette Devlin 
Šiaurės Airijos teisme ga
vo 6 mėnesių kalėjimą už 
dalyvavimą katalikų de
monstracijoje be policijos 
leidimo.

“Tiesos” Redakcijos 
vardu,

Albertas Laurinčiukas
Vilnius v

Mieli Draugai
Su gražiausia darbo žmo

nių švente — Gegužės Pir
mąja! Su naujais sumany
mais, vaisingais darbais, 
brangūs užjūrio broliai. 
Tegu ir tolialu Jus lydi kū
rybinga, žvali nuotaika. 
Tegu visada gyvenimo ke
lyje Jus seka laimė ir 
džiaugsmas.

Stiprios sveikatos!
Vandalinas Junevičius

Kaunas

Brangus D rang učiai!
Sveikinu Jus ir Jūsų šei

mas su Tarptautine Darbo 
žmonių švente — Gegužės 
Pirmąja, linkėdamas šven
tiškos nuotaikos ir gero pa
sisekimo darbe, tvirtos-tvir- 
tos sveikatos siekiant už
sibrėžtų idealų,

linki
Vytas Grupkaitis > 

ir jo šeima. ; <
Inta, Komi, ASSR

Bal. 12 d.

Londonas. —- Bangi a de- 
desas priimtas į Britanijos 
Komonveltą, kaip 32-asis 
narys.

Sekami mūsų laisviečiai 
nesijaučia gerai sveikatoje:

Peter Chestnut pasidavė 
į ligoninę ištyrimui jo li
gos. Jo žmona Anna taipgi 
seniaį skundžiasi dėl nesvei
katos, eina pas gydytojus.

Mrs. K. Butkus, mūsų 
parengimų nuolatinė prie 
maisto ir patarnavimo dar
buotoja, sirgo kelias dienas. 
Dabar jau sveiksta namuo-

Seniau mums buvo labai 
žinomi geri laisviečiai far- 
meriai A. A. Balčiūnai. A. 
Balčiūnas jau miręs prieš 
kelis metus, o Amilija Bal
čiūnienę i š t i k o n ('laimė 
prieš kelis mėnesius. Na
muose susilaužė kojos kau
lą, buvo ligoninėje. Dabar 
gydosi Braemer Nursing 
Home, kur ją moko vaikš
čioti. Jos sveikata eina ge
ryn.

George Shimaitis

Reading, Pa.
Balandžio 24 d. mirė Mar

celė Romikaitienė, namuo
se. Ji buvo 78 m. amžiaus. 
Laidotuvės įvyko penkta
dienį, balandžio 28 dieną, 
Charles Evans kapinėse. 
Šią liūdną žinią telefonu iš 
Reading pranešė A. Zambu- 
sevičienė. Sakė vėliau pra
neš daugiau apie Marcelės 
jniitį.
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Los Angeles, Calif.
Tarybų Sąjungos Dailės 

Paroda
Džiugu, kad kovo 31 die

ną pavyko proga aplankyti 
nuostabią Tarybų Sąjungos 
dailės parodą. Sužinota, 
kad šiuo metu ši paroda ne
dalyvaus San Francisco 
mieste, o tokios rūšies dai
lės parodos negi yra daž
nos Amerikoje.

Ši paroda įvyko dailiame 
Barndal Parke, municipali
nėje galerijoje. Parodoje 
buvo išdėstyta apie 1,000 
įvairių spalvų, formų me
no žymių kūrinių. Kai ku
rie jų labai vertingi ir jų 
apsaugojimui buvo uždeng
ti stikliniais bei plastikos 
gaubtuvais. Sakoma, kad 
šios \ parodos eksponatai 
verti'4-rių milijonų dolerių.

Ši Los A r i g e 1 e s miesto 
Parko galerija bei pastatas 
stebėtojo akį patraukia sa
vo nepaprasta išvaizda, ir 
vos pro duris įžengus, visu- 
pirma į akis krinta bei su- 
žavėja nuostabios skaidrios 
parodos spalvos. Buvo pen
ktadienis, tai darbo diena, 
bet publikos buvo nepap
rastai daug, nes pūie kai 
kurių eksponatų prisiėjo 
palaukti.

Pažvelgus į publiką, at
rodė kad ji įvairi ir nesku
botai, atsidavusiai seka- 
skaito meno kūrinių užra
šus, o prie šimtmečius pra- 
slinkančių carų dekoratyvi
nio pobūdžio eksponatus 
gerokai apsistoja. O gi va 
greit į akis krinta TSRS 
premjero A. Kosygino dide
lis dailus portretas ir že
miau jo užrašas sako: “Me
nas priklauso liaudžiai” — 
N. Leninas.

šioje Tarybų Sąjungos 
meno parodoje randasi 
daugelio tautelių bei res
publikų dailės eksponatų. 
Ir štai ant plačios sienos 
ištiesta du nepaprasto gro
žio kūriniai anglų kalba pa
vadinti “Tapestry”. Tai 
vieni iš gražiausių. Tai lie
tuvaitės Zinaida Kalpo
kaitės - Vogelienės “Žemė 
žydi” ir “Salulė”. Ypatingai 
stebint gobeleną “Žemė žy
di”, ot, rodos, ir matai Lie
tuvos laukų, pievų žydėji
mą. Be to, gintaro kūriniai 
moterjms papuošalai sekan
čių Lietuvos meistrų: Zita 
Matskevicienė, Kostas To- 
leikis ir Elena Sinusienė.

Ši Tarybų Sąjungos dai
lės paroda, apart Los An
geles miesto, bus dar ke
liuose Amerikos didesniuo
se miestuose. Patartina ne
praleisti progos matyti ją.

M. B—te

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

L.L.D. 7-os Apskrities 
suvažiavimas įvyks gegu
žės 7 d. Pradžia 11 valandą 
ryto, 318 Broadway.

Kviečiame visas kuopas 
dalyvauti su skaitlingomis 
atstovybėmis. Šiame nepa
prastame suvažiavime turi
me daug reikalų aptarti. 
Dėl vasarinių parengimų, 
dėl pažangios spaudos ir 
kitais reikalais pasitarsime.

J. Jaskevičius
7-tos Apsk. Sekr.

(32-33)

Tours, Prancūzija. —Kas 
tai pavogė penkis Plicasso 
pieštus piešinius $586,000 
vertės iš Christine Duthod 
apartmento.

Brockton, Mass.
Svarbus pranešimas

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegiužės 
6 dieną Liet. Tautiškame 
Name, 8 Vine St., 2 vai. po 
pietų. Tai bus svarbus su
sirinkimas ir visi nariai ra
ginami dalyvauti. Šiame su
sirinkime turėsime balsuoti 
už narius į Centro Komite
tą. Pasitarsime apie būsi
mą LLD 7 apskrities konfe
renciją, kuri įvyks so. Bos
tone gegužės 7 dieną, 11 
vai. prieš pietus.

Po mūs ų susirinkimo 
įvyks Moterų Apšvietos 
Sąryšio k o n f e r e n e i j a. 
Kolonijų moterys kvie
čiamos skaitlingai dalyvau
ti.

Geo. Shimtitis

Norfolk, Mass.
Piktadariai įsilaužė į mu

sų barzdaskučio namus. Jis 
čia Wi kirpyklą, o gyvena 
Walpole. Jis su žmona buvo 
išvažiavęs į lenkų bažnyčią 
ant mišių ir sugrįžęs rado 
namuose viską išversta ir 
sudaužyta. Matote žmonės 
meldėsi, bet dievas pikta
darių nesudraudė.

V. Vaitkevičius

Rochester, N- Y.
Gedimino Draugystė ren

gia pietus gegužės 7 dieną 
savo svetainėje, 575 Jos
eph Ave.

Draugystės nariai, daly
vaus ar nedalyvaus, turės 
mokėti įžangą. Pradžia 1 
vai. po pietų. Po pietų bus 
susirinkimas. Visi dalyvau
kite. <

Kviečia Rengėjai

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

PODAROGIFTS, INC.
We are the ONLY firm in U.S.A, exclusively appointed by VNESHPOSYL
TORG to accept and send gift-orders to relatives in all parts of U.S.S.R.

PODAROGIFTS, IpU^the ONLY firm in U.S.A, which sends the 

gift-orders to VNESHPOSYLTORG, without any intermediates, banks etc.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which accepts or
ders for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its or
ders directly through Vneshposyltorg, for quality merchandise obtainable in 
the special VNESHPOSYLTORG stores and warehouses in many large 
cities of U.S.SR. Š

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, authorized to accept 
orders for APARTMENTS available through VNESHPOSYLTORG.

PODAROGIFTS,J^C. is the only firm in U.S.A, which receives from 
VNESHPOSYLTORG allotments for Automobiles at special dollar prices. 

(At present we have a few cars available for immediate sale, of the follow
ing models:

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00; MOSKVICH IE — $3033.00;

ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 subject to prior sale.
First come — First served)

For our customers convenience orde rs can be placed with any of our 
affiliates:

Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y. N.Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y. 10019 

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, Tel (212) 6S5-4S3T 

(between 27 and 28 Sts.)
NEW YORK, N. Y. 10001

Make certain you place your orders with a properly authorized firm.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas į- 
vyks balandžio 30 d., 2-rą 
vai. po pietų, L.K. draugi
jos svetainėje, ant kapinių. 
Šėrininkai ir lotų savinin
kai, dalyvaukite visi, nes 
yra svarbių reikalų, naujų 
pataisų dėl kapinių ir t.t. 
Po susirinkimo bus vaka
rienė toje pačioje svetainė
je.

Dalyvaukime susirinkime 
ir vakarienėje.

HELP HNTED-MALE-FEMALI HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

M.

Boston, Mass.
Per radio stotį WEEI kas 

rytais praneša, kiek auto
mobilių per 24 valandas 
Bostone pavagia. Balandžio 
21 d. buvo 46 automobiliai 
pavogti, balandžio 23 d. 60 
mašinų ir t.t. Nuo metų 
pradžios jau 4470 automo
bilių, daugiausia jaunuoliai 
“pasisavino”. Kartais bū
na taip, kad už kelių dienų 
ar savaičių pasiseka pa
tiems savininkams susiras
ti kur nors apdaužytą, pa
mestą mašiną.

Vyksta daug ir kitokių 
vagysčių, užpuolimų, žudy
nių ir visokių nedorybių, 
nes ekonominė padėtis pra
stėja. Vien tik Massachu
setts valstijoj yra 202,000 be 
darbo žmonių, o prie jų pri
dėjus per daug metų gyve
nančius iš valdiškos pašal
pos tūkstančius šeimų, su
sidaro didelis neturinčių jo
kio tinkamo užsiėmimo pro
centas...,.... ' •

Iš lietuviškos veiklos daug 
negalime pasigirti. Karts 
nuo karto su doleriu kitu 
prisidedame prie pažangio
sios veiklos, arba žiūrovų 
skaičių padidinam kai jau
nuoliai kovodami prieš ka
rą demonstruoja...

Kas šeštadienio popietėj 
turime So. Bostone susiėji
mus, kurie tęsis iki vasaros 
šilto oro. Yra šaukiamas 
visų organizacijų gegužės 
6-ą, 1-ą vai. susirinkimas. 
Bus LDS į Centrą valdybos 
rinkimas.’ Geg. 1-ą, 11 vai. 
ryto bus LLD 7-os Apskri
ties visų kuopų suvažiavi 
mas vasaros veiklai aptarti. 
Kviečiami kuoskaitlingiau- 
siai suvažiavime dalyvauti.

A. Kandraška

IRON WORKS BAKER
FOR INSIDE AND

OUTSIDE WORK CALL
Tel. (201) 484.4333

(32-34)

Exp. Year-Round. Apply Montcalm/ 
Rest. Lake George, N. Y.

518-793-6601
(31-36)

Chef (second), Saucier, vegetables 
cook, swing cook.
Inquiries: C/O Mount Mansfield Co. 

Stow, Vt. 05672 
(802) 253-7311.

. (32-35)

AUTO MECHANICS
Foreign car experience for Datsun 
dealers hi j). 5 day week, all benefits.
IMPORTS OF HEMPSTEAD, N.Y. 
180 Main St. Hempstead, N. Y. 

516-483-9600

MAINTENANCE ENGINEER
2-4 years experience for direct 

supervision of maintenance and 
project engineering. Send resume or 
call for appt. Personnel Dept., 201- 
852-1100.

Cooke Color & Chemicals, Inc.
" Reichhold Chemicals

P. O. Box 31 ,Hackettstown, N. J. 
07840.

Equal opportunity employer
(26-32)

(31-33)

OPERATORS
FINISHERS
BUTTON

BUTTON HOLES 
BAR TACKING & LAYOUT

PARK AVE. KNITTING MILLS
401 Park Ave., Brooklyn.

Telephone: 352-0740
(32-34)

TOOL. AND DIE MAKER
Person with some experience in 

progressive die works and form 
grinding. Will train for adaptation 
to our shop requirements. Call for 
appointment 20i-688-3658.

(32-36)

ATTENTION
CABINET POLISHER—REFIN

ISHER. Inside store work or out
side calls, full or part time. Call 
245-6700 for appointment or infor
mation.
BALDWIN PIANO & ORGAN CO.
922 7th Ave., New York City 10019

(32-38)

SURVEYING INSTRUMENT 
REPAIR MAN

Must be experienced. Good start
ing salary. Good Company benefits 
Call 201-227-6500. Ask for Angelo

• CHARVOŽ CARSEN CORP.
Fairfield, N. J.

An Equal Opp. Emp.

SHIPPING CLERK
Will train

Aggressive industrial, good Company 
benefits.

Call 201-227-6500. Ask for
De

Mr.
Prizio
CHAVOZ CARSEN CORP.

Fairfield, N. J.
An Equal Opportunity Employer.

Harrison, N. J.
Gegužės 27 dieną įvyks 

LDS 3-čios apskrities kon
ferencija. Vieta: 15-17 Ann 
Street, Labor Lyceum sa
lėje. Kuopos raginamos iš
rinkti ir atsiųsti delegatus. 
Gali delegatus atsiųsti ir 
tos kuopos, kurios prie ap
skrities dar nepriklauso.

Turime labai svarbių rei
kalų aptarti, šiemet įyyks 
LDS seimas. Reikia apie jį 
pasitarti

Kviečia Komitetas.
J. Stasiukaitis

JOHNSON CITY, N.
Mirus

Alfons Kaminsky
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julia, sū

nui Albert ir jo žmonai, anūkams Bernard ir Leo
nard, anūkei June ir jos šeimai, giminėms ir drau
gams

E. Slesser
G. Slesser
N. Strolienė
J. Strole
E. Strole
U. Šimoliūnienė
M. Sadauskienė
A. Maldaikienė
L. Mainionienė
A. Kumpan
W. Kumpan
T. Bagdonienė
N. Yudikaitienė
P. Juozapaitis

Juozapaitis
Vaicekauskas
Mikalajūnas

J žemaitis
A. Žemaitienė
E. čekanauskienė
N. Shaly
H. Pagiegala

J.

A. Pagiegala
J. A. Uogentas 
S. Vaineikis
P. Jasilionienė 
A. Žolynas
K. Morkūnienė 
A. Kireilis
J. Kireilis 
M. Lynn 
J. Lynn 
A. Wellus 
F. Ewanow 
W. Ewanow
H. Wizes
I. Wizes 
H. Žukas 
O. Schultz 
M. Burt 
A. Burt 
Walter Keršulis 
Bernice Keršulienė

TOOL MAKER

For progressive dies. Multi-slide ex
perience helpful. Freeport, L. I, 
N. Y. area.

516-379-4232
(32-35)

CHASER
Art Medallion Manufacturer mov

ing to Danbury, Conn, in June. 
Needs experienced persons. Work 
on Bronze plus some Silver & Gold. 
Must be English speaking, Many 
complete benefits. Good salary. Im
mediate employment. Ask for Vic
tor Lambert

MEDALLIC ART COMPANY 
325 East 45 St., New York City, 

New York 10017
(32.35)

OPERATORS
• ON DRESSES

Section or Whole Garments, 
anent.

Perm-
Union Benefits.
I & T. DRESS CO. 
93-10 95th Avenue

Ozone Park, Queens 
Tel. 847-4544 

? (32-37)

COOK
New nursing home in Raritan area, 
5 day work week, pleasant working 
conditions and benefits. Call Mr. 
Takacs at 201-272-6660.

(32-38)

BUSINESS OPPORTUNITY

OUTSTANDING BUSINESS
OPPORTUNITY

HAVE STATIONS AVAILABLE 
UPSTATE NEW YORK AREA 

SERVICE STATION 
AVAILABLE NOW

• Located to do high volume 
business

IN

• 3 bay facilities—High profit 
potential

• Promotional assistanace
• Excellent 

available.
penses paid

• Financial
available

CALL ANYTIME OR WRITE

SUN OIL CO.

training program
Salary & ex- 

while in training 
assistance

P.O.B. 271, Rensselaer, N. Y.
Days: M. Cox (518) 486-4701

(31-33)

REALESTATE 
FOR SALE

GREENWOOD LAKE
2 fam. home, dnstrs 3 bdrms., liv. 
rm, din. rm., w'/w carp. thru, pric
ed for quick sale, $25,000. (914)
294-6287.

SCALLOP CUTTER
Experienced on Keller type machine

Also Piece Sewer
Male or Female.

EUREKA CUTTING Ser.
6807 Smith Ave. North Bergen, N.J.

(31-38)

TRACTOR TRAILER DRIVER
Temporary, $5.29 per hr. 2 yr. 

all seasons tractor trailer driving 
experienced .required. Must meet 
minimum ICC requirements. Apply 
ROADWAY EXPRESS INC., 61 
Edgeboro Rd., East Brunswick, N. 
J. between 2-4 P.M. 
See Mr. Shields.

(29-33)

EXPERIENCED
DATA PROCESSING

SUPERVISOR
supervise operation of IBM 402,To

407, 1050 and related processing 
equipment. Knowledge of advanced 
processing machines preferred. Ex
perience — references necessary. 
Contact personnel manager of

BOLT SYSTEMS
701 N. Broadway 

Gloucester City, N. J.
215-WA 3-5000 

(32-38)

SECURITY GUARDS, North Jersey 
area; exp. helpful, but will train.

Good starting salary
contract.

Call (609) 858-8255,
P. M.

with union

between 9-5

(31-37)

MACHINIST
Someone with several years lathe 
and milling machine experience is 
needed in small Berkeley Heights 
plant. Good pay, some overtime. 
No layoffs. Call 201-464-5070 for 
interview.

(31-371

POLISHER
Must be experienced on spectacle 

mountings of plastic and metal. 
Must speak English. Good pay, Ben- 
fits, Permanent work. Apply in per
son.

HUDSON OPTICAL CORP.
842 Broadway (Vicinity 14 St.) 

N.Y.C., N.Y.
(31.33)

MACHINE SHOP
Looking for MACHINIST capable 

of reading blue prints, make own 
setups

For
& operate all machines, 
interview contact
P. PREIS ENGRAVING 

MACHINE CO.
651 U.S. Highway 22, Hillside, N. J.

(32-36)

TOOL AND DIE MAKERS
Expanding operation creates imme
diate opening for class “A” and 
class “B” toolmakers. Experience 
with molds for plastic injection 
molding. Excellent opportunity for 
right men. HALLER PLASTICS 
CORP. 557 Brook St., Garden City. 
L. I., N. Y. 516-747-8211.

(32-38)

OPPORTUNITY
TOOL MAKERS

Due to the success of our new line 
of sales we can offer experienced 
toolmakers a secure well paying job.

50 hour work week
10 paid holidays

Blue Cross and Blue Shield 
CATHAM PRECISION

9 Commerce St., Catham, N. J.
07928 

201-635-9695
(32-34)(31-34)

Gerbiami draugai “Laisvės” kolektyvo! Svei 
kiname su Gegužės Pirmąją Tarptautinių darbo 
žmonių šventės diena.

Visiems linkime nuo LLD ir LSK narių daug 
tvirtos sveikatos, laimės ir sėkmės apšvietos ir 
kultūros darbuose čia, JAV, ir visai Liet. TSR val
džiai ir jos visiems teisingo darbo žmonėms, ko
vojantiems už visuotiną teisingą visų tautų taiką!

Su gilia pagarba,
J. SMALENSKAS,

Miami, Fla.
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4-tas puslapis LAISVE

Pirmadienį Gegužes Pirmosios demonstracija Union 
Square aikštėje nuo 4 iki 7 vai po pietų.

Lietuviai, skaitlingai dalyvaukite^
Waterbury, Conn.

Jau viskas gerai prireng
ta del LDS ir LLD apskri
čių k o n f e i ‘e n c i j o s s e k m a (lip
ni, balandžio 30 d. Konfe
rencija prasidės 10 vai. ry
to, 103 Green St. salėje. 
Visi prašomi pribūti laiku. 
Nepamirškite atsivežti ge
ni sumanymų dėl apkalbė
jimo.

Tai pasimatysime balan
džio 30 diena.

J. Kunca

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyks gegužės 1 diena. 
Tai bus labai svarbus susi
rinkimas, jame turėsime 
balsuoti už kandidatus i 
Centro Valdybą ir išrinkti 
delegatus i seimą.

Mūsų kuopa yra didele, 
skaitlinga, dar ir šiandien 
turi 90 narių. Bet į susirin
kimus ateina tiktai po 7 ar 
8 narius. Tai labai, labai 
negerai.

Reikia, kad šis susirinki
mas būtų geras, skaitlin

Penktadienis, Balandžio (April) 28, 1972

Aido Choras rengiasi prie
savo 60-mečio minėjimo Pramogų Kalendorius

gas. Visi nariai raginami 
susirinkti.

A. B.

į Apie Aido Chorą
šį šeštadienį, balandžio 28 

d., 4:30 popiet, Laisvės sa
lėje, įvyks Aido choro pa
mokos su buvusia Choro 
mokytoja Brone Šaknaite, 
kuri akompanuos Chorui 
per Jubiliejinio Koncerto 
programa. Svarbu visiems 
dalyvauti.

Jubiliejinė Aido Choro 
programa jau spausdina
ma, tad prisiųstus Aido cho
rui sveikinimus skelbsime 
per spauda.

E. Kralikauskienė iš Law
rence, Mass., prisiuntė $10, 
B rooklynietė M. Kreivėnie
nė — $20, I). Galinauskie- 
nė, A. Zeidat, M. Yakštas 
ir M. Adams aukojo po $5.

Aido choro garbės nariai: 
A. Mantuškaitė $5 ir Fr. 
Mažilienė $5. Aido choras 
širdingai dėkoja už aukas 
ir sveikinimus.

H. F.

Mieste pasidairius
Leopo Idas Stokowskis, 

minėdamas savo 90-ąjį gim
tadienį, dirigavo orkestrui. 
Tai veikiausia seniausias 
pasaulyje orkestro dirigen
tas.

Mieste nedarbas 1971 m. 
pasiekė 6.7 % visos darbo jė
gos. 1971 metais buvo tik 
4.8%. Šiemet nedarbas dar 
labiau didėja.

Narkotistu karas mieste 
siautėja. Jau keletas žmo
nių užmušta, nemažai su
žeistų. Gatvėse persišaudy- 
muose kai kada nukenčia 
ir praeiviai.

___ 9
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Policija raportuoja, kad 
Bronxe Jaunų gengsterių 
gaujos gatvėmis siautėja. 
Grupės turi nuo 10 iki 300. 
Dažnai įvyksta apsišaudy
mų, ir mirčių.

Apie 4,000 miesto ligoni
nių raštinių 'ir kitų nepro
fesionalių tarnautojų vieną 
dieną paskelbė esą “susir-

Dar vienas sveikinimas
Jonui Juškai,

Lietuvos TSR Draugijos 
Prezdiumas sveikina Jus 
sulaukus garbingo jubilie
jaus.

Linkime daug laimės, 
sveikatos, neišsenkanč i o s 
kūrybinės energijos.

Jonas Kavaliauskas
LTSR Teatro Draugijos 
Prezidiumo Pirmininkas

Per visą 60 metų gyvavi
mo laikotarpį, choras išsi
laikė pažangioje linijoje, 
laikydamasis savo principų. 
Daug darbų atlikta meno 
ir kultūros, baruose, daug 
pasidarbuota. organizaci
joms, daug prisiminimų 
glūdi pažangiųjų lietuvių 
širdyse.

gę” ir į darbą neatėjo. Jie 
nepatenkinti .atlyginimais ir 
darbo sąlygomis.

Brooklyno teismas nus
prendė atlyginti $210,000 

17 ir pusės metų vaikui 
Brian Nicholson,kuris buvo 
mokykloje ištikusiame spro
gime sužeistas 1968 m. bir
želio 7 J. Rep.

Washingtonas. — Kai čia 
atvyko Kinijos terašo žai
dėjai, juos triukšmingai 
sveikino amerikiečiai spor
tininkai, studentai ir kiti

AIDO CHORO 60-mečio JUBILIEJAUS

KONCERTAS -- BANKETAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

69-61 GRAND AVE., MASPETH, N. Y

Sekmadienį, Gegužės 7 Dieną

Laisvės Choras, Hartford, Conn., mokyt ojaja Wilma Hollis.

Aido Choras kviečia visus atsilankyti į jų rengiamą 60 metų sukakties šventę.
Programoje dalyvaus New Yorko “Aidas” ir.' Hartfordo Laisvės chorai. Solistai: N. Ventienė, V. Beke- 

ris,A.Iešmantą, Vic. Becker,Jr., Amelia Young, Irene Janulienė ir Al Dupsha iš Worcesterio. Wilma Hollis 
ir Elena Brazauskienė iš Hartfordo.

Po Koncerto - Banketo Bus Šokiai
Sueikime atšvęsti mūsų “Aido” Choro jubiliejinę sulkaktį, kuris tiek daug talkininkavo spaudai bei 

organizacijoms ir per metų metus linksmino lietuvius.

BILIETAS §6 — PRADŽIA 1VAL.

Nellie Ventienė
Aido choro solistė

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Gegužes 27 d.
Įvyks LDS 3 Apskr. kon

ferencija., 10 vai.ryto. A d- 
resas: 15-17 Ann St., Har
rison, N. J.

Pavasaris jau šypsosi ir 
vilioja Į keliones, tad lauk
sime svečių ir iš kitų mies
tų. Koncerto-banketo pra
džią — 1 vai. Bilieto kaina 
— 6 doleriai.

H. F.

Pranešimas
LLD 2-os apskrities kon

ferencija įvyks gegužės 21 
d., 11 vai. ryte, Lietuvių 
svetainėje, Harrison, N. J.

LLD kuopos išrinkite de
legatus į konferenciją.

Sekr. A. R.

Mildred Stensler
Aido choro mokytoja 

1951—1972
Tad atšveskime garbin

gai Aido choro 60 metų su
kaktį, susirinkdami į Aido 
rengiamą jubiliejinę šven
te, kuri įvykis gegužės 7 d. 
(sekmadienį), 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y.

Ona černevičienė labai 
pasiilgus visų draugų, nes 
visą žiemą ją kankino art
ritas ir negalėjo išeiti iš 
namų.

Draugė černevičienė ne
galėjo dalyvauti ir “Lais
vės” dalininkų suvažiavime, 
tad pridavė man, nors ir 
pavėluotai, $5 pasveildinti 
laikraštį.

Tikimės matyti draugę 
Ona -Aido Choro 60-mečio 
jubiliejaus koncerte.

G. W.

Graži proga dainos 
mylėtojams

Į Ameriką yra atvykęs ir 
gastroliuoja garsusis socia
listinės Vengrijos sostinės 
Budapešto choras “Bartok.” 
Niujorkiečiai turime progą 
jį išgirsti. Čia choras dai
nuos šeštadienį, balandžio 
29 d. Koncertas prasidės 
lygiai 1:30 po pietų.

Vieta: Washington Ir
ving High School, Ir
ving Place and East 16th 
St. (prie Union Square) 
Manhattane. Ir įžanga tik
tai $1 asmeniui. Pasinaudo
kime šia nepaprasta proga.

Rep.

Brooklyn, N. Y.
LDS 1 Kuopos Nariams
Svarbus LDS 1 kuopos 

susirinkimas įvyks gegužės 
(May) 2 d., “Laisvės” salė
je. Pradžia 2 vai. popiet.

Tame susirinkime bus 
balsavimas už kandidatus į 
LDS centro valdybą ir taip
gi bus delegatų rinkimas į 
LDS 20-tąjį seimą, kuris 
įvyks Chicagoje rugpjūčio 
mėnesį.

Prašome visus kuopos 
narius dalyvauti tame susi
rinkime.

Sekr. A. Gilman

Detroitas. — Ford Motor 
kompanija atšaukia 1972 
metų 396,000 Forį Torinos 
ir Mercury Montegos auto
mobilius, taipgi Kanadoje 
27,000, kurių reikia pertai
syti paskutiniai ratai.

MIRĖ
Praėjusį šeštadienį, balan

džio 22 d., po ilgos ir sun
kios ligos mirė plačiai žino
ma Lietuvoje ir Amerikoje 
visuomenininke Pranė La
pienė.

P. Lapiene gyveno Stony 
Brook, Long Islande. Jos 
kūnas buvo sukremuotas 
balandžio 25 d.

Liko liūdesyje vyras ir 
dukra.

Ieva

PARDAVIMAI
Iš priežasties sunkios li

gos, parsiduoda 4 šeimų na
mas su rakandais, už pigią 
kaina. Kas iš lietuviu ren- 
giasi persikelti gyventi Flo
ridoj, gali gauti pelningą 
pirkinį. Namas netoli nuo 
Centro miesto, geroj vietoj. 
Kaina $48,000. Lietuvis ga
li gauti nuolaidą. Kreipkitės 
pas: Walter Lack. 135 N.E. 
41st St., Miami, Fla. 33137. 
Globėjo telefonas 751-0454.
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31 Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti :
|l >
|1 paketus. Greitai siųskite Savo paketus mums |
| o mes viską sutvarkysime. |

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

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

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

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į: . ; >

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC. 

723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106
Phone (215) 935-3455

Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir
Bušais Num. 1, 2, 5 ir 15

'PųįJ (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
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BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622 
2242 W. Chicago Av«. 

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

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Cainpau Avetiue 

365-6850
HARTFORD CONN. 06108 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 

3 18 So. Bethany 
AT 1-1757

LOS ANGELES, CALIF 
2841 Sunset Blvd. 

882-1568
MIAMI, FLA. 88188
6405 Biscayne Blvd. 

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

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

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10008 
101 First Avenue 

OR 4-8980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St. 

781-8577
PARMA, OHIO 44184 
5482 State Road 

749-8083
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1013 N. Marshall Street

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

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

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CAIJF. 94122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 89th St.

ME 8-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway

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

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

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

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

798-3847
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