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KRISLAI
Puikiausiai pavyko 
Amerika—-agresorius 
McGovern smerkia karą 
Vyry daugiau žudosi 
L-dopa vaistai

J. Gasiūnas

Aido choro 60 metų sukak
ties minėjimas stebėtinai ge
rai pavyko. Maspetho Lietu
vių Piliečių klubo salė buvo 
perpildyta. Dalyvavo įvairių 
pažvalgų žmonių.

Per 60 metų dainuodamas, 
Aido choras užsitarnavo di
džiulės pagarbos ir paramos 
iš lietuviškos visuomenės. Da
lyviai palinkėjo aidiečiams 
ilgiausių metų.

šiaurės Vietnamo radijas 
atmuša Amerikos militarinės 
komandos skelbimus, būk 
šiauriečiai yra įsiveržę į Pie
tų Vietnamą. Tokio dalyko vi
sai nėra.

šiaurės Vietnamas ir Pietų 
Vietnamas yra viena tauta ir 
viena teritorija. Vietnamo 
liaudies jėgos bendrai kovoja 
prieš Amerikos “agresorių, 
kuris atvyko 10,000 mylių 
skersai vandenyną įsiveržti į 
mūsų žemę.”

Jungtinių Valstijų imperia
listai yra tikrieji agresoriai, 
prie’š kuriuos vietnamiečių 
liaudis kovoja.

“Vietnamizacija nėra for
mula karui baigti, bet for
mula pražūčiai”, antai pasa
kė demokratų prezidentinis 
kandidatas McGovern.

Parsidavusio diktatoriaus 
Thieu išlaikymui neturėtų būt 
paaukotas nei vienas ameri
kietis ar vietnamietis karei
vis, sako McGovern.

Vietnamizacija tik padidino 
žmonių skerdynes visoje In
dokinijoje.

Los Angeles mieste veikia 
žmogžudystėms tirti centras, 
kurio direktorius Litman skel
bia, kad divorsuotų vyrų dvi
gubai daugiau nusižudo, ne
gu divorsuotų moterų.

Dr. Litman aiškina, kad 
skyrybos daug daugiau pa
veikia vyrus, kaip moteris. 
Vyras jaučiasi, kad jį panie
kino ir pažemino žmona, teis
mas, advokatas ir visa aplin
ka. Tuomet jis jaučiasi ge
riau būt nusižudžius.

Kolumbijos universiteto ne
urologas Yahf aiškina, kad 
5 metų praktika parodo L-do
pa vaistų efektingumą Par
kinsono ligoje.

Bet dabar jau patirta, kad 
tie vaistai sėkmingai gydo 
tam tikras nervų ligas, taipgi 
sulaiko moterų krūčių vėžio 
ligų plėtimąsi.

Tai nepaprastas vaistas. Jis 
gali pagydyti dar ne pilnai 
įsigalėjusią Parkinsono ligą, 
o pilnai įsigalėjusią gali ligo
niui palengvinti.

Jungtinėse Valstijose da
bar tuos revoliucinius vaistus 
naudoja apie pusė Parkinsono 
liga sergančiųjų ir jaučia ne
mažai naudos. Parkinsono li
ga sergančiųjų Jungtinėse 
Valstijose yra apie pusantro 
milijono žmonių.

Vakarų Berlyne daugiau 
kaip 20,000 vokiečių de
monstravo prieš Nixono 
blokadą Šiaurės Vietname. 
Ragino amerikiečius vykti 
namo iš Vakarų Vokietijos.

Demonstracija prieš karą 
gegužės 21; demokratai 

senatoriai prieš karą

Nixonas įsake užminuoti 
Šiaurės Vietnamo upes, 

kanalus, ežerus
Washingtonas. — Liau

dies ’Koalicija taikai ir tei
singumui, taipgi kitos prieš
karinės organizacijos ruo
šia demonstraciją sostinėje. 
Demonstracija įvyks sek
madienį, gegužės 21. Į de
monstraciją atvyks prieš 
karą kovotojai iš daugelio 
miestų.

Geg. 22 d. ir vėliau seks 
tolesni išstojimai prieš ka-

Vietnamo liaudis nepriima 
Nixono ultimatumo

Paryžius. —Šiaurės Viet
namo taikos delegacija pa
reiškė, kad “Vietnamo liau
dis nepriima Nixono ulti
matumo” ir toliau tęsia ko
vas už “nepriklausomybę, 
laisvę ir taiką”. Kova tę
sis, iki “kolonialistinis ag
resorius” bus išvarytas iš 
Vietnamo.

Šiaurės Vietnamo prie

Konferencija kovai 
prieš Nixono karą

New Yorkas.—David Li
vingston praneša, kad St. 
Louis mieste ’ įvyks unijų 
delegatų konferencija bir
želio 23-24 dienomis.

Tikimasi turėti apie 1,000 
delegatų, atstovaujančių 4 
milijonus organizuotų dar
bininkų. Konferencijoje bus 
sudarytas tvirtas aparatas 
kovai prieš Nixono karinę 
programą.

Livingstonas su kitais 
dviem unijų vadais neseniai 
grįžo iš Šiaurės Vietnamo, 
kur matė baisias Nixono 
karo pasekmes.

Mainierių .suvažiavimas
Charleston, W. Va. — 

Mainierių kovotojų už de
mokratiją grupė šaukia ei
linių mainierių suvažiavi
mą gegužės 27-29 dienomis, 
Wheeling, W. Va.

Suvažiavimas sudarys 
kandidatų sąrašą mainierių 
unijos rinkimams.

Dominikonai maršavo 
prieš imperializmą

New Yorkas. — Daugiau 
kaip 3,000 Dominikos res
publikos piliečių, dabar gy
venančių New Yorke, de
monstravo prieš Amerikos 
imperializmą Lotynų Ame
rikoje ir Azijoje.

Dominikoną i smerkė 
Amerikos kišimąsi į Domi
nikos respublikos reikalus.

New Haven, Conn. — 
Miesto aldermenai 26 bal
sais prieš 4 nutarė raginti 
Senatą priversti Nixoną iš
traukti amerikiečius iš In- 
dokinijos ir baigti kąrą.

Demokratu senatorių ko- 
kusas 29 balsais prieš 14 
pasmerkė karo išplėtimą 
Vietname ir pasisakė už 
kovą prieš Nixono karinę 
programą. Dauguma de
mokratų kongresmenų ir 
nemažai republikonų pa
reiškė karo plėtimu nepasi
tenkinimą. Juodųjų kong
resmenų kokusas griežtai 
smerkia Nixona.

plaukų ir geležinkelių už- 
minavimas, praplėstas bom
bardavimas žymiai padidi
na karo eigą ir iššaukia į 
aštresnę kovą Vietnamo 
liaudį, taipgi socialistinių 
šalių b e i taikingų šalių 
žmones, kovojančius už tai
ką. Amerikos žmonės taip
gi įsijungia į platesnes ir 
griežtesnes kovas prieš Ni
xono karinę programą.

TSRS padrąsino afri
kiečius kovoti

Addis Ababa. — Afrikie
čių Vienybės Organizacijos 
sekretorius Sahnun pareiš
kė, kad Tarybų Sąjunga su
teikia Afrikos žmonėms in
spiracijos, drąsos ir ryžto 
iškovoti nepriklausomą ir 
laimingą gyvenimą.

Sahnun primena, kad Ta
rybų Sąjungos įkūrimas 
prieš 50 metų yra kartu ir 
viso pasaulio liaudies lai
mėjimas.

Lansing. — Mich i g an o 
valstijoje rūkytojai 1971 m. 
surūkė cigarečių už 400 mi
lijonų dolerių.

Yablonskio sūnūs su 
kovotojais

Washingtonas. — Nužu
dyto Yablonskio sūnūs Jo
seph ir Kenneth spaudos re
porteriams pasakė, kad jie 
organizuoja eilinių mainie
rių jėgas kovai prieš uni
jos biurokratinę mašiną.

Unijos rinkimuose bus iš
keltas eilinių mainierių pre
zidentinis kandidatas, ku
riam dabar bus proga lai
mėti rinkimus.

Roma. — Italijos parla
mentiniai rinkimai nepa
keitė politinės krizės, bet 
tik ją padidino. Krikščio
nys demokratai negavo 
daugumos ir be kitų parti
jų pritarimo negalės suda
ryti pastovios valdžios. Ko
munistai ir neofašistai pa
didino atstovų skaičių.

Springfield, Ill, — Kilus 
prieglaudos name gaisrui 
9 žmonės žuvo, 32 sužeisti.

Šiomis dienomis Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinė 
mokykla pažymėjo 50 metų amžiaus jubiliejų, ši mokykla 
— pirmoji lietuviška mokykla Klaipėdos krašte.

šiuo metu K. Donelaičio vidurinė mokykla didžiausia 
uostamiestyje, čia mokosi 2000 mokinių, dirba 90 mokytojų.

Jubiliejaus išvakarėse mokykloje atidengtas K. Done
laičio skulptūrinis biustas, kurį sukūrė skulptorius P. Deltuva.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
šokėjos mokslinė disertacijaLyg žiloje senovėje...

Kauno Raudonosios Ar
mijos prospekte įsikūrė ori
ginali vyninė “Anykščiai”, 
kurioje vienu metu ga
li svečiuotis 70 lankytojų. 
Juos aptarnauja aukštaičių 
rūbais vilkinčios padavė j os, 
senovės “ šinkorkas” prime
nančios bufetininkės. Čia 
gali paragauti visų “Anyk
ščių vyno” gamybos gėri
mu.

Daug išmonės ir skonio 
parodė dailininkas archi
tektas V. Dudzinskas, su
kūręs vyninės projektą. Ži
lai Anykščių krašto seno
vei, padavimams pajungti 
baldai, indai, kiekvienas in
terjero akcentas.

“Eglė” papuoš Buitį
Baldai, kaip ir drabužiai, 

turi derintis prie mados 
reikalavimų, keisti savo 
fasonus ir modelius. Kauno 
baldų kombinato eksperi
mentiniame bare baigiami 
gaminti pirmieji nauji sve
tainės baldų komplektėliai, 
pavadinti “Eglės” vardu.

Komplektėlį sudaro dai
lūs ir ištaiginti baldai.

Wallace gyvy be išgelbėta
Laurel Md. — Alabamos 

gubernatorius George C. 
Wallace gegužės 15 d. ma
siniame rinkimų susirinki
me buvo trim kulkom per
šautas. Ligoninėje keturi 
daktarai operavo 5 valan
das ir išgelbėjo jo gyvybę. 
Dar reikės vienos operaci
jos, kad išimtų kulką iš nu
garkaulio. Manoma, Wal
lace gali būt paralyžuotas 
ant visados. Kiti trys buvo 
šlūviais lengvai Sužeisti.

Areštuotas iš Milwaukee, 
Wis., atvykęs 21 metų jau
nuolis Arthur Bremer ir 
kaltinamas bandymu užmu

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Jūratė Norvaišienė įpra
tusi prie sveikinimų -—pra
moginių šokių konkursuose 
jų tenka su kaupu,; ypač 
kai Jūratė kartu su vyru 
tarptautinio mąsto varžy
bose gražiai atstovauja 
Lietuvai.

Tačiau šį kartą, rašo 
“Kauno tiesa”, gėlės ir 
sveikinimai pasipylė kito
kia proga: Jūratė apgynė 
medicinos mokslų kandida
tės disertaciją. Dėstydama 
Kauno medicinos institute 
ir dalyvaudama pramogi
nių šokių konkursuose, ji 
surado laiko ir jėgų taip 
pat moksliniams tyrinėji
mams.

A. Petrauskas

200 bitininkų
Dabar Vilkaviškio rajone 

yra daugiau kaip 200 biti
ninkų. Jie prižiūri beveik 
4,000 bičių šeimų. Dar 1,000 
bičių šeimų yra valstybinių 
ūkių ir kolūkių bitynuose.

Rajono sodininkų draugi
jos ataskaitinio susirinkimo 
metu bitininkų sekcija pa
didėjo dar keliolika naujų 
narių.

V. žemaitis

šti W allace. Klausinėj amas 
pasisakė neturįs pinigų pa
sisamdyti advokatą.

1,000 valdžios tarnau
toją demonstravo

Washingtonas. — Dau
giau kaip 1,000 federalinės 
valdžios tarnautojų demon
stravo prieš karą Morato
riumo dieną gegužės 4.

Susirinkę ant Kapitelio 
laiptų reikalavo Kongreso 
priversti Nixoną baigti ka
rą, ištraukti amerikiečius 
iš Indokinijos.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas įsakė amerikinei 
komandai Saigone užmi
nuoti visas Šiaurės Vietna
mo upes kanalus ir ežerus, 
kad jie nebūtų panaudoti 
reikmenų siuntimui kariau
jančioms Vietnamo liaudies 
jėgoms. Tai dar vienas ka
rui praplėsti žygis.

Tarybų Sąjunga reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos nuimtų Nixono uždė
tą Š. Vietnamui blokadą.

Šiuo metu nei vienas lai

Thieu paskelbė karo stovį 
Piety Vietname

Saigonas. —.Pietų Viet
namo prez. Thieu paskelbė 
karo stovį visoje šalyje. Te
roru jis bando išlaikyti sa
vo supuvusį režimą.

Thieu apsidžiaugė, kad 
Nixonas praplėtė karą, už
minavo Š. Vietnamo uostus 
ir padidino bombardavimą 
tikslu sulaikyti Vietnamo

Izraelio policija 
puolė demonstrantus
Jeruzalė. — Izraelio poli

cija užpuolė Gegužės Pir
mos demonstrantus, pasisa
kiusius prieš rasinę diskri
minaciją. Areštavo daugiau 
kaip 60 žydų. Demonstraci
ją suruošė iš Afrikos ir 
Azijos atvykę žydai, kurie 
jaučia rasinę diskriminaci
ja. - _

Daugiau kaip 800 Jeru
zalės universiteto studentų 
demonstratyviai protestavo 
prieš policijos brutalumą 
Gegužės Pirmos demons
tracijoje prieš iš Afrikos ir 
Azijos atvykusius žydus.

Madison. — Wi scons in o 
valstijos gubernatorius Lu- 
cey ir 31 legislatorius pa
smerkė Amerikos agresiją 
Indokini j o j e. Reikalauja 
karą baigti.

Auto unijos vadai už 
kandidatą McGovern
Detroitas. — Jungtinės 

Automobilių Darbin inkų 
unijos pildomoji taryba už- 
gyrė demokratų prezidenti
nį kandidatą MCGovern.

Unijos konvencija pagei
davo, kad senatorius Ken
nedy būtų prezidentiniu 
kandidatu, bet jis griežtai 
atsisakė kandidatuoti. Tai 
dabar uriija remia McGo
vern.

New Delhis. — Indijos 
gynybos ministras Ram pa
reiškė, kad Indija negamins 
atominių ar branduolinių 
ginklų. Atominę ir bran
duolinę jėgą naudos tik vi
suomenės poreikiams 

vas neįplaukia ir neišplau
kia iš Š. Vietnamo uostu. ■ *.

Philadelphia, Pa. — Šia
me mieste tik vieną savait
galį 13 žmonių užmušta, 
daugiausia kitų žmonių šū
viais. 10 nužiūrimų jaunuo
liu ai’eštuota.

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
pasmerkė Nixono blokadą 
Šiaurės- Vietname. Reika
lauja nuimti blokadą.

liaudies jėgoms paramą.
Šiaurės Vietnamo uostuo

se dabar uždaryti 36 sveti
mų šalių laivai, dauugiau- 
sia Tarybų Sąjungos. Tary
binių laivų jūreiviai pa
siuntė į Maskvą telegramą, 
pasižadėdami sulaužyti JAV 
imperialistų agresijos blo
kadą. '

Streikuoja 160,000
Japonijos jūreiviu

Tokijas. — 160,000 Japo
nijos jūreivių nubalsavo tę
sti streiką, kurį pradėjo ge
gužės 5 d. Reikalauja di
desnio atlyginimo ir geres
nių darbo sąlygų.

Kobe uoste sustreikavo 
3,000 dokininkų, kurie ne
pasitenkinę per mažu atly
ginimu i r darbo sąlygomis. 
Kituose uostuose dokinin
kai taipgi reiškia nepasi
tenkinimą.

Mūšy skaitytojams
Mes dar vis nepajėgiame 

išgyvendinti spaustu v ė j e 
susidariusių sunkumų, su
sirgus linotipininkui S. Več- 
kflui. Tik su didžiausiu vargu 
šiaip taip galime “Laisvę” 
išleisti tiktai vieną kartą Į 
savaitę. Kaip ilgai tokia 
padėtis tęsis, sunku pasa
kyti. Nuoširdžiausiai pra
šome skaitytojus turėti 
kantrybės. Darome, kas 
tik galima.

E K S T R A
BONN A.— V aka rų Vo

kieti jos parlamentas užgy- 
re vyriausybės padarytą 
nepuolimo ir draugišką su
tartį su Tarybų Sąjunga ir 
Lenkija. Už sutartį paduo
ta 248 balsai. Prieš sutartį 
įsu Tarybų Sąjunga balsavo 
tiktai 9, o prieš sutartį su 
Lenkija—17. Krikščionys 
demokratai susilaikė nuo 
balsavimo. Manoma ir Se
natas sutartis greitai už- 
girs.
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Bus ar nebus?
ŠIE žodžiai rašomi pradžioje savaitės. Jau tik ke

lios trumpos dienos bepaliko iki gegužės 22 dienos, ka
da mūsų prezidentas Richard Nixon, pagal planą, tu
rėtų pasiekti Maskvą dėl pasitarimo su Tarybų Sąjun
gos vadovybe. Bet daugelis amerikiečių dar vis tebe- 
abejoja apie susitikimo įvykimą. Gal bus atšauktas ar 
atidėtas? Jiems atrodo, kad šiaurės. Vietnamo tižblo- 
kadavimas ir padidintas bombardavimas tokį susitiki
mą padaro neįmanomu...

Tačiau atrodo, kad prezidento kelionė nebus nei 
atšaukta, nei atidėta. Yra labai daug klausimų ir pro
blemų, kurių aptarimas kalba už pasitarimą tarp šios 
šalies ir Tarybų Sąjungos vadovybių. Tikėkime, kad 
iš šio pasitarimo naudos bus visiems.

Vietnamo karus ir dvasininkija
GALIMA nuoširdžiausiai pasveikinti tą dalį šios 

šalies dvasininkijos, kuri įsitraukia į antikarinę veiklą. 
Jau visam plačiam pasauliui yra žinomas katalikų baž
nyčios kunigų brolių Berriganų pasiaukojimas. Deja, 
katalikų bažnyčios aukštoji hierarchija dar nėra pasi
judinusi.

Tuo tarpu įvairių kitų religijų, net ir labai aukšti 
dvasininkai vis garsiau prabyla su reikalavimu šią sker- 
dynę nutraukti ir iš Indokinijos visas Amerikos mili- 
tarines jėgas ištraukti. Antai, įvykęs Amerikinis Žy
dų Kongreso suvažiavimas griežtai pasmerkė Vietna
mo karo išplėtimą ir pareikalavo jį tuojau nutraukti. 
Rezoliucijoje sakoma: “Tuojau sulaikykite visus karo 
veiksmus ir pradėkite ištraukti visas Jungtinių Valsti
jų militarines jėgas iš Rytpietinės Azijos”.

Prieš kelias dienas įvykusi Episkopalų bažnyčios 
New Yorko diecezijos konvencija griežtai pasmerkė 
Nixono vėliausius karui išplėsti žygius. Vyskupas 
Moore pareiškė: “Prezidento Nixono veiksmai mano 
širdį pripildė pasibaisėjimu ir apgailestavimu”.

O pereitą savaitę grupė aukštų įvairių bažnyčių 
dvasininkų išleido bendrą protestą prieš .karą ir jo 
išplėtimą. Tarp kitų, pareiškimą pasirašo šie:

Rev. Dr. Eugene Carson Blake — Pasaulinės Baž
nyčių Tarybos generalinis sekretorius.

Dr. Cynthia Wedel — Nacionalinės Bažnyčių 
Tarybos prezidentas.

Dr. William P. Thompson — Jungtinės Presbiteri- 
jonų Bažnyčios administratorius.

Dr. Robert V. Moss — Jungtinės Kristaus Bažny
čios prezidentas.

Rev. John E. Hines, Episkopalų Bažnyčios vysku
pas. : --.7? T . ' • ' jVj#]'

Dvasininkai sako kad jie ieškojo pasimatymo su 
prezidentu dėl išdėstymo savo antikarinio nusistatymo, 
bet Mr. Nixon nė iš tolo jų neprisileido. Todėl jie da
bar viešai išstojo su savo reikalavimu. ‘
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Kas ką rašo ir sako
KAIP TADA ISPANIJOJ, 
TAIP DABAR 
VIETNAME...

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” (geg, 5 d.) savo veda
majame “Jos neužstojo sa
vųjų” dabartinę padėtį In
dokinijoje lygina prie anų 
laikų situacijos Ispanijoje. 
“Saigono generolai”, sako 
laikraštis, “vaidina tą pačią 
rolę, kokią vaidino Ispani
joje generolas Franko.”

O ką daro taip vadina
mos “demokratijos”?

“Demokratinės valstybės,” 
sako “L. Balsas”, “kurios 
daug kalba apie nepriklau
somybę, ir dabar nenori nei 
piršto pajudinti prieš JAV, 
kurios Indokinijoje padeda 
fašistams. Jei ne Kinija, 
Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys, tai Indoki
nija seniai būtų susilauku
si Ispanijos likimo”.

Kaip žinia, “Ispanijoje 
demokratai būtų lengvai 
susidoroję su fašistais, jei
gu Hitleris su M u s s o Ii n i u 
nebūtų fašistams padėję”. 
Kaip diena aišku, jog Viet
namo liaudis būtų seniai 

bus, nes kiauliena atitenka 
ne jiems vieniems, bet vi
sam kraštui. Ir, žinoma, už 
tą alytiečių “nelaimę” at
sakingi yra rusai — kas 
daugiau!

Įdomu, kad menševikų 
laikraštis išeina Chicago j e, 
kuri yra išgarsėjusi kaip 
tik skerdyklomis. Mes netu
rime duomenų, kiek jose 
kasdien paskerdžiama kiau
lių, bet, aišku, labai labai 
daug. Bet vadovaujantis 
menševikų logika, tai visa 
toji kiauliena turėtų atitek
ti tiktai chicagiečiams. Bet 
taip nėra. Mėsa pasiekia 
net visus šalies kampus. 
Kodėl menševikai tų sker
dyklų ir tos kiaulienos na- 
prakeikia? Juk visa tai 
klojasi jų panosėje, bet ne
simatė nė vieno editorialo!

GARBINGA SUKAKTIS
Didysis Tarybų Sąjungos 

Komunistų Partijos leid
žiamas dienraštis “Pravda” 
švenčia savo GO metų gyva
vimo sukaktį. Tai reiškia, 
kad “Pravda” už mūsų 
“Laisvę” tik vieneriais me
tais jaunesnė.

Šia proga Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Taryb. 
Prezidiumas “Pravdą” ap
dovanojo Spalio Revoliuci
jos ordinu. Paskelbtas ir 
Komūnistų Partijos Centro 
Komiteto sveikinimas prav- 
diečiams. Jame, tarp kitko, 
sakoma:

“Šiemet didžioji broliškų 
mūsų šalies tautų šeima pa
žymi Tarybų Sąjungos 50- 
metį. Centro Komitetas įsi
tikinęs, kad ‘Pravda’, kai}) 
ir visa tarybinė spauda, te
levizija ir radijas, įneš de
ramą i n (1 ė 1 į ruošiantis 
reikšmingam jubiliejui, pa
laikydami visaliaudinį dar
bo žmonių kūrybinės inicia
tyvos ir energijos užmojį 
didžiuliame kuriamajame 
darbe, toliau stiprinant 
TSRS ekonominę, politinę 
bei gynybinę galią, ir atei
tyje ryškiai nušvies lenini- 

• nės nacionalinės politikos 
laimėjimus, jos tarptautinę 
reikšmę, aktyviai padės 
skiepyti darbo žmonėms so
cialistinį patriotizmą ir in
ternacionalizmą.

Kom. Partijos Centro Ko
mitetas linki pravdiečiams, 
laikraščio aktyvui, visiems 
tarybiniams žurnalistams 
naujų laimėjimų kilniame 
ir garbingame darbe, mo
bilizuojant kūrybines tary- 

Ibinės liaudies jėgas mūsų 
didžiosios Tėvynės klestėji
mo, komunizmo statybos 
vardan.”

REIKĖTŲ DAUGIAU 
INFORMACIJOS

Turime prisipažinti, kad 
ne viską ir mes žinome 
apie kaimynus kanadiečius. 
Antai, Chicagos kunigų 
dienraštyje (geg.8 d.) skai
tome tokį liūdną nusiskun
dimą:

“Kanadoje yra dvi ko
munistų partijos: komunis
tų partija ir naujoji demo
kratų partija (NDP). Pa
staroji komunistiniame vei
kime reiškiasi daugiau už 
komunistų partiją. NDP 
atstovai Kanados parla
mente viešai gina komunis
tinius reikalus, globoja vie
tos komunistus. Tos parti
jos atstovams reikalaujant, 
Kanados vyriausybė kreipė
si į JAV prezid. Johnsoną, 
kad amerikieč. nebombar
duotų Š. Vietn. komunistų. 
Johnsonas paklausė tų pra
šymų ir savaitei pertraukė 
tuos bombardavimus. Tas 
davė progos komunistams 
pasiruošti naujam puolimui.

susidorojusi su Saigono mi
ll tarine klika, jeigu Jung
tines Valstijos nebūtų įsi
maišiusios ir padėjusios fa
šistinėms jėgoms.

LIETUVOS KIAULĖS, 
KIAULIENA IR MŪSŲ 
MENŠEVIKAI

Kaip žinia, Tarybų Lie
tuvos mieste Alytuje veikia 
skerdykla, kurioje per 8 
valandų pakaitą paskerd
žiama ir apdorojama 400 
kiaulių. Iš dienraščio “Tie
sos” sužinome, kad ta sker
dykla bus gerokai praplės
ta taip, kad su laiku per 8 
valandas galės paskerst net 
700 kiaulių.

• Tuo tik reikėtų pasi
džiaugti. Bus daugiau kiau
lienos.

Bet kitaip galvoja mūsų 
chicaginiai menševikai. Juos 
tas tiktai baisihi erzina. 
Antai, jų laikraščio redak
torius net matė reikalą iš- 
piškinti apie šią, skerdyklą 
sieksninį edito rialą (gegu^ 
žės 6 d.). Jo išvada: iš tos 
skerdyklos jokios naudos 
alytiečiams nebuvo ir ne

MŪSŲ SVEIKATOS REI

Kaip kontrolių
Visame pasaulyje daug 

kalbama ir rašoma apie 
mitybą, režimą, dietą, žmo
gaus kūno svorį, jo svyravi
mus. Čia yra interviu su 
amerikiečiu dr. Morton B. 
Glenn.

Klausimas. Ar galiu pra
leisti pusryčius arba pietus, 
jeigu nesijaučiu alkana?

Atsakymas. Žmonės, ku
rie nesilaiko pastovaus mi
tybos grafiko, mėgsta arba 
dažnai ką nors ragauti, ar
ba praalkę per daug prisi
valgyti per sekantį valgy
mą. Galutinis rezultatas 
toks — per dieną jie gauna 
daugiau kalorijų, negu nu
stoja, praleisdami pusry
čius ar pietus. Geriausiai 
alkį malšina trys gerai iš
balansuoti valgymai per 
dieną. <

Klausimas. Ar galima ba
dauti, norint greitai numes
ti dalį svorio?

Atsakymas. Galima tačiau 
nieko nelaimėsite. Badavi
mo metu jūs gausite ma
žiau kolonijų, ir svoris kris, 
bet, pradėjus vėl normaliai 
maitintis, tuoj pat grįš svo
ris.

Klausimas. Ar sumažin
siu kalorijas, nevalgydamas 
duonos?

Atsakymas. Jeigu suma
nysite nevalgyti duonos per 
vakarienę — nevalgykite. 
Tačiau jokiu būdu to neda
rykite per pusryčius ir pie
tus. Duona—svarbus ener
gijos šaltinis, be to—geras 
vitaminų tiekėjas. Duona 
dažnai vartojama įvairiems 
sumuštiniams gaminti. Juos 
darant, reiktų vengti labai 
kaloringų maisto produktų.

Klausimas. Ar būtina 
gerti pieną?

Atsakymas. Vietoje žo
džio “būtina” aš pasirink
čiau “privaloma”. Patariu 
per dieną išgerti mažiau
siai vieną stiklinę pieno. 
Pienas mums teikia pro
teinų (baltymų), vitaminų, 
kalcio ir kitų būtinų me
džiagų. Dietininkams jis 
yra taip pat didelis apetito 
malšintojas. Tačiau dieti- 
ninkai privalo vartoti tik 
nugriebtą pieną ir jo pro
duktus.

Klausimas. Ar teisybė, 
kad žuvis turi pakankamai 
proteinų ir mažiau kalori
jų, negu mėsa?

Atsakymas. Žuvyje yra 
daugiau proteinų, negu to 
paties svorio, nėt be kaulų, 
geriausios rūšies jautieno
je. Pažymėtina, kad vienas 
svaras (454 gramai) jautie
nos turi apie 2,000 kalorijų, 
o žuvis — tik 400!

Klausimas. Ar patariama 
valgyti keptas bulves?

Atsakymas. Savo pacien
tams aš patariu vengti bul
vinių patiekalų. Keptos bul
vės nėra išimtis, be to, ke
pimui vartojami labai kalo
ringi riebalai.

NDP atstovai parlamente 
reikalavo, kad Kanados vy
riausybė nutrauktų diplo
matinius santykius su tau
tine Kinija ir užmegstų di
plomatinius santykius su 
kom. Kinija. Kanados vy
riausybė tai]) ir padarė. 
Tas rodo, kad Kanados li
beralinei vyriausybei ko
munistai turi didelę įtaką.”

Platesnių žinių apie šią 
“Naująją Demokratų Par
tiją” taip ir neturime.

Gal mūsų draugų “Liau
dies Balsas” galėtų apie ją 
Jungtinių Valstijų ir Kano
jos lietuvius plačiau supa
žindinti?

)ti savo svorį
Klausimas. Ar galima vi

siškai nevartoti riebalų? 
Ar nenukentės dėl to oda?

Atsakymas. Kokios die
tos besilaikytumėte, orga
nizmas vis vien gaus tam 
tikrą kiekį riebalų, kurie 
apsaugo odą nuo sudžiūvi
mo. Tačiau neužmirškite, 
kad riebalai yra viena iš pa
grindinių maisto medžiagų. 
Aš nepatariu visiškai atsi
sakyti tokių riebalų, kaip 
sviestas, margarinas ir au
galinis aliejus.

Klausimas. Ar vynuogės 
tukina?

Atsakymas. Ne! Vynuo
gės tokių stebuklingų savy
bių neturi.

Klausimas. Ar galima 
gerti alkoholinius gėrimus, 
norint sublogti?

Atsakymas. Kuo mažiau 
vartosite alkoholio, tuo bus 
geriau. Ir niekada negerki
te alkoholio be maisto — 
tai gali sukelti įvairias li
gas. ■;

Klausimas. Kiek galima 
gerti vandens? I

Atsakymas. Gerkite tiek, 
kiek norite. Žmogaus kūne 
neišsilaiko vandens dau
giau, negu reikia.

Klausimas. Ar patariama 
mažiau vartoti druskos?

Atsakymas. Ne, kadangi 
organizmui reikia tam tik
ro kiekio druskos. Didesnis 
druskos kiekis sukelia di
desnį vadens, o ne riebalų 
vartojimą.

Klausimas. Ar galim a 
greitai sublogti, nevarto
jant proteinų?

Atsakymas. Svoris suma
žės, kai per dieną suvarto
site mažiau kalorijų, negu 
jums jų reikia. Ir nesvar
bu, kas teiks kalorijas — 
proteinai, riebalai, anglia
vandeniai . Jūsų svorio kri
timas priklauso nuo kolori- 
jų poreikio ir suvartojimo 
skirtumo.

Klausimas. Kokiu būdu 
nustatyti ar mano svoris 
normalus?

Atsakymas. Be įvairių 
lentelių ir diagramų, pa
prasčiausias yra “gnybio” 
būdas. Sugnybkite pirštais 
krūtinės, pečių ar viršuti
nės rankos dalies raume
nis. Jeigu gnybis yra pla
tesnis, negu 2.5 centimetru, 
jūsų svoris yra per didelis.

Klausimas. Ar kūso rie
bumas gali būti paveldėtas?

Atsakymas. Net kai ku
rie gydytojai tiki, kad pa
veldėjimas turi įtakos rie
bumui. Aš tuo netikiu. Ma
no pažįstamos “storos” šei
mos buvo ne paveldėjimo, 
o netinkamos mitybos re
zultatas.

Klausimas. Ar svorio nu
metimui būtina mankšta ?

Atsakymas. M a n k š t o s 
pratimai padeda sudeginti 
daugiau kalorijų, tačiau di
džiausias jų privalumas, 
kad gerina žmogaus figūrą 
ir savijautą.

Klausimas. Kodėl nume
tamas didesnis svoris, tik 
ką pradėjus dietos kursą?

Atsakymas. Paprastai pir
mąją savaitę numetamas 
didesnis svoris, kadangi 
staigi dieta mažina druskos 
vartojimą, o tuo pačiu pa
didina vandens nuostolį.

Klausimas. Kas yra svo
rio stabuizavimasis?

Atsakymas. Tai yra toks 
laikotarpis, kai nebejaučia
mas tolesnis svorio mažėji
mas. Dažniausiai tai esti 
trečią savaitę, kai organiz
mas prisitaiko prie naujo 
vandens balanso. AŠ ją va

dinu baigiamąja savaite, 
kadangi daugelis žmonių 
šia pauze pateisina dietos 
nutraukimą. Tačiau jeigu 
dietini ūkas ir toliau tęsia 
dietą, jo svoris mažėja.

Klausimas. Kartais beveik 
visą dieną praleidžiu virtu
vėje. Kaip atprasti nuo 
dažno smaguriavimo?

Atsakymas. Pirm i a u s i a 
griežtai nusistatykite j'ums 
patogiausią trijų kartų val
gymo per dieną režimą. 
Antra, kai jaučiate, kad ne
susilaikysite ko nors neuž- 
valgiusi, atsikaskite saliero, 
morkos ar kitos kokios 
nors žalios daržovės. Tre
čia, apie 16 vai. prisėskite 
ir suvalgykite lengvus pa
vakarius: žalių daržovių 
mišrainės (be riebių prie
dų), vaisių ir stiklinę nu
griebto pieno.

Klausimas. Ką daryti die- 
tininkui vaišėse?

Atsakymas. Vaišių patie
kalus aš skirstau į pirmuo
sius, ir antruosius. Prie an
trųjų patiekalų priskiriu 
bulves. Kas pagaliau paste
bės, kad jūs nesuvalgysite 
bulvių?, Pirmieji patieka
lai yra svarbiausi. Jeigu jie 
netinka jūsų dietai, gelbė
kitės, suvalgydama po pusę 
porcijos.

Klausimas. Galiu laikytis 
dietos ištisą dieną, bet va
karas dažniausiai viską su
gadina. Kaip kontroliuoti 
mitybą vakare?

Atsakymas. Suvalgyk i t e 
vaisų ir išgerkite stiklinę 
nugriebto pieno. Pagaliau 
žinokite, kad tiems žmo
nėms, kurie vakarais būna 
kuo nors užimti, valgis rū
pi mažiau.

Klausimas. Ką gerti — 
kavą ar arbatą?

Atsakymas. Šitie gėrimai 
yra dietininkų išsigelbėji
mas. Jei mano pacientams 
kava nekenksminga ligų at
žvilgiu, aš jims siūlau pasi
kliauti juoda kava ir ar
bata. £ a

Klausimas. Kartais, ro
dos, mirsiu, jeigu n esu val
gysiu ko nors saldaus. Ką 
daryti?

Atsakymas. Suvalgykite 
ką nors sūraus. Tai suma
žina saldumynų norą.

Klausimas. Girdėjau, kad 
aktyviausias dietininkas tu
ri suvartoti ne daugiau 
kaip 600 kalorijų per die
ną. Ar tiesa?

Atsakymas. Netiesa, ne
tiesa, netiesa! Tyrinėdamas 
tūkstančius savo pacientų, 
priėjau išvadą, kad mažiau
sia norma moterims yra 
1,200, o vyrams-1,500ka
lorijų. Jeigu žmogus dirba 
fiziškai arba yra labai di
delio svorio, jam leidžiama 
dar šiek tiek daugiau.

Klausimas. Koks geriau
sias svorio numetimo bū
das? j T .

Atsakymas. Stropiai vyk
dykite visas gydyto j o reko
mendacijas. Nepadarykite 
klaidų, neapsigaukite ir ne
pulkite į neviltį!

“Tarybine moteris”
Iš JAV žurnalo “Readers 

Digest” painiose
J. Urmilevičius

New Delhis. — Indijos ži
nių agentūra pasirašė su
tartį su Taryb. Sąjungos ži
nių agentūra Tass pasikeis
ti žiniomis tarp abiejų ša
lių.

Tokijas. — 9 amerikiečiai 
kariai iš militarinių bazių 
pareiškė spaudos reporte
riams, kad jie atsisako vyk
ti į Vietnamą ir reikalauja 
baigti karą. y

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 30 d. įvyko Lie

tuvių Kapinių draugijos šė- 
rininkų ir lotų savininkų 
metinis susirinkimas. Daly
vavo virs 30 asmenų. Iki 
12-tos valandos buvo didelis 
lietus, tai gal kaip kuriuos 
sulaikė nuo atvažiavimo į 
susirinkimą."

Po trumpų kalbų išklau
syti komiteto raportai: pir
mininkas J. Maceikis pla
čiai raportavo apie atliktus 
darbus ant kapinių. Žemės 
sekretorė M. Chesnienė ra
portavo, kad dalyvavo visa
dos ir visur, kur tik buvo 
kapinių reikalas. Ji savo 
raporte dėkojo “Laisvei” 
ir “Vilniai” už aprašymus 
kapinių susirinkimų ir pa
rengimų. Finansų sekr. S. 
Chesna smulkmeniškai iš
davė, finansinį raportą. Ka
pinių ižde yra virš 15 tūks
tančių dolerių. Kitų komi
teto narių pranešimai buvo 
trumpesni. Raportai visų 
komiteto narių buvo priim
ti su padėka už atlik
tus gražius ir gerus darbus 
dėl kapinių.

Tikrai, kapinės yra gra
žiai užlaikomos: visi keliai 
naujai asfaltuoti, ^tvarkin
gai ir švariai kapinės užlai
komos atsilankęs jautiesi 
ir matai, kad tavo artimų
jų poilsio vieta yra gra
žiai užlaikoma.

Kapinių Moterų draugi
jos pirm. Helen Zelkovik 
perskaitė raportą apie mo
terų veikimą dėl kapinių 
labo, ir kiek pinigų buvo 
perduota į kapinių iždą. 
Buvo graži skaitlinė iš ke
lių šimtų dolerių. Raportas 
buvo priimtas su padėka.

Susirinkimas nutarė ge
gužės 28 d. laikyti mirusių 
pagerbimą ant Lietuvių ka
pinių. Tą dieną dalyvaus 
ir Legion Post 575, kaip 2-ą 
valandą popiet. Dalyvauki
me ir mes visi, pagerbkime, 
prisiminkime savo artimuo
sius ! J,

Išrinkti direktoriai ant 
1972-73 metų: J. Maceikis, 
P. Kasokas, A. Alikonis, M. 
Zdankus, S. Chesna, K. 
Melnis, T. Alikonis, M. 
Chesna.

Susirinkimui užsibaigus, 
moterys pakvietė visus į 
vakarienę. Vakarienė buvo 
iš įvairaus ir skanaus mai
sto. Visi buvo moterims 
dėkingi už puikią vakarie
nę.

J. K. M.

Chicago, III
LDS Bowling turnyras 

jau čia pat, įvyks gegužės 
19, 20 ir 21 Woodmac Bowl, 
7626 S. Western Ave. Lau
kiame atstovų iš LDS Cen
tro ir dalyvių iš plačios 
Amerikos.

] banketą kviečiame vi
sus svečius ir vietinius. 
Tai įvyks gegužės 21 d. 
Sharko’s restaurane (East), 
7848 S. Western Ave., 2 vai. 
po pietų. Įžanga $7.

Frances Jordan 
K omit d o narė

Nuo redakcijos: Atsiprašo
me, kad nespėjome viso jū
sų rašto laikraštyje įdėti. 
Jis atėjo pavėluotai ir te
turime tik tiek vietos.

Montreal, Kanada. —Ke
letas tūkstančių darbininkų 
išėjo streikam Protestuoja 
Jirieš įkalinimą jų unijos va
dų vieniems metams, kai 
jie nepaklausė teismo nuo
sprendžio raginti streikuo- 
j ančius uni j istus grįžti 
darban.
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Clearwater, Fla.
žavėjantis Meksikos Gul

to paplūdimys, kuris vilioja 
turistus iš Šiaurės valstijų 
apvalus metus. Čia per šim
tus mylių pakraščiu išsimė
tę milijoniniai viešbučiai, 
moteliai ir privatiški 
mai.

Palei 
randasi gražus Garden 
Seat restoranas Clearwater 
miestelyje, kur susirinkome 
gražus būrys Stefanijos ir 
Juozo Vinikaičių — White 
artimų draugų į jų 50 me
tų vedybinio gyvenimo — 
auksinę sukaktį. Šį suprizo 
balių tėveliams suruošė 
dukrelė Gladys Taten su 
Stefanijos sesute Charlotte 
Rukiene.

Atvyko duktė Gladys, 
žentas Robert Taten ir 
anūkai Robert, William ir 
Stefanie iš Hicksville, L.I., 
N. Y. Jų atvykimas padarė 
didelį suprizų tėveliams, 
nes jie visai nežinojo apie 
jų atvykimą. Gladys iš pro
fesijos yra mokytoja.

J. S. Vinikaičiai atvyko 
iš Woodhaven, N. Y., prieš 
penketų metų ir gražiai įsi
kūrė Clearwater, Fla. Ste
fanija dalyvauja Dainos 
Mylėtojų chore. Džiugu, ne
retai ji prisideda su darbu 
prie rengiamų LLD 45 kp. 
pietų St. Petersburge.

Stefanija užaugo Penn- 
sylvanijoje. Praleido jau
nystę dirbdama pašto sky
riuje iki apsivedė su Juozu. 
Vėliau persikėlė gyventi į 
Brooklynų, o tėvai į Maine 
valstijų. Stefanija pasako
ja, kad jos tėveliai taipgi 
buvo “Laisvės „skaitytojai 
iki mirties.

Stefanija New Yorke per 
daugelį metų dainavo Aido 
chore. Daug darbavosi LDS 
per 25 metus, buvo 13 kp. 
iždininkė. Abu su Juozu 
priklausė ir kitose pažan
giose organizacijose.

Gaila kad negalėjo daly
vauti sesutė Charlotte ir 
švogeris Roy Rukai. Roy 
pergyveno rimtų širdies 
operacijų. Dabar jam prie 
širdies įdėta “battery”. Tad 
dar nėra pilnai sustiprėjęs. 
Apgailestaujame labai gerų 
draugų, kurie abu yra Dai
nos Mylėtojų choro nariai. 
Mes jų pasigendame ir lin
kime susveikti ir grįžti į 
mūsų veiklų.

Visi dalyviai Juozui ir 
Stefanijai pareiškė daug 
šiltų sveikinimų, linkėjimų 
dar sulaukti deimantinio 
jubiliejaus. Jubiliantai dė
kojo dalyviams uždovanas 
ir draugiškumų.

Prieš šešetų metų water- 
buriečiai Monika ir And
rius Račkauskai atvyko gy
venti į Dunedea, Fla. Tolo
kai nuo lietuvių apsčiai ap
gyvento St. Petersburgo. 
Energingi Monika ir And
rius visų laikų įsijungę dir
ba LLD 45 kp. St. Peters
burgo veikloje. Abu dainuo
ja Dainos Mylėtojų chore.

Monika yra vyriausia ga
bi šeimininkė prie kuopos 
surengiamų pietų. Didelis 
kredi tas nenuilstantiems, 
pasišventusiems draugams. 
Kuopa džiaugiasi turėdama 
tokius aktyvius narius.

Linksma, kad neseniai jie 
persikėlė gyventi į Semi
nole, Fla., įsigydami gra
žių rezidencijų, arti mūsų 
St. Petersburgo centro ir 
veiklos. Daug laimės, svei
katos ir sėkmės naujoje 
vietoje!

na-

pajūrio pakraštį

Tolimas svečias
Lankėsi gyd. Petras Tu-

levičius, medicinos mokslų 
kandidatas, dirbantis Vil
niaus Respublikinėje ligo
ninėje. Jis St. Petersburge 
prilankė savo giminaitį Po
vilų Šlapelį.

Jau lankėsi Montreale, 
Kanadoje, San Francisco ir 
Los Angeles. Dar numato 
dalyvauti Amerikos urolo
gų kongrese, kuris įvyks 
š. m. gegužės mėn. Wash
ingtone.

Malonus buvo susitiki
mas su gyd. Petru Tulevi- 
čiu. Pasidalinome įspūd- 

įgyta'is per mūsų 
vasarų

ziais 
viešnagę praeitų 
Lietuvoje, o svečio patirtais 
keliaujant po Amerikos 
kontinentų. Gaila, kad tik 
taip trumpai pas mus pa
buvojo. Išvyko į Miami. Pa
linkėjome jam laimingos 
kelionės!

Aldona

Norwood, Mass.
Balandžio 23 d. Norwoodo 

LLD 9 kuopa buvo suren
gus nedidelį, bet gražų pie
tų banketų M. Uždavinio 
rezidencijoje. Apart vieti
nės publikos turėjom kele
tą svečių iš kitų miestų — 
iš Bostono, Brocktono ir 
kitų kolonijų, su kuriais te
ko linksmai praleisti pus
dienį.

Šį kartų gerai pasidarba
vo šios draugės: S. Raku- 
tienė, M. Trakimavičienė ir 
P. Žukauskienė. Jos pa
ruošė gana skanius pietus, 
kuriais visi dalyviai buvo 
pilnai patenkinti. Už tai 
joms priklauso didelis ačiū.

IŠ LAIŠKU
Walteriui ir Bronei Ker- 

šuliams rašo iš Lietuvos 
Vaclovą Jurgaitienė, auto
rė knygos “Nebuvo kada 
drobelių austi”, revoliuci
nio judėjimo dalyvė, kuriai 
teko kalėti Šiaulių kalėji
me buržuazijos laikais:

Mieloji Bronislava ir 
Waite ri,

Sveikinu su artėjančiu pa
vasariu ir Gegužio šventė
mis. Linkiu daug energijos 
Jums, sveikatos ir ilgo il
go amžiaus, pasisekimo dar
be.

Aš nebežinau, kaip Jums 
padėkoti už sveikinimus, 
kad jūs niekada nepamirš
tate ir švenčių, ir gimtadie- 

Tik aš vis neprisiren-

HELP WANTED-MALE-FEMALP HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
tais ir labai geros rūšies 
veislinės. Valdžia padėjo 
įsigyti. Taip pat ir karvė 
duoda pieno po 3700 litrų ir 
daugiau. Jų dabar irgi ke
li šimtai. Po 200 į vienų 
pastatų karvėms yra mūri
niai pastatai trijose vieto
se. Kiaulėms irgi nauji pa
statai. Vanduo ten pat. Pa
statai pačių pastatyti, nau
ji-

Yra 8 kombainai, 30 trak
torių, daug mašinų, visokių 
linams rauti, mėšlui kraty
ti- ' -i

Dabar kolūkiečiai labai 
patenkinti, gauna 4 rublius 
už darbo dienų, turi nusi
pirkę motociklus, dviračius, 
pėsčiomis niekas nebevaik- 
ščioja. Keletas turi ir leng- 
vųsias mašinas. Su kolūkio 
mašinomis važiuoja į eks
kursijas ir visokias iškilas, 
pasipuošę, linksmi.

Gal aš Jumis ir apsunki
nau su tokiu Jums neįdo
miu rašiniu apie kolūkio 
eigų, bet atleiskite. Aš esu 
dabar labai patenkinta, kad 
mano tas didelis vargas,

SILK SCREEN PRINTER

Posters and some color’ matching 
and set-up film cutting and 
screen experienced required.

Excellent starting salary, 
fits. For national retail
chain in new, modern suburban 
cation.

Must read and speak English.
Apply Personnel Dept.

MILLER-WOHL

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

*518-793-6601
L (31^6)

photo

bene-
fashion

lo-

OPERATORS
ON DRESSES

Section or Whole Garments. Perm
anent. Union Benefits.

I & T. DRESS CO.
7 93-10 95th Avenue
' Ozone Park, Queens

Tel, 847-4544
(32-37)

915 Secaucus Rd., Secaucus, N.
201-863-9256

(35-37)

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)

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)

EXPERIENCED 
DATA PROCESSING 

SUPERVISOR
To supervise operation of IBM 402, 
407, 1050 and related processing 
equipment. Knowledge of advanced 
processing machines preferred. Ex
perience — references necessary. 
Contact personnel manager of

HOLT SYSTEMS 
701 N. Broadway 

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

(32-38)

I * mu. 
giu, net geda, kad taip il
gai
Mat, aš vis dar apie kolūkį 
savo ir kitų visokių reika
lų turiu. Prisimenu sun
kiausius pirmuosius metus, 
kiek reikėjo kariauti. Mat, 
jie prie savo sklypelių že
mės prisirišę, varė kuinų 
paskui plūgų, apsiavę me
diniais klumpiais, aplipu- kurį reikėjo iškentėti kolŪ- Į experience on HPM and Stokes In-

nerašiau, atleiskite.
MACHINISTS 1st Class. Toolroom 

of modem plastics molding plant. 
Good opportunity. See Mr. Stem. 
TECHNIPLAST, INC., 231 Main St., 
Little Falls, N. J. 201 785-1400. 
(Please mention this ad). (35-38)

NEEDED AT ONCE

Experienced
Label Weaver. Second shift

CAMPGAW 
WOVEN LABEL 

201-337-7134

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)

(34-38)

MAINTENANCE MECHANIC
Well established plastic products, 

manufacturer with modern plant 
seeks individuals With 3 to 5 years

MAINTENANCE
. CLEAN UP

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.

(31-37}

Laike pietų prie stalų gas- .j i. v., 
padinėms gražiai patarnavo’Rlal 
Olga Zarubienė ir B. Prei- 
bienė, iš vyrų — A. Raku
tis, A. Zaruba ir M. Užda- 
vinis. Jiems tenka daug 
kartų ačiū.

Kaip visados, taip ir šį 
kartų, ir dėl šio parengimo 
buvo gauta gerų maisto do
vanų nuo šių ypatų: M. Sa
dauskienės, M. Trakimavi- 
čienės, N. Grybienės, S. Ra- 
kutienės ir S. Družos. Už 
geras dovanas jiems tenka 
gražus ačiū.

Parengimas buvo pilnai 
pasekmingas.

M. Uždavinis

siais žemėm, pusalkani ir 
manė, kad taip turi visada 
būti. Todėl ir 
džiausiąs vargas, kol juos 
prikalbėjau. Aš dirbdama 
partorganizacijos kolūkio 
sekretore ir revizijos komi
sijos pirmininke, kasdiena 
turėjau su jais daug reika
lų, eidavau iš namo į namų, 
aiškindavau, kad eitų dirb
ti į kolūkį, kad technikų įsi
gijus, nebereikės taip •sun-

kiui organizuojant, dabar 
išėjo ant laimės, nes kolū- 

buvo di-Į kiečiai dabar patenkinti ir 
niekados nebegrįžtų į senų 
varganų gyvenimų. Man 
yra visi dėkingi. Aš džiau
giuosi, todėl ir Jums neiš
kenčiau neparašius'.

Bučiuoju Jus stipriai, ap
kabinu.

Jurgaitienė Vaclovą 
1972-2-19

. jection molding machines. Perman
ent position. 5 day week. Excellent 
working conditions and 'fringe be
nefits.

EMELOID CO.
1239 Central Ave., Hillside, N. J. 

An equal opportunity employer 
(35-38}

CABINET POLISHER REFIN
ISHER. Inside store or outside 
calls, full or part time. Call 245- 
6700 for appointment or informa
tion.
BALDWIN PIANO & ORGAN CO. 
932, 7th Avp., Nevy York City, JQ019 

(35-41}

Harrison, N. J.
Gegužės 27 dienų 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 įvyks 
LDS seimas. Reikia apie jį 
pasitarti

Aš per karų daug padir
bėjau kolūkiuose Tarybų 
Sąjungoje, savo akimis ma
čiau jų pasiektus laimėji
mus, kad nebereikia nuo 
saulės lig saulės' plūktis 
laukuose, kad technika pa
vaduoja. Jog tada aplink 
siautė buržuazinių naciona
listų gaujos, kurie prisi
klausę užsienio visokių ple
palų, kurstė, baugino nužu
dyti dirbančius kolūkiuose, 
kai kuriuos ir nužudė. Iki 
mirties neužmiršiu, kokius 
vargus teko iškentėti pra
džioje kolūkiuose. Aš du 
metus nenakvojau namuo
se, nes kų gali pasitikėti, 
kad neužpuls banditai nak-

Iš pradžios kolūkyje tu
rėjome 6 kiaules, 13 kar
vių, 15 vištų, kurias surin
kau po kiemus ir krepšyje 
nunešiau pas jau vadinamų 
kolūkietę. Maistų reikėjo 
dar ir joms surasti. Pasta
tų nebuvo. O dabar turime 
dedeklių vištų 15,000 ir kais 
vakarų surenka po 7,000 
kiaušinių ir d a u g i a u . 
Kiaulių irgi dabar jau šim-

PRISIMINKI
Prisiminki pievas Nemuno pakrančių 
Ir rūtų darželį tėviškės kieme, 
Čia jaunystė tavo diemedžiu žaliavo, 
Ir buvai laimingas džiugiam jaunime. 
Prisimink beržynų aukštajam kalnely, 
Ir lieknas pušaites Tėvynės šile.
Prisiminki jaunų narsuolį brolelį,— 
Jis žuvo už laisvę Nemuno krašte. 
Šlama beržo lapai liūdesiu gailingu. 
Gyvenimo valtis iriasi plačiai.
Ilsisi didvyriai aukštajam kalnely— 
Po sunkiųjų žygių ilsis amžinai.

K. žakavičienė
Kaunas
1972.11.19

KELIO VARGAI
Beržai miega palei kelių, 
Naktis merkia jų akis, 
Bet praeiviai skuba, lekia... 
O kų kelias jiems sakys?

Freehold, N. J. — Balan
džio 20 d. sustreikavę mo
kytojai dabar susitarimu 
baigė streikų.

This is a job doing general clean 
up work in our computer area. 
Must have your own transportation. 
It is a permanent full-time job that 
will give you:

GOOD SALARY, EXCELLENT 
BENEFITS (for you and your fa
mily) JOB SECURITY.

Call 379-4800 or apply in person 
to: Personnel Department.

CHUBB & SON, INC.

John F. Kennedy 
Short Hills, N. J.
Equal Opportunity

MACHINE SHOP
Looking for MACHINIST capable 

of reading blue prints, make own 
setups & operate all machines.

For interview contact
II. P. PREIS ENGRAVING 

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

(32-36)

51

An

De-Osaka, Japonija. - 
partamentinėje krautuvėje 
kilus gaisrui 118 žmonių 
žuvo.

New Braunfeis, Texas.— 
Potvyniuose žuvo 25 žmo
nės.

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomenines veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
102-02 Liberty Avė.,

OZONE PARK 17, N. Y.

PLASTIC INJECTION, MOLD 
DESIGNERS. Established mold shop 
expanding and in need of imaginative 
experienced designer or designers. 
Pleasant working conditions, paid 
hospitalization, other benefits, Sal
ary comensurate with experience. 
Apply LINCOLN MOLD & DYE 
CO., 239 East First Ave., ROSELLE 
N. J. or call 201-241-3344. (36-40)

------------ ;-------------------------------- ..

MACHINIST

Top pay
Call

& LATHE HANDS

for top Quality
201-227-5517

(36-40)

DIRECTRESS OF NURSES. Mo
dern, New nursing home seeks R.N. 
with administrative and supervisory 
skill, exp’d pref’d. Apply in person, 
620 Montgomery St., Jersey City, 
N. j. 201-435-0033. (36-40)

SUPERVISOR EVES. RN’s-LPN’S 
and aid head nurse and staff posi
tions available in new modern ex
tended care facility. Call Mrs. Baum- 
garter, director of nursing. HUD
SON MANOR ECF, 9020 Wall St., 
North Bergen, N. J. 201-861-4040, 
ext. 13. (36-40)

AUTO BODY collision man, auto 
body assembler, must be exper
ienced. Steady, excellent working 
conditions. Top pay, JOHNNY C 
& D AUTO BODY, Baldwin. 516- 
BA 3-8176. (36-42}

Parkway 
07078
Employer

(34-36)

TOOL AND DIE MAKERS
Expanding operation creates imme
diate openfng 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)

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 201-688-3658.

(32-36)

BARTENDER. For large country 
clttb, Summit Short Hills, N. J. 
area. Experience preferred, full 
time, 6 day week. Room and Board. 
Salary open. For interview call Mr. 
Smith at 201-277-0100.

(34-36)

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 Citv 10019

(32-38)

SEWING MACHINE MECHANIC 
and sewing machine operators. Sin
ger and Union Special, mechanic 
girdle factory, Freeport, L. I., N.Y. 
516-868-0800. (35-37)

SHEET METAL MECHANICS

Year round position. Business ex
panding.

516-333-1616
(35-37)

OPPORTUNITY. Mold maker, tool
maker, expd. Tool and Die Main
tenance and repair. Form Grinding. 
Salary open. Good opport, for right 
person. Call Mr. Mauro, Jamaica, 
N. Y. 212-297-2056. V 

(35-36)

WARPER experienced on rayon, 
cotton and nylon. Good pay, steady 
job. Apply: AMERICAN BRAND 
TEXTILE CORP., 35 8th Street, 
Passaic, N. J. 779-8550.

(34-38}

MACHINIST 1st class only have 
to apply. Overtime, paid hospitaliza
tion, vacation and holidays. Small 
Company relocate in May from Hill
side to Wood Ave., Middlesex. In
quire at Buschneck Machine &T00I, 
415 Florence Ave., Hillside, N. J. 
687-4860. (34-37)

Jei galėtų jis pratarti, 
Daug išgirstume šnekos: 
Imtų šaukti, rėkti, bartis,— 
Numalšinti būt bėdos.

Neturėtų nieks ramybės, — 
Žengti žingsnį būt sunku. 
Pasakysiu iš teisybės — 
Keliui tenka daug kančių.

Ar tau karšta arba lyja, 
Visi mindo ir gana.
Kartais kaip iš viedro pila,— 
Kelias telkšo lyg bala.

Kai purvu jis apsikloja 
Ar sniego stora danga, 
Čia keleiviai tuoj burnoja: 
Blogas kelias ir gana.

Visi vaikšto ir važiuoja, 
Kelias kenčia, kų daryt, 
Jokio poilsio — ramybės 
Niekad keliui bematyt.

K. žakavičfenė
Kaunas
1972.11.21

BLUE SEAL ENGINEER. All 
nefits paid. Rotating shifts.

BAYONNE INDUSTRIES 
Foot of East 21st Street, 

Bayonne, N. J. 
201-437-2200.

be-

(36-42)

Washingtonas. — Kas tai 
įmetė Pūkštančių bombų į 
TSRS žinių agentūros raš
tinę Tass. Manopia, kad tai 
bus žydų teroristų darbas.

.FACTORY WORKERS
Sheet metal fabrication. Work 4 

days. Study English the 5 th day 
and get paid for full 5 days. Gen
eral factory work exp. prefd, but 
not necessary. Will train. Opportu
nity for advancement for ambitious 
man, union shop. Top rate, 12% 
nite shift differential. Apply in per
son only.

INDUSTRIAL ACOUSTICS CO.
1160 Commerce Ave. (Westchester 
Sq.) Bx., N. Y. An Equal opportu
nity employer. (36-37}

CABINET MAKERS. Experienced 

in wood and formica wood. New

ark, N. J. Call for appointment: 

201-824-2050. J y (34-37}

A

■ DviejųMadison, Ill.
aukštų name sprogusi bom
ba ir kilęs gaisras sužeidė 
20 žmonių.

Georgetown, Guyana. — 
Apie 80 Gegužės Birmos 
demonstrantų policija areš
tavo. Kaltina juos be leidi
mo maršaviųiu gatvėmis

MACHINIST (outside) Welder 
and electrician for permanent job 
with air-conditioning contractor. 
Top wages and special benefits. Call 
212-894-8003. (36-40)

WANTED experienced machinist 
with maintenance ability. Must be 
1st class. All round, good pay. $4.25 
per hr. Holidays, Vacation and ex
tras. Call .201-752-4000. Mr. D. 
Stroppėl. New Market, N. J.

(36-42)

WOMEN. Light assembly Work. 
Electro-Mechanical devices. Full 
time. No experience required. Clean, 
pleasant working conditions. Fringe 
benefits, paid holidays, and Vaca
tion. Plant located in Norwood. 
Contact Mr. Pasini. 201-768-8393.

,(34-40}

L AB TECHNICIAN
Clinical, Capable of Venopuncture, 

Hematology, Chemistry, etc.
516-OR 6-7392

(34-30)

OPERATORS
FINISHERS
BUTTON 

BUTTON HOLES 
BAR TACKING & LAYOUT

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

Telephone 212-852-0740
434-36J.
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Daugiau sveikinimų Aido chorui 
jo 60-mečio proga

Mrs. M. Stensler 
102-02 Liberty Avė.; 
Ozone Park, N. Y.

Tarybų Lietuųos dainos, 
šokio ir muzikos mylėtojų 
vardu nuoširdžiai sveikinu 
JAV pažangių lietuvių “Ai
do’’ chorą šešiasdešimtme
čio proga. Jūsų choras, 
nuėjęs garbingą kelią, yra 
žinomas ir Tarybų Lietuvo
je . Maloniai prisimename 
Jūsų dalyvavimą 1965 metų 
Respublikinėje Dainų šven
tėje. ;

Linkiu choro vadovams 
ir dalyviams geriausios sėk
mės, neišsenkančios energi
jos, kad visad nenuilsta
mai skambėtų daina, kad 
ji padėtų gyvent ir dirbt

pažangos labui.
Jubiliejinių Dainų šven
čių Respublikoje Organi
zacinio Komiteto Pirmin.

Leokadija Diržinskaitė
Vilnius — Lietuva
Gegužės 1 d., 1972

Širdinga padėka
Visiems draugams, kurie 

mane lankė ligoninėje, arba 
laiškais išreiškė man užuo
jautą bei šiaip rūpinosi ma
no padėtimi, noriu tarti 
širdingą ačiū.

Aš jau apleidau ligoninę 
gegužės 6 dieną. Gydausi 
namuose.

S. Vetchkis

WE PROTEST!
The Honorable Richard 

M. Nixon
President of the United 

States
White House
Washington, D. C.
The Minor Press Club 

representing various ethnic 
newspapers, including Rus
sian, Ukrainian, Polish, 
Croatian, Lithuanian, Hun
garian, Estonian, Finnish, 
Italian and German, urge 
your immediate withdra
wal of all armed forces 
now engaged in Vietnam, 
Laos and Cambodia.

We urge tiie immediate 
halt of the mihįng of the 
waters of Vietnam which 
is a provocation anęl threa
tens World Peace.

Constantine Radzie, 
Chairman 
Michael Hanusiak, 
Secretary

5-10-72

Good Manners Go 
A Long Way

MIAMIEčIAI SVEIKINA 
AIDO CHORĄ

Mieli Aidiečiai!
Jūsų, Aido choro, 60-tas 

jubiliejus tai gražus lapas 
lietuvių išeivijos istorijoje. 
Jūsų dainos aidėjo ir tebe
aidi ten, kur renkasi lietu
viai, kur vyksta k 111 tūrinės 
sueigos. Jūs išlaikėte mai- 
ronišką dvasią:

Kur bėga Šešupė,
kur Nemunas teka,

Tai mūsų tėvynė,
A graži Lietuvą!

čia broliai artojai 
lietuviškai šneka,

Čia skamba po kaimus 
Birutės daina.

Mes linkime Aido chorui, 
jūsų mokytojai Mildred 
Stensler, visiems nariams 
ir darbuotojams ilgiausių 
metų gyvuoti ir dainuoti. 
Jūsų dainose skamba ir 
graži naujoji Lietuva. Te
gul gyvuoja Aido choras!

Su sveikinimais čia ir mū
sų dovanėlė—$41.00.

V. M. B o v i na i, F. H. Man- 
kauskai, J. Balčiūnas, Ch.A. 
Aimontai, J. M. Paukštai- 
čiai, J. Smalenskas, J. Au- 
gutienė, W. Mikulėnats, B. 
Navickienė, F. Sniras.

Geriausi linkėjimai vi
siems,

V. Bovinas

Sveikinu Aido Chorą jo 
60-mečio Jubiliejaus proga. 
Linkiu aidiečiams sėkmės 
ir ilgai gyvuoti.

Margaret Cowl - Kava
liauskaitė

New York, N. Y.

Visokios Žinios
Detroitas. — Komparti

jos kandidatai Michigano 
valstijoje gavo 22,000 para
šu, v

Canea, Crete. — 21 mer
gina nuo 16 iki 18 metų 
prigėrė uostoj kai jų valtis 
pakilusio viesulo buvo ap
versta. 6 mergaitės buvo 
išgelbėtos.

Detroitas. — Ford Motor 
korporac i j o s prezidentas 
Fordas nori platesnė-s pre
kybos su Tarybų Sąjunga.

New Delhis, Indija.—Po
licija paleido šūvius į 500 
sukilusių kalinių, 9 užmušė, 
160 sužeidė.

Buenos Aires. — Argen
tinos Kompartija gavo vie
nais metais 26,580 naujų 
narių, Jaunųjų Komunistų 
Federacija — 12,895 naujus 
narius.

Saigonas. — Helikopteris 
susidaužė. Užmušė 32 ame
rikiečius kareivius.

Bean Station, Tenn.—Au
tobusui susimušus su sunk
vežimiu 14 žmonių žuvo, 
15 sužeista.

Mire
Praėjusį pirmadienį, ge

gužės 15 d., po ilgos ir sun
kios ligos mirė Tomas Jo
naitis, “Vienybės” angliško 
skyriaus redaktorės Dem- 
mie vyras. Palaidotas ket
virtadienį, gegužės 18 d.

T. Jonaitis buvo ameriko- 
je gimęs lietuvis, profeso
rius, mokė studentus anglų 
kalba retorikos. Jo žmona 
taipgi aukštesnės mokyklos 
mokytoja. Abu Jonaičiai 
visuomet buvo tolerantiški, 
inteligentiški žmonės. Jie 
mokėjo rasti bendrą kalbą 
su kiekvienu.

Reiškiame užuojautą šei
mai.

A. Jurevičienė iš St. Pe
tersburg mums telefonu 
pranešė, kad pirmadienio 
vakare, gegužės 15 d., mirė 
Antonette Puišienė, buvusi 
Zablackienė, Adelės Pakal
niškienės mamytė.

Buvo pašarvota Baird’s 
Funeral Parlor, Gulfport, 
Fla., o palaidota ketvirta
dienį, gegužės 18 d.

“Laisves” personalas rei
škia giliausią užuojautą 
Adelei Pakalniškienei ir A. 
Puišienės vyrui I Puišiui.

Ieva

Gražus gimtadienio 
atžymėjimas

Šių metų gegužės 22 die
ną mūsų įžymusis laisvietis 
ir pažangaus judėjimo ve
teranas greatnekietis Povi
las Beeis minės savo 84-tąjį 
gimtadienį. Gimė jis 1888 
metų gegužės 22 dieną Ma
žučių kaime mažažemių 
valstiečių šeimoje. Atitar

A lady came to me at Ai
do chorus 60th anniversary 
affair and said: “I read 
your articles and I would 
appreciate if you would 
write something about po
liteness by the people. I 
was trying to talk to B. 
about something and was 
interrupted four times. I 
gave up.”

True, it doesn’t matter 
at all to some people when 
they butt in to other peo
ple’s conversation. They 
come, grab you by the 
shoulder paying no atten
tion if you are alone or 
with somebody. And that 
is bad. You should stay by 
and watch for the proper 
moment. Very often “over
friendliness, turns to bad 
manners.

Most of our people are 
very polite and well man
nered. A few who forget 
themselves at the public af
fairs should correct them
selves so there wouldn’t be 
any complaints.

Use

SERGA
Praėjusį penktadienį, ge

gužės 12 d., Igną Sutkų, 
visiems gerai žinomą buvu
sį biznierių, ištiko smūgis 
(stroke).

Jis dabar randasi Kew 
Gardens ligoninėje, bet 
lankytojams dar patariama 
nevažiuoti.

Linkime Ignui greit su- 
sveikti.

J. Grybas

SVEIKINA
Nors Jonas Grybas svei

kas “kaip ridikas”, jį svei
kina Lietuvių Literatūros 
Draugijos 198 kuopos na
riai iš San Leandro- Oak
land, Calif. Tiesa, Jonas 
buvo sužeistas automobilio 
avarijoje, bet jam neteko 
gulėti ir be perstojimo tę
sia savo darbą kaip ir pir
miau.

Jonas dėkoja draugams 
kaliforniečiams už užuojau-

—.........................................* . ........ ■' ... ................................

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisve”

102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

Pranešimas
Pažangaus anglų kalba 

dienraščio “Daily World” 
metinis piknikas šiemet 
įvyks birželio 25 dieną pla
čiai žinomoje vietoje Arrow 
Park, Monroe, N.Y. Pikni
ko rengėjai širdingai prašo 
visų tautinių grupių visas 
organizacijas tą dieną nie
ko nerengti, ruoštis daly
vauti šiame piknike. Pikni
ko vietą galima pasiekti 
busu — tik penki doleriai 
asmeniui j abi puses. Čia 
įeina ir įžanga į į pikniką.

Pikiiiko Komitetas

Iš IDS 13 kuopos
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyko geg. 13 d. Dalyvavo 
ir už Centro Valdybos kan
didatus 13 narių balsavo. Iš
rinko 4 seimui delegatus. 
Nutarė per sekamus 3 mė
nesius nelaikyti susirinki
mų vasaros metu. Sekamas 
susirinkimas įvyks rugs. 9 
dieną.

Po susirinkimo jaunasis 
Briedis parodė savo suktus 
filmus Tailande, Indijoje, 
Egipte, Graikijoje ir Pran
cūzijoje. Filmai buvo labai 
įdomūs. Sekančiame susi
rinkime vėl turėsime įvai
rumų.

Narys
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ARTKINO PRESENTS 

ANTON CHEKHOV’S
World Acclaimed Classic

66 Uncle Vanya”

5’ 
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UžUOJAUTA
Reiškiame užuojautą Domicėlei Galinauskienei,^ 

gyvenančiai Queens Village, *N. Y., mirus jos bro
liui

Kazimierui Petrauskui
Mažeikių Apskrityje, T. Lietuvoje.

Adele Rainienė,
Ona Laukaitiene

Brooklyn, N. Y.
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Sovscope, in color
Starring:. INNOKENTY SMOKTUNOVSKY 

SERGEI BONDARCHUK 
IRENA KUPCHENKO

Director: Andrew Mikhalkov Konshalovsky

An adaptation for the screen
Original Russian dialogue, with English subtitles

REGENCY THEATRE
Broadway and 67th St. (near Lincoln Center) 

Telephone: SC 4-3700 Continuous showings
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navęs kariuomenėje į Ame
riką atvyko, rodois, 1913 
metais, Įdomu, kad Povilas 
dar Lietuvoje būdamas jau 
dalyvavo revoliuciniame ju
dėjime. Veikiausia todėl jis 
beveik nuo pirmos dienos 
po įkėlimo kojos į šią šalį, 
įsitraukė į lietuvių pažan
gų judėjimą ir iki šiandien 
jame aktyviškai tebedaly
vauja. " •'SK

Štai ir dabar, suprasdamas 
pažangiosios spaudos vaid
mens svarbą šiais audrin
gais laikais, geresniam at- 
žymėjimui savo gimtadie
nio, mūsų Povilas apdova
nojo “Laisvę” visu šimtu 
dolerių ($100). Mūsų pa
dėka Povilui už gražią pa
ramą ir nuoširdus linkėji
mas sulaukti dar daug daug 
gimtadienių!

Mieste pasidairius
Harleme policija arešta

vo 11 žmonių, kurie darė 
iki 50 milijonų dolerių nar
kotikų biznio i metus. Tri
jose miesto krautuvėse ra
do daug narkotikų.

Brooklyne Mrs. E. Field 
rasta namuose ' peiliu nu
durta netrukus po to, kai 
jos vyras išvyko Europon 
biznio reikalais.

— * T
Mrs. Maria Salmon ir jos 

motina teisme laimėjo $70,- 
000 iš Pan American lėktu
vų kompanijos už sužeidi
mą tuo metu, kai 1970 m. 
rugs. 6 d. lėktuvo grobikas 
nusivarė lėktuvą į Egipto 
sostinę Kairą.

Geg. 10 d. prie ITT raš
tinės demonstravo apie 5,- 
000 kovotojų prieš karą.

Geg. 13 d. Women Strike 
for Peace suruošė didžiu
lę prieškarinę demonstraci
ją Herald Square. Minėjo 
kartu Motinų dieną. Dabar 
ruošiasi geg. 20 d. piketuo
ti militarines bazes New 
Jersey valstijoje.

Pažangesnių žydų kultūri
niai klubai pasmerkė Nixo- 
no ultimatumą Vietnamo 
kovotojams prieš agresiją. 
Reikalauja baigti karą.

•

Jamaikoje prietaiso spro
gimas sudaužė viena mili- 
tarinį sunkvežimį, kitą su
žalojo,

jffįRep..

Pramogų Kalendorius
Gegužes 27 d.

Įvyks LDS 3 Apskr. kon
ferencija., 10 vai.ryto. Ad
resas: 15-17 Ann St, Har
rison, N. J. S

Birželio 4 d.
LLD 185 kuopos pietūs, 

Forest Parke, Woodhaven, 
N. Y., 1 vai. diena.7 C

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.

Pirmi dideli pietūs 
po žaliais medžiais
Liet. Literatūros Draugi

jos 185 kuopa rengia pie
tūs. Įvyks sekmadienį, bir
želio 4 dieną. Ir įvyks Fo
rest Parke. Pradžia 1 vai. 
Tai bus šiemet pirmieji pie
tūs atvirame ore po žaliais 
medžiais. Tik už $3 gausi
te pavalgyti ir gražiai pa
sivaišinti.

Būkite mūsų kuopos sve
čiais, dalyvaukite.

Žinoma, jeigu birželio 4 
dieną būtų lietingas, pietūs 
įvyktų Laisvės salėje. 
Ozone Parke.

Rengėjai

Berne, Šveicarija. — Pie
tų Vietnamo prezidento 
Thieu žmona ir duktė čia 
atvyko surasti saugesnę 
nuo karo vietą. •

Nairobis. — Kenijos res
publikos studentai prisidė
jo prie Afrikos universitetų 
studentų sąjungos pasmer
kimui karo Indokinijoje.

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, INC. is 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 obtain
able in the special VNESHPOSYLTORG stores and warehouses in manj) 
large cities of U.S.S.R.

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

PODAROGIFTS, INC. 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:

ZHIGULI-VAZ 2101 —$3214.00; MOSKVICH 412 IZH —$3155.00;

MOSKVICH 408 IE — $3033.00; ZAPOROZHETS ZAZ 968 —$2026.00 
First come— First served

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

Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y. 1001!) 
Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106 
Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N. Y. N. Y. 10022 

or directly with our main office:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE, Tel (212) 685-4537 ' .

(between 27 and 28 Sts.) A - ;/••SUuG 
NEW YORK, N. Y. 10001

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




