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KRISLAI
Mūsų bėdos 
Kaip su parengimais? 
Ir mūsų sveikinimas 
Nixonas Kremliuje 
Jo tikslas sunaikinti šalį 
Mūsų sostinėje

A. Bimba
Šios dienos “L-vėje” 

tote žinią, kad staiga 
dies smūgiu sunkiai susir
go mūsų linotipininkas Jo
nas Lazauskas. O, kaip ži
nia, dar tebėra nesugrįžęs 
ir nežinia, kada galės su
grįžti į darbą S. Večkys. 
Ir taip mes su išleidimu 
“L-vęs” atsidūrėme giliau
sioje krizėje. Iš anksto 
prašome skaitytojus atleis
ti, jeigu per tūlą laiką vie
ną kitą savaitę laikraštis 
ir visiškai nepasirodys.

Visas kolektyvas labai 
susirūpinęs. Ieškome išei
ties.

O kaip su jau išaušusia 
vasara? Nereikia, kad vis
kas vasaros karščiuose iš
tirptų. Iš kolonijų eina ne
labai malonūs gandai, kad 
“parengimų nebegalima su
ruošti.” Svarbiausia prie
žastis — nebėra kam pasi
darbuoti.

Neseniai So. Bostone įvy
ko konferencija. Joje tarta
si apie piknikus, bet, atro
do, neprieita jokios išva
dos. O visgi man atrodo, 
kad toje plačioje apylinkė
je nors jau vienas didžiulis 
piknikas turėtų įvykti.

Tas pats su Connecticut 
valstija. Čia pat, New Yor
ke, pirmąjį išvažiavimą į 
parką turėsime birželio 4 
dieną. Išvyką ruošia LLD 
185 kuopa. Vėliau tuose pa
čiuose miškuose numatoma 
daugiau parengimų.

Nors po vieną gerą pik
niką turėtų įvykti New Jer
sey valstijoje ir Philadel- 
phijos apylinkėje.

Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytojus, mūsų senas 
veikėjas ir ilgametis “Lai
svės” bendradarbis detroi- 
tietis Mikas Masys jau bus 
atšventęs savo 80-ąjį gim
tadienį. Bet vis tiek šia 
proga visi laisviečiai Miką 
nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime daug daug laimės.

. Miko pagerbimui šešta- 
Į dieni ruošiamas Klube iš- 

! | kilmingas pokylis, kurio vi- 
' I sas pelnas skiriamas spau

dai. Tikiu, kad jis bus la
bai sėkmingas.'

A

Dar peranksti spręsti mū
sų prezidento Nixono vizi
to į Tarybų Sąjungą rezul
tatus. Jie paaiškės tik vi
zitui pasibaigus. Tačiau 
jau ir dabar drąsiai galima 
spėti, kad. abiejų šalių va- 
čh| susitikimas ir pasitari
mas įvairiais bendrais rei
kalais jų santykiams ir pa- 

nepa-
kalais jų santykiar 
saulinei situacijai 
kefiks. j

Kasdien ir kasdien šim
tai Amerikos lėktuvų sėja 
bombas ant Pietų ir Šiau
rės Vietnamo. Baisu ir pa-

Nixonas ir Podgornas jau 
pasirašė dvi sutartis; 
pasitarimai tęsiami

Vakarų Vokietija užgyrė 
nepuolimo sutartis su 

Lenkija ir Tar. Sąjunga
anr-

Ma.sk va.— Gegužes 22 d. 
JAV prezidentas su savo 
palydovais atvyko čia ir 
tuoj pradėjo pasitarimus su 
Brežnevu, Kosyginu ir Pod- 
gornu Kremlių j e. Vakare 
įvyko iškilmingas banketais 
amerikiečiams pavaišinti.

Gegužės 23 d. Nixonas ir 
Podgornas pasirašė dvi 
svarbias penkių metų su
tartis įsu automatinio at
naujinimo sąlyga. Viena 
apima mokslinius tyrinėji
mus ir kovas su vėžio, šir
dies ir kitomis didžiosiomis

Tarybų Sąjungos leninine 
taikaus sugyvenimo politika

Maskva.— Prieš Nixono 
atvykimą Maskvon Kom
partijos Centro Komitetas, 
susidedantis iš 400 narių, 
turėjo susirinkimą, kuria
me nutiesė tolesnę lenininę 
taikaus sugyvenimo su skir
tingų socialistinių sistemų 
šalimis politiką.

Priimtoje rezoliucijoje at
žymėta, kad taikus sugyve
nimas turi būt susijęs su 
“agresyvios imperializmo 
politikos atrėmimu” ir nu
galėjimu “kovoje už taiką, 
laisvę, saugumą, socialinį

Katalikų bažnyčios 
bėdos Amerikoje

Roma. — Vatikano žur
nalas “L’Osservatore Dell 
Domenica” rašo plačiai 
apie Romos katalikų baž
nyčios bėdas Jungtinėse 
Valstijose.

Žurnalas nurodo, kad ba
žnyčia yra “arti sugriuvi
mo”. Daug kunigų ir vie
nuolių nebeklauso popie
žiaus, nemažai kunigų me
ta kunigystę, kiti reikalau
ja pažangių reformų, pa
naikinti celibatą, moterims 
suteikti lygias teises.

Toliau minimas žurnalas 
rašo, kad krizė būsianti 
kaip nors nugalėta.

mislyti, kiek sunaikinimo 
ten atliekama.. Atrodo, kad 
mūsų vyriausybe yra pasi
ryžus tą kraštą nušluoti 
nuo žemės paviršiaus..

Du pranešimai iš Wash
ington©. Gegužės 22 d. — 
“Šimtai kaujatsi su policija 
prie Kapitoliaus. Beveik du 
šimtai žmonių suareštuo- 
tuota.”

Gegužės 23 d— “Penta
gono policija išblaškė pro
testuotojus. Du šimtai ir 
dvidešimt žmonių suareš
tuota”.

O tie “protesto riai”, kaip 
žinia, yra Amerikos žmo
nės, suvykę į sostinę pa
smerkti Vitnamo karo tę
simą. Jais dabar užkimšti 
sostinės kalėjimai.

ko- 
van-

ligomis. Kita—bendrai 
vai su poliucija. (oro, 
dens ir žemės teršimu).

Pasitarimai tęsiami stra
teginių ginklų, erdvių tyri
nėjimo, Indokinijois karo ir 
kitais svarbiais klausimais.

Prieš atvykdamas Mas
kvon, Nixonas buvo susto
jęs savaitgaliui Austrijos 
mieste Salzburge, kur jį pa
sitiko didžiulė demonstraci
ja, reikalaujanti baigti ka
rą Indokinijoje, nuimti blo
kadą ir sulaikyti bombar
davimą Šiaurės Vitnamo.

progresą ir socializmą”.
su JAV 

TSRS 
Koisy- 

laikosi

Pasitarimuose 
prezidentu Nixonu 
vadovai Brežnevas, 
ginas, Podgornas ii* 
tokios politikos.

St. Louis, Mo. — Vietna
mo karo veteranai ir kai 
kurios unijos patraukė teis
man Nixono administraciją. 
Jie reikalauja, kad teismas 
priverstų Nixoną baigti ka
rą Indokinijoje, nustatytų 
laiką, kada bus ištraukti 
visi amerikiečiai.

6 advokatai metė 
prez. Nixona

Washingtonas. — Nixono 
administracijos pasamdyti 
6 advokatai Teisingumo de
partamentui šiomis dieno
mis metė darbą.

Jie sako, kad Nixono ad
ministracija nesilaiko rasi
nės lygybės, daugeliu at
žvilgių padeda rasistams. 
Jie nusitarė darbuotis už 
McGoverno kandidatūrą.

Buenos Aires, Argentina. 
— 300,000 mokyklų tarnau
tojų buvo paskelbę 24 vai. 
streiką, reikalaudami di
desnių algų ir geresnių 
darbo sąlygų.

Šiaurės Vietnamas 
atsidarys kelius

Pekinas. — Kinijos spau
dos agentūra Naujoji Kini
ja skelbia, kad šiaurės 
Vietnamas nugalės bloka
dą, atsidarys kelius ir gaus 
iš užsienio reikalingos pa
ramos.

Inžinieriai, jaunieji bri
gadininkai, kelių darbinin
kai ir jūreiviai bendrai dir
ba ir kovoja. Jie atlieka tai, 
kas reikalinga atlikti.

Manila, Filipinai.— Trys 
jauni turtingi vyrai sude
ginti elektros kėdėje. Jie 
buvo apkaltinti už pagrobi
mą ir išprievartavimą ar
tistė Maggie De La Riva.

Nauji kultūros namai pastatyti Panevėžio rajono Libe- 
riškio tarybiniame ūkyje. Juose įsikūrė ūkio kontora, bib
lioteka. Vakarais žemdirbiai susirenka į didžiulę salę pa
siklausyti koncertų, kuriuos neretai rengia ūkio saviveikli

ninkai.
Nuotraukoje: Moterų trio, akompanuoja kultūros namų 

direktorė Regina Krikščiūnienė.
A. Dilio nuotrauka

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
“Kauno Tiesa” rašo apie 

Romo Kalantos mirtį
Gegužės 14 d. Kauno Mu

zikinio teatro sodelyje nu
sižudė Kauno V-os vakari
nės pamaininės mokyklos 
11 klasės moksleivis Romas 
Kalanta. Šio įvykio aplinky
bes ir priežastis ėmėsi me
lagingai komentuoti kai ku
rios vakarų radijo stotys. 
Be jokių argumentų jos 
bando pavaizduoti, tarytum 
Kalantos savižudybė turė
jusi politinius -motyvus, o 
po jos sekę chuliganų ir dy
kaduonių išpuoliai prilygi
nami prie jaunimo demon
stracijos. Tačiau faktai, 
apie kuriuos pranešė “Kau
no Tiesa” ir kuriuos papil
dė kompetentingų organų 
patvirtinimai, rodo, kad va
karų radijų pranešimai yra 
eilinė melagystė.

“Kauno Tiesoje” rašoma, 
kad tardymo organų nuta
rimu ryšium su R. Kalan
tos savižudyme buvo pa
skirtos kelios ekspertizės, 
jų tarpe teismo medicininė 
psichiatrinė. Ją atliko eks
pertų komisija, kurią suda
rė Vilniaus universiteto 
Medicinos Fakulteto docen
tė psichiatrė J. Andriuške- 
vičienė, Respublikinės Kau
no Psichoneuroliginės ligo
ninės vyriausiais gydytojas 
V. Berneris, tos pačios li

Tęsiasi kovos prieš karą
Washingtonas.— Gegužės 

21 d. čia įvyko didžiulė 
prieš karą demonstracija, 
kurioje dalyvavo nemažai 
ir iš kitų miestų atvykusių 
antikarinių kovotojų.

Gegužės 22 d. demonstra
cijos ir piketai vyko prie 
Pentagono ir kai kurių ki
tų įstaigų. Prie Pentagono 
policija areštavo apie 200 
kovotojų. Pentagone bom
boj sprogimas skaitomas 
provokacija prieš antikari
nius kovotojus.

Dabar visoje šalyje areš
tuotų prieš karą kovotojų 

goninės vyriausiojo gydy
tojo pavaduotoja ‘A?. Dauk
šienė, Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos vy
riausias psichiatras J. Gut- 
manas ir Kauno Medicinos 
instituto profesorius psi
chiatras J. Šurkus. Eksper
tai, susipažinę su R. Kalan
tos charakteristikomis iš 
mokyklų, su jo užrašais, 
piešiniais, laiškais, mokyk
liniais rašiniais, su tėvu, 
artimųjų ir draugų parody
mais, padarė išvadą, kad R. 
Kalanta buvo psichiškai 
sergąs žmogus ir nusižudė, 
būdamas liguistoje būklėje.

Šiuo tragišku ir skaudžiu 
įvykiu tačiau bandė pasi
naudoti grupelės chuliga
nų, dykaduoniaujančių pa
auglių. Kelias dienas jie 
bandė trikdyti mieste' rim
tį, pažeidinėjo viešąją tvar
ką. Kompetentingi organai 
ėmėsi priemonių tvarkai 
užtikrinti. Milicijai padėjo 
draugovininkai, darbinin
kai, studentai. Miesto vyk
domojo Komiteto pirminin
kas V. Mikučiauskas, kal
bėdamas per Kauno televi
ziją, pabrėžė, kad miesto 
darbo žmonių kolektyvas 
suprato šių priemonių bū
tinumą ir vieningai pritarė 
joms.

A. Vaivutskas
(Bus daugiau)

yra daugiau kaip 4,000.
Demonstracijos ir kitoki 

prieškariniai išstojimai tę
siami daugelyje miestų.

Chicago. ■— Vietnamo ve
teranai, protestuodami prieš 
karą, užėmė Nixono rinki
mų patalpas.

Washingtonas. — Jungti
nėse Valstijose per porą 
savaičių areštuota daugiau 
kaip 3,500 kovotojų prieš 
karą. Kovos prieš karą ple
čiasi visuose miestuose.

Bonna.— Pagaliau Vaka
rų Vokietijos parlamentas 
socialdemokratų ir jų rėmė
jų balsais užgyrė kanclerio 
Brandto padarytas nepuoli
mo sutartis su Lenkija ir 
Tarybų Sąjunga. Krikščio
nys demokratai parlamente 
susilaikė nuo balsavimo. 
Prezidentas Heinemannas 
pasirašė abi sutartis gegu
žės 23 d.

Sutartys pripažįsta da
bartinius rubežius tarp 
Lenkijos ir Vokietijos. Josi

Thieu rekrutuoja armijon 
mokytojus ir studentus

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu 
paskelbė naują mobilizaciją, 
kuri apima visus vyrus tarp 
17 metų ir 43 metų am
žiaus.

Thieu įsakymu mobilizuo
jami militarinei tarnybai 
15,000 mokytojų ir 60,000 
studentų. Visos aukštesnės 
mokyklos uždarytos.

Kadangi Saigono armijos 
jėgos karo frontuose yra 
žymiai susilnnėjusios, tai 
naujoji mobilizacija padė

Kompanija kalta už 
91 mainierio žuvimą
Kellogg, Idaho. — Sun

shine sidabro kasykloje žu
vo 91 mainierys, tik du 
mainieriai išgelbėti.

Dabar pasirodo, kad val
džios inspektoriai jau pir
miau surado 14 kasykloje 
prasilenkimų su apsau- 
g o s taisyklėmis. Taipgi 
mainieriai aiškina, kad jie 
nebuvo paruošti, kaip ge
riau nuo tokios nelaimės 
apsisaugoti.

Mainierių konferencija 
pasmerkė blokadą

Sofija, Bulgarija. — 6-oji 
Tarptautinė mainierių kon
ferencija vienbalsiai pa
smerkė prez. Nixono uždė
tą blokadą ant Siaurės 
Vietnamo. <

Konferencijoje dalyvavo 
mainierių unijų atstovai iš 
50 šalių. Jie aptarė bend
ras mainierių problemas.

Čilei reikia paramos
Maskva. — Čilės garsusis 

poetas ir diplomatas Pablo 
Neruda pasakė, kad Čilei 
reikia tarptautinės para
mos prieš Jungtinių Valsti
jų monopolistus.

Jungtinės Valstijos visaip 
remia Čilės reakcionierius, 
pasįrįžusius nuversti liau
dies valdžią. Kova prieš 
reakciją 'ir monopolistus 
gana sunki.

sudaro naujas sąlygas arti
mesniem bendradarbiavi
mui ir taikos išlaikymui 
Europoje Sutartys taipgi 
prisideda prie sušaukimo 
Europos saugumo konfe
rencijos;

Tananarive, Malagasy. — 
Darbo unijos paskelbė ge
neralinį streiką protestui 
prieš policijos apšaudymą 
stud e n t ų demonstracijos, 
kurioje užmušta 30 studen
tų, sužeista 180.

sianti sustiprinti militari- 
neis jėgas kovai su Vietna
mo liaudies jėgomis.

Washingtonas. — 8 tary
biniai karo laivai plaukioja 
už 200 mylių nuo Vietnamo 
pakraščio ir tėmija Ameri
kos karo laivu veikla Viet
namo vandenyse.

Pekinas. — Italijos filmų 
direktorius A ntonini at
vyko Kinijon gaminti fil
mus.

Amerika jau pervedė 
Okinawą Japonijai

Tokijas. —Jungtinės Val
stijos pervedė Okinawoš sa
las Japonijai, kurios nuosa
vybėje buvo prieš 27 metus. 
Karo metu JAV buvo oku
pavusios Okinawa.

Okinawos gyventojai da
bar reikalauja, kad Jungti
nės Valstijos panaikintų 
militarines bazes, kurios ir 
toliau pasilieka su Japoni
jos sutikimu.

Washingtonas.— Senato
rius Kennedy reikalauja 
kietots ginklų kontrolės le- 
gislatūros tikslu pastoti ke
lią žmogžudžiams ir kitiems 
kriminalistams.

Jungi. Tautos t urėtu 
sulaikyti karą

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Waldhei- 
mas pareiškė, kad “Jungti
nių Tautų mašinerija” tu
rėtų būt panaudota karui 
baigti ir sutarčiai pasiekti.

Waldheimas nurodė Sau
gumo Tarybą, kaip geriau
sią priemonę taikai išlaiky
ti. < ■■■■■: Wy y

Londonas. — Anglijos ge
ležinkeliečiai tebestreikuo- 
ja. Geležinkeliai neveikia.

Roma.—Po Italijos parla
mentinių rinkimų darbo 
unijos ir vėl iššaukė strei- 
kan daugelį darbininkų.
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b Išprotėjusio ar kriminalisto 
darbas?

PASIKĖSINIMAS ant George Wallace gyvybės ne
gali turėti ir neturi jokio pateisinimo. Su reakcininkais 
bei rasistais ir jų pikta politika politiniai susipratę, 
sveiko proto žmonės kovoja ne kokiais būdais. At- 
tentatas ant Wallace tik labiau jį ir jo nusistatymą iš
garsino. Mes, pažangieji žmonės, tokius kovos būdus 
atmetame ir smerkiame.

Dar laimė, kad ant Wallace gyvybės pasikėsinimą 
padarė baltas žmogus. Sunku net ir įsivaizduoti, kokios 
rasistinės propagandos rasistai būtų prisišienavę iš šio 
atentato, jeigu pasikėsinimą būtų papildęs juodas žmo

Didelis tautų santykiuose 
laimėjimas
VAKARŲ Vokietijos krikščionys demokratai “susi

prato” ir pasitraukė iš savo pozicijų prieš sutartis su 
Tarybų Sąjunga ir Lenkija. Jiems susilaikius nuo bal
savimo, abudu parlamento rūmai sutartis užgyrė. Prem
jero Brandto politika ieškoti geresnių santykių su socia
listiniais kraštais, bent laikinai, opoziciją nugalėjo. Kaip 
jai seksis toliau, sunku pasakyti. Aišku, kad krikščio
nys demokratai ir visas reakcinis elementas pasitraukė 
tam tikrais sumetimais. Jie visomis keturiomis trukdys 
šios naujos politikos vykdymui gyvenime.

Šių sutarčių užgyrimas žymiai pataisys padėtį viso
je Europoje. Plačiau praveriamos durys sušaukimui Eu
ropos saugumo konferencijos, už kurią seniai darbuoja
si socialistiniai kraštai. Sušvelnės santykiai tarp abiejų 
Vokietijų—Rytų ir Vakarų. Visur sumažės arba turė
tų sumažėti baimė ginkluotų konfliktų dėl sienų tarp 
įvairių valstybių, pirmoje vietoje tarp Lenkijos ir Vaka
rų Vokietijos. tš'tt

gus... .
Kas per vienas tasai Arthur Bremer iš Milwaukee, 

kuris Wallace pašovė? Kol kas mažai žinių. Gal pro
vokatorius, gal paprastas kriminalistas, o gal išprotėjęs 
jaunas žmogus? Kada nors paaiškės...

Kas ką rašo ir sako
JIEMS PATINKA 
KRAUJAS IR KANČIOS

Lietuviškų menševikų 
spauda negali atsidžiaugti 
prezidento Nixono vėliau
siais veiksmais išplėsti ir aš
trinti Vietnamo karą. An
tai, Chicagos “N.” (gegu
žės 11 d.) jį karštai sveiki
na ir apgaudinėja savo ne
laimingus skaitytojus, teig
damos, kad “krašto gy
ventojų dauguma šimtu 
nuošimčių pritaria prezi
dentui Nixonui”.

Iš kur jos žino gyventojų 
daugumos nuomonę? Jos 
pačios ją iškepė. Milžiniškos 
antikarinės demonstracijos 
parodo kaip tik priešingai: 
krašto gyventojų dauguma 
nori, kad šis karas būtų 
tuojau baigtas ir kad Ame
rika iš Vietnamo išsikraus
tytų.

NAUJAS REDAKTORIUS
Cleveland© smetonininkų 

organas įdėjo tokį praneši
mą:

“Juozas Petrėnas, senas 
ir prityręs žurnalistas, bu-| 
vęs laikraščių Lietuvoje re
daktorius, pakviestas reda
guoti Nepriklausomą Lietu
vą Montrealyje, kvietimą 
priėmė ir pradėjo darbą.”

Kaip žinia, iš Anglijos 
importuotas “N. L.” redak
torius Maziliauskas buvo 
pradėjęs to laikraščio atsi- 
nešimą linkui Lietuvos šiek 
tiek sušvelninti. Prieš jį su
kilo kraštutiniai nacionalis- 
taį ir išmetė laukan.

wTie dabar jo vieton im

semlweekly St. Petersburg, Fla. Rochester, N. Y.

Canada, Lat. Amer., per year, $10 00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

portavo redaktorių iš New 
Yorko. Jie pasitiki, kad Pet
rėnas sugražins “N. L.” į 
senąjį kelią ir vėl pavers 
laikraštį užkietėjusiu Tary
bų Lietuvos šmeižėju ir 
niekintoju.

JIE NEATSIDŽIAUGIA 
MŪSŲ SUNKUMAIS

Nei iš šio, nei iš to “Dir
va” (geg. 12 d.) išpiškino 
ilgą vedamąjį “Lietuviškų 
bolševikėlių bėdos”. Jame, 
tarp kitko, pliekiama:

“Balandžio 16 d. įvyko 
Laisvės dalininkų suvažia
vimas. Šia proga A. Bimba 
ir Co. sekdami sovietinę 
madą gegužės 1-ją skelbti 
šimtus šūkių, paskelbė sa
vo “rezoliucijas”, kuriose 
sutilpo iš kremliaus pagau
ti “lozungai”.

Ta pat proga bolševikė- 
liai pasiskardeno savo 
graudžiais verksmais, nes 
kapitalistinėje Amerik oje 
ir jiems trūksta žaliukų ko
munistinei propagandai...

Bimbai suka galvą “techni
kinių jėgų problema”. Mat, 
bolševikinės spaustuvės ne
silaiko nustatytų savo dar
bini n kam s atlyginimų. 
Jiems mokama šykščiai. 
Bolševikeliai galvoja, kad 
“techniškos jėgos” gali gy
venti iš šventos marksisti
nės dvasios.”

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi lankysis 
Čekoslovaki j oje birželio 
mėnesi.

Sekmadienį, gegužės 7-tą, 
įvyko LLD 45 kuopos skait
lingas mėnesinis susirinki
mas.

Kuopos pirmininkas Jo
nas Mileris susirinkimą 
atidarė, o jį pravedė Juo
zas Lukas.

Pirmiausia minute tylos 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Robertas Bruweris.

Sekretorė Aldona Alek
nienė perskaitė praėjusioj 
susirinkimo tarimus. Sekė 
raportai: kuopos pirminin
kas J. Mileris kalbėjo, kad 
kuopos 25 metų gyvavimo 
atžymėjimas buvo pasek
mingas, mes turime džiaug
tis, kad galime palaikyti 
mūsų organizaciją gerame 
stovyje ir sukviesti gausiai 
svečių į mūsų pobūvius.

Pirmininkas priminė, kad 
kuopos susirinkimams mes 
turėtume paskirti daugiau 
laiko ir plačiau apdiskusuo- 
ti organizacijos reikalus 
bei pasikalbėti dabartiniais 
pasauliniais klausimais.

Finansų sekretorius J. 
Greblikas raportavo apie 
kuopos finansų bei narių 
stovį, o iždininkas J. Rūbas 
sutiko su pateiktu raportu.

Buvo pravestos nominaci
jos į LLD Centro komitetą 
1973-1974 metams.

Parengimų komisija pra
nešė, kad balandžio mėnesį 
parengimai buvo pasekmin
gi ir kuopai davė paramos. 
Taipgi komisija sutiko 
dirbti ir toliau.

Nutarta prisiminti kuo
pos mirusius narius “Lais
vėje” ir “Vilnyje”. Abiem 
laikraščiam pasiųsta po 25 
dolerius.

Niujorkietis Jonas Juška 
per laišką dėkojo kuopai už 
pasveikinimą jo 85 metų 
gimtadienio proga.

Kuopos narys A. Rusec- 
kas pridavė Gulfporto kny
gynui LLD leidinių. Kny
gyno vedėja M. L. prisiun
tė Ruseckui padėkos laišką 
už priduotas knygas.

Kuopos narė Ona Lasni- 
kienė susirgo širdies liga, 
išvežta ligoninėn. Linkiu 
ligonei greit susveikti.

Gegužės 4 dieną trumpai 
sirgęs ligoninėje, mirė 
kuopos narys Robertas 
Bruweris. Buvo 80 metų 
amžiaus. Liko liūdinti žmo
na Alma, daug giminių bei 
draugų. Buvo pašarvotas 
Lee Williams šermeninėje.

Šeštadienį, gegužės 6-tą, 
į šermeninę susirinko velio
nio giminės, draugai bei bi
čiuliai atiduoti jam pasku
tinę pagarbą.

Adelė Pakalniškienė pa
sakė atsisveikinimo kalbą, 
apibūdino velionio nueitą 
gyvenimo kelią. Be kita ko, 
priminė, kad velionis Ro
bertais Bruweris buvo pa
žangus žmogus, skaitė ir 
rėmė pažangią spaudą. 
Prieš 6 metus iš Stratford, 
Conn., persikėlė gyventi į 
St. Petersburg, Fla. Buvo 
ramaus būdo ir mokėjo su 
visais gražiai (sugyventi.

Po kalbos visi dalyviai 
vorele praėjo pro velionio 
karstą, paskutinį kartą pa
žvelgė į amžinai miegantį 
buvusį draugą, o Adelė Pa
kalniškienė dainavo mo
mentui pritinkamą dainą.

Sekmadienį, gegužės 7-tą, 
velionio palaikai buvo iš
vežti į Bridgeport, Conn. 
Ten bus palaidotas šalia ar- 
timųjų.. : ' ų

Reiškiu gilią užuojautą 
velionio žmonai Almai.

V. B-nė

Gedimino Draugija turė
jo nepaprastus pietus prieš 
kelias savaites. Svetainė 
buvo pilnutėlė. Atsilankė 
visokių gerų žmonių—daug 
parapijiečių ir apie tuzinas 
dipukų. Visi buvo labai pa
tenkinti.

Mūsų Draugijos pirmi
ninkas Petras Malinauskas 
labai tinkamas savo vietoje. 
Baronienės vadovybėje val
giai buvo labai skaniai pa
gaminti ir pilnai užteko 
visiems.

H. Grižienė, kad geriau 
sutvirtinus gaspadinių jė
gas, savo išlaidomis pavai
šino jas skaniais pusryčiais.

Dabartinis mūsų Draugi
jos kolektyvas susideda iš 
sekamų narių: P. Malinau
skas, S. Bftganskas, A. Ba
ronas, A. Biganskas, P. 
Yurkštas, R. Sherelis, A. 
Ucevičienė, P. Anderson, 
M. Gedraitis, V. Rinkevi- 
čienė, J. Rinkevičius, J. 
Vaitas, M. Žemaitienė ir L. 
Bekešienė.

L. Bekešienė aukojo $70 
mėsos nupirkimui dėl pie
tų. Gedimino Draugijos na
riai širdingai dėkojo d. Be- 
kešienei. Ji pasakė: “Jau 
ilgai galėsiu gyventi, aš 
sparčiai einu žemyn”. O 
mes sakome, d. Bekešiene, 
Jūs dar labai labai reika
lingas žmogus. Ročesterie- 
čiai jums siunčia linkėjimus 
geros sveikatos ir dar ilgai 
gyventi. Jūsų gerą širdį vi
si lietuviai pažino kaip 
Amerikoje, taip ir Lietuvo
je.

Nors Rochesterio parapi
jiečiai prieš Nixono bloka
dą Vietname, bet veiksniai- 
vaduotojai remia Nixono 
žudynės. Gaila, kad jiems 
artimo meilė neišaiškinta.

Korespondentas

ŽINIOS IS LIETUVOS
Pelnyta geru darbu

Dešimtus metus Jonavos 
autotransporto įmonėje dir
ba R. Rimkienė. Pradėjusi 
konduktore, šiandien ji va
dovauja brigadai. Jos darb
štumą, atidumą keleiviams 
perėmė ir konduktorės A. 
Virkutienė, G. Jurgaitytė, 
G. Petrusevičiūtė bei kitos. 
Kolektyvas visada viršija 
finansinius planus.

Neseniai darbo draugai 
sveikino R. Rimkienės bri
gadą — jai suteiktas komu
nistinio darbo kolektyvo 
vardas. Teisę juo vadintis 
geru darbu pelnė ir A. Su
slavičiaus, P. Birštono, T. 
Vanskevičiaus vairuotojų 
brigados.

Jonavos autotransporto 
įmonėje —'dešimt komunis
tinio darbo brigadų ir be
veik devyniasdešimt komu
nistinio darbo spartuolių.

S. Zienius

Pavasarine paroda
Raseiniai — Kasdien visą 

savaitę miesto kultūros na
muose koncertavo geriau
sieji rajono meno saviveik
los kolektyvai, apžiūrų nu
galėtojai. Šventė baigėsi įs
pūdinga pavasarine karna
valine eisena. Savo darbų 
parodą suruošė liaudies me- 
nįninkai.

Kultūrinių renginių sa
vaitė mieste bus rengiama 
kiekvieną pavasarį.

A. Janonis

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
310,000 Vietnamo veteranų 
yra bedarbių gretose.

Philadelphia, Pa.
Balandžio 23 d. įvykusį 

parengimą galima vadinti 
sėkmingu. Tik gaila, svečiai 
buvo suvilti, kad nebuvo pa
rodyti kino filmai, bet ne 
dėl rengėjų kaltės. Drg. 
Jonas Grybas, plačiai žino
mas ir patyręs filmų rody
tojas su geriausiais norais 
bandė mus palinksminti. 
Bet štai vėliau asmeniškai 
ir per spaudą išgirstame, 
kad draugą ištiko nelaimė. 
Jau atvažiavęs į Philadel- 
phią turėjo automobilio 
avariją, kurioje ir pats bu
vo sužeistas ir dar apiplėš
tas: vagis pavogė filmus ir 
visą rodymo aparatūrą. 
Reiškiame draugui Grybui 
užuojautą.

Gegužės 7 d. įvyko LLD 
10 kuopos skaitlingas susi
rinkimas. Po poros mėnesių 
sunkios ligos susirinkime 
dalyvavo ir užrašų sekr. J. 
Kazlauskas, kuris prieš 
skaitymą protokolo norėjo 
ir bandė nariams ką nors 
pasakyti. Tačiau jo širdį 
užgriuvo toks graudulys, 
kad jo akys apsiliejo ašaro
mis ir nebegalėjo kalbėti... 
org. J. K. dar tik pusiau 
susveikęs.

Po išdavimui parengimo 
raporto, nutarta paaukoti 
“Laisvei” $50, Aido chorui 
$10, “Vilniai” $25. Pavie
niai nariai aukojo “Vil
niai”: Lietuvaitė $10, J. 
Shaskas $10, A. Tureikienč 
5 dolerius.

Susirinkime buvo plačiai 
apkalbėta šių metų gautos 
iš Centro knygos. Daugu
ma narių užgyrė drg. Jo- 
kubkos knygą ir kitas. Tik 
kai kurie nariai išsireiškė, 
kad skaitydami knygą iš 
senovės padavimų, labai 
jaudinosi. Kai]) baisiai ken
tėdavo mūsų protėviai nuo 
kryžiuočių ir kalavijuočių, 
su šventojo tėvo palaimini
mu.-

šeštadienio popietėje ir 
Philadelphijoje įvyko įspū
dinga prieškarinė demon
stracija J. F. Kenedžio aik
štėje, netoliese City Hali. 
Geri kalbėtojai, kai]) ii* vi
sada, smerkė karo tironus. 
Buvo muzikos ir dainų. Ga
būs ir pažangūs Pennsylva- 
nijos universiteto studen
tai ir studentės suvaidino 
porą prieškarinių veikalė
lių — dramą ir komediją. 
Prieš baigiant programą, 
studentai sudegino Nixono 
ir Rizzo iškamšas. Publi
kos buvo apie trejetą tūks
tančių.

Uniformuotos policijos 
buvo mažai.

“Laisves” Reporteris

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks šeštadienį, birže
lio 3 d., toje pačioje saloje, 
2 vai. ])o pietų. Draugai ir 
draugės, įsi tė myki te gerai 
dienos pakeitimą. Iš sekma
dienio susirinkimą iškėlėme 
į šeštadienį. Visiems bus 
parankiau.

Valdyba

Brockton, Mass.
LLD 6 k]>. susirinkimas 

įvyks birželio 4 d., 2 vai. po 
o LDS 67 kj). birželio 11 d., 
taip pat 2 vai. Abudu susi
rinkimai įvyks Liet. Tautiš
kame Name.

Abiejų kuopų nariai ragi
nami šiuose susirinkimuose 
dalyvauti, nes liepos ir rug- 
piūčio mėn. susirinkimai 
neįvyks.

George Shimaitis

(

Reikalingas 
linotipininkas

Laisves spaustuvei labai 
reikalingas linotipininkas. 
Sutiksime pamokėti kelionę 
į New Yorką. Prašomas tuo
jau atsiliepti. Galite pa
šaukti telefonu (212-641- 
6887) dėl susitarimo.

Taip pat jaunesnio am
žiaus norintis linotipininko 
darbo mokytis lietuvis pra
šomas atsiliepti.

Laisvės Administracija

Chicago. —Daugiau kaip 
30 katalikų dvasiškių suda
rė eiseną protestui prieš 
Nixono karo praplėtimą.

Damaskas. — Sirija ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
[sutartį. T7RS sutinka dau
giau ginklų Sirijai duoti.

Bagdadas. — Irako val
džia perorganizuota. Dabar 
valdžion įeina ir du komu
nistų vadai.

Paryžius.—Jungtinės Val
stijos ir vėl atmetė Vietna
mo delegacijų siūlymą at
naujinti taikos pasitarimus.

MIAMI, FLA.
Liūdnas metinis mirties Prisiminimas.

Praslinko metai nuo tos dienos,' Gegužės 17, 
.1971, kai negailestingoji mirtis—širdies smūgis— 
išskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylimą vyrą, dukrai 
tėvą ir brolį.

Juozą Birštoną
Juozas buvo pažangiųjų minčių žmogus, rėmė 

pažangiąją spaudą, priklausė organizacijose ir 
veikė sulyg išgalės. Jis mylėjo dainą, dainuodavo 
choruose. Prisiminus jo gražius darbus, mus jau
triosios širdys nenustos liudėję, tarytum girdi jo 
niūnuotą dainą ir norisi tarti: dainuoki garsiau. 
Bet vėl lyg iš miego pabudęs matai, kad visiems 
laikams mus išskyrė mirtis. Ilsėkis, mielasis, šal
tajame kape. Mes kapą lankysime ir sėsime gė
les kolei trūks ir mūsų gyvybės styga.

Adelė, žmona
Frances Berger, dukra
-Albertas, brolis 

anūkai ir giminės

_______

SA\ FRA A’CISCO. CALIF.

Pagerbimas mirusi uju
Su gailesčiu prisimename mūsų kuopos miru

sius narius, katrie kol gyvi buvo, darbavosi del 
geresnio rytojaus.

Ilsėkite ramiai. Mes Jūs nepamiršime.
— LLD 153 kuopos valdyba

ir nariai į

SAN FRANCISCO, CALIF.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Šioje mirusiųjų atminimo dienoje, su skaudan
čia širdžia liūdžiu prisiminus mano šeimos narius: 
tėvelius, vyrą, dukrelę, brolį ir sesutes.

Brangieji, aš jūsų nepamiršiu kol gyva būsiu.
L lieku liūdinti,

VALĖ SUTKIENĖ

Prisiminimas
Artėjant gegužės 30 d. (Memorial Day), prisi

minimas mirusių diena, mes visi LDS 45 kuopos 
nariai ir valdyba prisimename ir pagerbiame visus 
bendrai mūsų kuopos mirusius draugus. O jų jau 
labai daug ilsisi Floridos žemelėje. Visų mirusių 
negalima sutalpinti į šį prisiminimo skelbimą, tik 
tiek* kad iš to didelio skaičiaus buvo labai daug 
užsipelniusių didelės garbės. Taigi bendrai tariant, 
lai jiems būna lengva šios šalies žemelė, o mes pa
sižadame tęsti jų užbrėžtą darbą.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai
S t.Petersburg,Fla.

TV T «V>Is laiškų
Brangusis “Laisvės” Ko

lektyve !
Šį sveikinimą rašau Jums 

iš Tarybų Lietuvos savo 
gimtojo krašto Dzūkijos.

Gavęs p i r mą numerį 
“Laisvės”, labai apsidžiau
giau, kad mūsų brangūs lie
tuviai nepamiršta per ilgus 
metus gyvenančius saulėto
je Lietuvoje.

Nuoširdžiausiai dė k o j u 
savo broliukams ir sesu
tėms, gyvenantiems užsie
nyje, kurie mane apdovano
jo didele dovanėle — “Lais
vės” s])auda. Taigi daugelį 
kartų sveikinu brangius lie
tuvius, “Laisvės” darbuoto
jus ir bendradarbius, linkė
damas Jums ir toliau nenu
ilstamai kovoti už pasauli
nę taiką, už vargo žmonių 
gynimą, už kilniausią žmo
nijos tikslą — socializmą.

Vladas Marcinonis
x ir jo šeima

1972 m. IV 4 d.

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi



Penktadienis, Gegužes (May) 26, 1972 LAISVI l-iae puslapis
šokių konkursas

Telšiai — Jau ketvirtą 
kartą č i a organizuotas 
tarpmiestinis pramog i ni ų 
šokių konkursas “Žemaiti
jos taurei” laimėti. Šiemet 
šiame renginyje dalyvavo

saviveiklininkai iš Palan
gos, Anykščių, Šiaulių, Pa
nevėžio, Druskininkų.

Geriausiais pripažinti 
Anykšč i ų saviveiklininkai 
ir atskiros šokėjų poros iš 
Šiaulių, Panevėžio miestų.

i A. Gineitis

Voluntown, Conn HELP WANTED -MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALF

DORCHESTER, MASS. '

Liūdna Sukaktis

Uršule Kavoliūniene

Gegužės 22 d. mirė Vin
cas Macy. Liko nuliūdime 
žmona Ona, dvi dukros — 
.Genevieve Holzheimer ir 
Valerie Zagarenski, broliai 
Petras ir Jonas, penki anū
kai ir 9 proanūkiai.

Buvo palaidotas gegužės 
24 d. iš Simonson Funeral 
Home, Richmond Hill, L. L, 
į Patchaug kapines, Pat- 
chaug, Conn. Y

Šią žinią pridavė Simon
son Funeral Home direkto
rius.

ENGRAVER

JEWELRY

We

We

are looking for an experienced
engraver.

use Hermes engraving machine.

Apply:

SUMMIT GIFT GALLERY

Mirė Gegužės 31, 1959 m.
HELP WANTED-MALE-FEMALE

1244 Route 23
WAYNE, N. J.

(201) 696 — 0300

BOBST-DIE CUTTER
SEE JACK GREEN

(37-39)

SILK SCREEN PRINTER

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

Excellent starting salary, 
fits. For national

photo

bene-
retail fashion

chain in new, modern suburban 
cation.

Must read and speak English.
Apply Personnel Dept.

MILLER-WOHL

lo-

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

J.

(35-37)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-HALE-FEMALE

Experienced. Call
(914) 359-7500

(37-41) NURSES AIDE

OPERATORS
ON DRESSES

Section or Whole Garments. Perm
anent Union Benefits.

I & T. DRESS CO. 
93-10 95th Avenue 
Ozone Park, Queens

Tel. 847-4544

COOK

(32-37)

SCALLOP CUTTER
Experienced on Keller type machine 

v Also Piece Sewer
Male or Female.

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

(31-38)

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

(32-38)

NEEDED AT ONCE
Experienced

Label Weaver. Second shift.
CAMPGAW

WOVEN LABEL 
201-337-7134

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)

(34-38)

ATTENTION WANTED
MACHINIST EXPERIENCED

First class, Bridgeport, up to $4.24 
p. hr., holidays, vacation & pension. 
MATIC TECHNOLOGY, 15-39 130 
St. College Point, N. Y. Tel. 212- 
886-5470. (37-42)

3-11 Shift Experiensed. Excellent 
Salary & Benefits. Call:
ELIZABETH NURSING HOME

201-354-0002
(37-41)

HOUSEKEEPER—SLEEPIN
Here is the ideal home for you 
you are pleasant and reliable.

MACHINISTS 1st Class. Toolroom 
of modern 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)

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)

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)

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą ma
mytę. Mes visuomet prisimename tą dieną su dide
liu’ širdies skausmu, nors jau 13 metų suėjo kai mus 
palikai, brangioji mamyte.

Liekame liūdėti....
Duktė JULĖ
Sūnus VIKTORAS

REAL ESTATE 
FOR SALE

if
Sleep in. 6 days a*«week, take care 
of baby 6 months old. Nice home 
good neighbors. Good references.

(212) 934-6669.
(37-41)

REAL ESTATE

100 ACRES

MAINTENANCE MECHANIC
Well established plastic products, 

manufacturer with modern plant 
seeks individuals with 3 to 5 years 
experience on HPM and Stokes In
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) *

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)

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)

SHEET METAL MECHANICS

Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
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. ¥• 10001

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

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

SALE—DUPLEX—TWIN
PHILA., PA., Area

In Beautiful East Lansdowne | 
Delaware County

1st Floor—3 Rms., Bath, Kitchen, Near Washington, N. J. Approx. 5 
Bar, Dining Area. Other Apt.— 6 miles from interstate Route 78 Ex- 
Rms., Bath, Eat-In Kitchen. Yard, cellent for subdivision,'Zone 3/4 and 
Bus & Train close. Walk to stores/1% acre lot, approx. 1500 ft. of road 
Schools, Churches. Hot Watei' Oil 
Heat. Can also be used as one large 
family home. Can use Decorating. 
Poss.

frontage, beautiful view from upper 
half of land. Good buy at $1275 per 
acre. Frank Blanche, 58 E. Wash
ington, N. J. 689-2211.

(215) DA9-6377 '(37-41);:

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. 
922 7th Ave., New York City, 10019 

(35-41)

Year round position. Business ex
panding.

516-333-1616
(35-37)

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)

s

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave.

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

486-1836
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

351-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Carn pan Avetuw 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

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

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
MIAMI, FLA. 33188 
6405 Blscayne Blvd. 

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

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

224-0829

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-8033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

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

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

BA 5-5923
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
SEATTLE WASH. 98103 
1512 N. 39 th St.

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

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
HJ8 Whitehead Ave.

257-2113 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163 
VINELAND, N. 9. 98360 
Parish Hall 
West Landis Ave.

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

798-8847

ST. PETERSBURG, FLA.

Robert Brewer
Mirus mūsų kuopos nariui, mes visi, kuopos 

valdyba ir nariai reiškiame nuširdžiausią užuo
jautą velionio žmonai Almai pergyventi liūdesio 
valandą kaip lengviausia galima. Taipgi reiškia
me ir kitiems giminėms bei jo draugams susira
minimą. 0 tau, mielas drauge, lai būna lengva 
šios šalies žemelė.

LLD 45 kuopos valdyba ir nariai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Prisimenu savo mylimuosius:

Tėvelį—ANTANĄ KAZAKEVIČIŲ
Mirė Spalio 17, 1940

Mamytę—FRANCIŠKĄ KAZOKIENŲ
Mirė Gruodžio 6, 1963

Sesiitę—ALDONĄ KAZOKYTŲ-GRAY 
Mirė Sausio 29, 1968

Jų palaikai ilsisi Fresh Pond Krematorijoje, 
New Yorke.

Mirė Sausio 23, 1969
Mano mylimas gyvenimo draugas LEON P. JONES

Liūdžiu savo mylimos šeimos ir savo draugo.
Jo palaikai ilsisi Pine Lawn Kapinėse, New Yorke.

Niekad jų nepamiršiu.
— Suzanna

Frackville, Pa

MIAMI, FLA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

LLI) 75 kuQpos Mirusių Narių.
Per kelioliką metų mirtis išskyrė iš mūsų tar

po didelį skaičių mūsų kuopos darbščiųjų narių. 
Šie skaudūs įvykiai nebus pamiršti kol ši kuopa 
gyvuos. Visuomet juos prisiminsime.

Lai būna jiems amžina ramybė šiots šalies že-
meje.

LLD 75 kuopos valdyba ir nariai

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 commensurate with experience. 
Apply LINCOLN MOLD & DYE 
CO., 239 East First Ąve., ROSELLE 
N. J. or call 201-241-3344.

(37-41)

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

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

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, directoi' of nursing. HUD
SON MANOR ECF, 9020 Wall St., 
North Bergen, N. J. 201-861-4040, 
ext. 13. (36-40)

WANTED experienced machinist 
with maintenance ability. Must be 
1st class. All round, good pay. $4.25 
per hr. Holidays, vacation 
tras. Call 201-752-4000. 
Stroppel. New Market, N.

and ex
Mr. D.

(36-42)

OPPORTUNITY
TOOL MAKERS

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

50 hour work week
10 paid holidays 

Blue Cross and Blue Shield i 
CHATHAM PRECISION 

Commerce St., Chatham, N. J.
07928

201-635-9695
(37-39)

9

AUTO BODY collision man, auto 
body assembler, must be exper
ienced. Steady, 
conditions.

excellent working
Top pay, JOHNNY C

& D AUTO BODY, Baldwin. 516-
BA 3-8176. (36-42)

FACTORY HELP
VINYL INDUSTRY

DAY OR NIGHT SHIFTS
Experienced preferred — Trainee 

Program. 
Work near home.

Steady year-round jobs, English 
speaking.

Excellent opportunity for right men! I 
Overtime Available. 
Call or write John 
Farmingdale, Long 

516-249-2200
MB '

Benefits 
Adams 
Island

(37-39)

beBLUE SEAL ENGINEER. All 
nefits paid. Rotating shifts.

BAYONNE INDUSTRIES
Foot of East 21st Street, 

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

(36-42)

CARPET & LINOLEUM
MECHANIC

Full time. All benefits. Must be 
See Mr. Tarlowc, 

201-355-5555 
Elizabeth, N. J.

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 &TooI, 
415 Florence Ave., Hillside, N. J. 
687-4860. (34-37)

CABINET MAKERS. Experienced

in wood and formica wood. Ncw-

ark, N. J. Call for appointment:

201-824-2050. (34-37)

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)

LAB TECHNICIAN
Clinical, Capable of Venopuncture, 

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

* (34-39)

Exp.

(37-40)

FACTORY WORKERS
Sheet metal fabrication. Work 4 

days. Study English the 5th 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 
Šq.) Bx., N. Y. An Equal opportu
nity employer. (36-37)

WELDER — Sheet metal mechanic, 
small lots, no production work ex
perience in sheet metal cabinets 
and welded frames, aluminum and 
stainless. Top dollar, all benefits.

MISCELLANEOUS

AUTO BODY REPAIR MAN
Automobile painter. Top rates of. Springfield, N. J. 376-1830.

pay, paid vacations, hospitalization, 
paid holidays. Mod. clean shop, excel, 
oppty. for qualified men. Year-round 
work 
CAR PAINTERS, 
Ave., 
Clifton, N. J. 201-772-1313.

(37-40)

Apply in person: CIRCLE 
922 Lexington 

(Rte. 46, nr. Crooks Ave.),

MACHINISTS 1st Class. Tool room 
of modern plastics molding plant. 
Injection mold experience desirable 
but not necessary. Good opportunity. 
See Mr. Stem.

TECHNIPLANT INC., 231 Main 
St., Little Falls, N. J. 201-785-1400.

(37-39)

(37-39)

MACHINIST First Class;
$4.51 per hour. Day shift, 
paid benefits. UNION area.

rate 
Good 
Steel

Plant. Call 201-687-2003 for appoint
ment. (37-41)

TRACTOR OWNER OPERATORS 
Equipped with 3 inch Liquid Pump. 
Liquid Food Grade. Local and long 
haul. 62% of gross revenue. Call 
Rocky. 201-435-4954.

(37-46)

CAMP CAATERSKILL 
R. D. 1 Box 153 
CątskŲl, N. Y.

FOR BOYS 6 to 16. All sports; 
Movies; Permanent well construct
ed cabins; individual beds, no 
double bunks. Registered nurse in 
cabin wth small campers. CHAPEL 
ON GROUNDS WITH SUNDAY 
MASS FOR CATHOLIC CAMPERS.

8 week season JUNE 30-AUG. 25. 
Special FOOTBALL Week Aug. 25 
—Sept. 1st. Athletic Dir. Larry 
Byrnes (Cathedral Prep. Coach) 914- 
623-42^4 after 6 P. M. Dir: Mrs. 
Carmen Jiminez, 790 Riverside Dr., 
New York 10032. 212-286-5^95. After 
June 1st .call 914-246-6789.
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Daugiau sveikiuimŲ Aido chorui 
jo 60-mečio proga

(Tęsinys)
Svečių dainos ir kalbos
Po banketo, Jubiliejinio 

koncerto antrąją dalį vyku
siai pravedė vicepirm. N. 
Buknienė. Pasveikinus sve
čius, ji atkreipė dėmesį į 
šalia scenos esantį stalą, 
ant kurio buvo išdėstyta 
prisiųstos Aido chorui 
brangios dovanos iš Lietu-

minta buvusieji ilgamečiai 
aktyvūs aidiečiai: L. Kava-

A. Velička, kuris ten pat 
trumpai pasveikino Aidą su

nė, dėl vyro ligos, negalėjo

Aido choro veiklą geriau
siai žino ir sekė per 60 me
tų, tai ‘Laisvės’ redaktorius 
’A. Bimba. Sveikindamas

vos Jr gauti nuo Lietuvos pastebėjo, kad tarp laikraš-
kultūros Darbuto jų sveiki
nimai laiškais, pergaminais 
bei telegramomis, šia pro
ga, ji perskaitė telegramą 
nuo Jubiliejinių Dainų 
Švenčių Respublikoje Orga
nizacinio Komiteto Pirmi
ninkės, Leokadijos Diržins- 
kaitės, kurios tekstas tilpo 
“Laisvėje”.

Iškviesta T. Mizarienė. Ji 
kalbėjo nuo N. Y. Moterų 
klubo. Meno Sąjungos ir L. 
Lit Draugijos. Pasveiki
nus nuo kiekvienos draugi
jos, tarp kitko, pabrėžė Ai
do choro veiklą per 60 me
tų, prisimindama, kad Ai
das per tą laikotarpį daina
vo be jokios pertraukos. 
Pravartu priminti, kad per 
15 metų I. Mizarienė buvo 
Aido choro pirmininkė, o 
fa i nelengvos pareigos.

Po to. N. Buknienė per
skaitė dar dvi telegramas iš 
Lietuvos. Viena nuo komp. 
P. Tarnu liūno, kuri skamba 
sekančiai: “Aidėkit, stipre- 
kit šimtus metu”, o kita — 
nuo jaunuoliu choro “Ąžuo
liukas”, kurioje sakoma: 
“Nuoširdžiausiai sveikina
me Jubiliejaus proga”

Solistė A. Young atliko 
M. Petrausko ariją iš ope
ros “Vestuvės”. Akompatia- 
vo buvusi Aido choro moky
toja A. Žilinskaitė-Ander- 
son. Abidvi buvusios aidie- 
tės, JAV gimusios lietuvai
tės.

Buvo labai tinkama ir 
gražu, kai programos vedė
ja paprašė atsistoti atsilan
kiusius buvusius Aido cho
ro mokytojus: B. Šalinaitę, 
A. Žilinskaitę ir Geo. Kaza
kevičių, kuriems publika 
aplodismentais išreiškė pa
garbą.

Žurnalistas A. Sinkevi
čius sveikindamas aidiečius, 
tarp kitko, pareiškė: “Tu
riu laimę dalyvauti Aido 
choro Jubiliejuje. Metai bė
ga, tačiau jokia senatvė ne
gali paveikti sustabdyti ai
diečius. Išgyvenus ilgus me
tus toli nuo tėvynės, nepa
miršta sava tėviškė ir kas 
ten gero padaryta”.

Malonu buvo matyti me
nininkus ir iš kitų kolonijų, 
kurie teikėsi atsilankyti į 
Aido choro šventę ir daly
vauti programoje. Vieni iš 
jų tai, usteriečiai solistai L 
Janulienė ir Al Daupsha. 
I. Janulienė atliko ukrainu 
liaudies dainą “Oi mama”, 
o Al Daupsha — “Ar pame
ni” — J. Dirvelio. Abudu 
sudainavo duetą apie meilę 
iš operetės “Sari”.

Su pasigėrėjimu klausė
mės mūsų mieluių viešnių 
A. Juškienės ir Z. Sinkevi
čienės kalbų. Jos sveikino 
Aido chorą, teigdamos, kad 
su daina linksmiau ir leng
viau gvventi. tad lai skam
ba aidiečių dainos per il
gus metus su geriausiais 
pasisekimais. Tenuskamba 
daina i Lietuvą, kur visi 
mus prisimena, kur jaučia

ma® mūsų širdžių pulsavL Į 
,mas. ”
į Gražu, kad buvo prisi-l

čio “Laisvės” ir Aido choro 
yra tik vienų metų skirtu
mas. Abu labai svarbūs vie
netai, tarp kurių egzistuoja 
tamprumas, ir vienam be 
kito būtų daug sunkiau gy
vuoti.

Toliau sekė solisto V. Be- 
kerio išstojimas su daina 
“Song of songs” — Moya, 
ir jo sūnaus V. Becker Jr. 
pirmas, tarp lietuvių, pasi
rodymas. Jaunasis Bekeris 
turi malonų baisa, švelniai 
atliko “Zaza, little gvpsy” 
iš operos “Zaza”. Reikia 
pasidžiaugti jų harmonin-

Eremino, tai: A. Cibulsky, 
Fr. Mažilienė ir Hartfordo 
Laisvės choro dainininkė R. 
Ulevičiūtė — Černauskienė. 

Gal dar buvo ir daugiau, 
bet nesuspėjau pasiteirauti. 
Gaila, kad dėl nesveikatos 
negalėjo atvykti pats Aido 
kūrėjas Kazys Milinkevi- 
čius, kurio aidiečiai labai 
laukė atsilankant.

Pabaigoje visi sudainavo 
“Ilgiausių Metų”, o po to, 
svečiai susibūrę dainavo su
tartines ir kitas liaudies 
daineles.

žurnalistė S. Narkeliū- 
naitė nufotografavo Aido 
choro Jubiliejinę šventę. 
Žinoma, kai kurios nuo
traukos pasirodys Lietuvos 
spaudoje ir be abejo, ne 
vienas iš atsilankiusiųjų 
taip pat norės įsigyti kele
tą fotografijų.

R. Feiferienė
(Tąsa sekančioje laidoje)

Mrs. M. Stensler 
134 W. Northfield Rd. 
Livingston, N. J.

S E It G A Maspethietis Ignas Sut
kus jau grižo ligoninės ir 

Penktadienio vakare, ge- gydosi .dukros priežiūroje.
T i ./. L. ./.z. T ./a ■. <•>•» i

gužės 19 d., mūsų linotipi
ninką Joną Lazzauską išti
ko širdies smūgis. Pašauk
ta greitoji pagalba nuvežė 
jį į Jamaica Hospital, ir jis 
ten padėtas į intensyvios 
priežiūros kabiną, kur dar 
ir dabar, rašant šiuos žo
džius, randasi.

Nereikia nei saky ti, koks 
didelis rūpestis “Laisvės” 
kolektyvui dėlei Jono ligos.

sveikti.
IŠVYKOJ LIETUVĄ
Trečiadienį didžiuliu ta

rybiniu lėktuvu iš Kennedy 
airedromo į Lietuvą išskri
do mūsų veikėja Helena 
Jeskevičiūtė ir jos sesuo 
dainininkė Amilija. Jos sa
ko, kad Lietuvoj viešėsiu- 
sios tris savaites. Linkime 
joms laimingos kelionės ir 
viešnagės.

IŠVYKSTA J DETROITĄ
Šį šeštadienį Ieva Miza

rienė, Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centro Sekreto
rė, išvyksta į Detroitą, kur 
ji kviečiama dalyvauti Miko 
Masio (Miko Detroitiečio) 
80-mečio pagerbimui ban 
kete. Banketas įvyks sek
madienį, gegužės 28 d.

Svarbu visiems detroitie- 
čiams dalyvauti šiame po
būvyje ir todėl, kad visas 
pelnas skiriamas spaudos 
naudai. O Stefanija Masytė 
apmokės parengimo lėšas.

Rlep.

Pramogų Kalendorius
Gegužes 27 d

ferencija., 10 val.ryto. Ad
resas: 15-17 Ann St., Har
rison, N. J.

Birželio 4 d.
LLD 185 kuopos pietūs, 

Forest Parke, Woodhaven,

Pirmadienį, gegužės 22 d., 
“Laisvės” administratorė 
Lilija Kavaliauskaitė vėl 
pasidavė į Jamaica Hospi
tal, kur gegužės 23 d. jai 
buvo padaryta kataraktos 
operacija ant antros akies.

Gydytojai sako, kad ope
racija buvo sėkminga.

Linkime Lilijai greit su
stiprėti ir grįžt į savo taip 
atsakingas pareigas.

PRANEŠIMAI
LDS 1-mos KUOPOS SU

SIRINKIMAS neįvyks bir
želio (.įtinę) mėnesį.

Seki*. A. Gilman

ATSIPRAŠYMAS
Jo sveikatai sunegalavus, 

drg. Steponas Veckys gau
na nuo draugų ir bičiulių 
daug užuojautos ir kitokių 
laiškų. Jis nuoširdžiai atsi
prašo visų, kad kol kas jo 
dešinioji ranka dai 
nesusveikus ir todėl jis ne-

“Laisvės D i rektoriams
Kadangi pirmadienį, ge

gužės 29 d., išpuola nedar
bo diena (Memoiial Day),i Įį asmeniškai į 
tai musų posėdis įvyks an-! atsakyti. Tačiau visiems jfe 
ti adienj, gegužes 30 d., 4-tą gi]iausjai dėkingas.

pie- 
bi įk
ro
vai.

tebėra

laiškus

Mielus tautiečius, tsusibū-l^iai gyja, 
gai sudainuotu duetu “Tė- j rusins į 
vvnė Lietuva” — A. Bra
žinsko. Tėvo ir sūnaus bal
sai derinasi, skamba malo
niai, tad raginame ateityje 
ir vėl mus palinksminti, pa
dainuoti.

Aido choras gražiai ben
drauja su Hartfordo Lais
vės choru. Aidiečiai dalyva-

Mūsų ilgametis linotipi
ninkas Stepas Veckys gra

in mes tikimės,

Sekretorė

‘ ; i pirmąjį pasaulyje kad dabar, atėjus gražiam 
lietuvių darbininkų chorą pavasariui, su pagalba sau- 
ir šešias dešimtis metų toli 
nuo tėvynės puoselėjančius 
lietuvišką dainą, sveikina 
Tarybų Lietuvos Valstybi
nio Televizijos ir Radijo 
komiteto meniniai kolekty
vai.

Garbingo Jubiliejaus pro
ve Laisvės choro 45 metų j 
paminėjime, o jie dabar at
vyko į Aido šventę ir pri
sidėjo prie Jubiliejinio kon
certo programos išpildymo. 
Po vadovybe jų smarkio
sios mokytojos W. Hollis, 
Lais vės choras atliko 
“Nešk per žemę mus”—No- 
viko, ir “I’d like to teach 
the world to sing”. Jų so
listė ir buvusi aidietė, išdai
navusi Aido chore virš 15 
metų — E. Brazauskienė, 
padainavo “Gėlytė”—Švar
co, o choro gabioji mokyto
ja W. Hollis atliko “If I 
could write a song” — 
Greenfield. Su Laisvės cho
ro dainomis užsidarė Jubi
liejinio koncerto programa.

Teko sužinoti, kad į Aido 
choro 60-mečio Jubiliejinę 
šventę atsilankė keletas ai
diečių veteranų, dainavusių 
prie pirmojo mokytojo L.

ga, leiskite palinkėti Aido 
choro veteranams ir jo na
riams, puikios sveikatos, 
negęstančios energijos, ge
ros kloties ir ištvermės Jūs 
kilniame darbe.

Tegu skamba Jūsų dai
nos, linksminančios toli nuo 
gimtinės likimo nublokštų 
tautiečių širdis ir maloniu 
aidu atsiliepiančius tėvų 
žemėje Tarybų Lietuvoje.

JONAS JANUTIS 
Televizijos ir Radijo 
komiteto pirmininkas

Nuoširdžiai sveikinu vi
sus aidiečius garbingo jubi
liejaus proga ir linkiu, kad 
jūsų balsai dar daugelį me
tų garsiai skambėtų apie 
mūsų gimtąjį kraštą.

Vyt. Zenkevičius
Vilnius

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Prieš šimtą metų, 1872 metais, gražiame Pa- 
krovų kaimelyje, gimė mano motina —

Ragina Piliackiūte-Mikailiene
Mirė lapkričio 13, 1927 metais, sulaukusi vos 55 

metų
Motina, per tolumą dienų, vien Tavim gyvenu.
Ilgiuosi Tavo šiltų žvilgsnių.
Tu šviesi, kaip rytmečio aušrine.
Tu negęstanti žvaigždė auksinė.
Tu buvai mūsų skaisti saulutė..........

Ilsėkis, brangioji, ramiai, amžinai.
Jonas, sūnus

Adalė, Aldona, anūkės
Onute, Birute, Jonas, Algis, Saulius, proanūkai

Modestėlis, pro-proanūkas

lutės ir šilto oro jis dar 
greičiau stiprės. Laukiame 
draugo Večkio.

New Yorkas. —- Kompar
tijos generalinis sekreto
rius ir prezidentinis kandi-New Yorkas. — Vietna-

mo veteranai remia kong- datag (jus Ha]] erkė 
resmanes Abzug siu ymąband užffluSti ^reziden. 
n n bn Iri nfi \ hvnno nr; lrni»A v 1apkaltinti Nixona už karo 
plėtimą, Šiaurės Vietnamo 
blokadavima.

tinį kandidatą Wallace.

Pirmi dideli pietūs 
po žaliais medžiais
Liet. Literatūros Draugi

jos 185 kuopa rengia 
tus. Įvyks sekmadienį, 
želio 4 dieną. Ir įvyks 
rest Parke. Pradžia 1
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, j eigų birželio 4 
dieną būtų lietingas, pietūs 
įvyktų Laisvės salėje. 
Ozone Parke.

Rengėjai

Indija ir Newton, Mass. — F. Te-

Lietuvos komjaunimo XVII suvažiavimas
Nuotraukoje: Rašytojas, TSRS Aukščiausiosios Tary

bos deputatas Justas Paleckis pasirašo autografus plun- 
gietei moksleivei Irenai Pupienytei (kairėje) ir panevė
žietei Violetai Šklėnytei. ' K. Liubšio nuotr.

New Delhis. -
Bangladešas pasirašė pre- soro ir jo 4 sūnūs žuvo na- 
kybos sutartį. linuose kilusiame gaisre.

Prisiminimas
Proga Memorial Day (Prisiminimo Dienos) 

šiuomi norime pagerbti mūsų kuopos mirusius 
narius, kurie gyvi būdami, pagelbėjo kuopai gy
vuoti vienu ar kitu būdu. Amžina atmintis jiems.

A. J. Alex
K. Balčiūnas
O. Baltrušaitienė
U. Bieliauskienė
J. Bondžinskaitė
P. Babarskas
M. Grigas
P. Grabauskas
C. Jankaitis
O. Jakštienė
P. Juozevičius
J. Jurevich
J. Kairys
K. Karlonienė
Z. Kavoliūnas

V. Kazlauskas
B. Litwin
A. Malinauskas
I). Mažilis
Albina Mikalaus
O. Nečiunskienė
P. Petraitis
P. Rainys
T. Repšys
S. Sadauskas
S. Titanis
J. Vaznys
O. Venckūnienė
F. Yakstis

— ALDLD 185 kuopos
Valdyba ir nariai.

Ozone Park, N. Y.

Prisimename
Brangias Drauges

Jos buvo mūsų organizacijoje. Kiekviena pagal sa
vo išgalę darbavosi arba parėmė darbą išauginti 
ir išsaugoti pažangias organizacijas ir spaudą. 
Štai jos, išėjusios iš mūsų eilių į amžinąjį poilsį:
Margareta Alvinienė 
Helen Andriks 
S. Bidermanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
M. Čiberkienė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
Aldona Gray-Kazoky te 
O. Janušienė 
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauskienė 
Franciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Marė Kalvaitienė 
Kostancija Karlonienė 
Lucy Klimienė 
Rožė Laukaitienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk 
R. Merkienė 
Mary Mikalauskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

Albina Mikalaus 
Izabelė Misiūnienė 
Viktorija Millerienė- 
Zmitraitė
Marė Nečiunskienė 
Ona Papienė 
Elzbieta Paškauskienė 
Sofija Petkienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
Ona Švagždienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Virbickienė 
Klem. Yenkeliūnienė 
Antanina Zdažinskienė

PRISIMINIMAS
Brooklyn-Ozone Park, N.Y

Literatūros Draugijos 1-osios 
kuopos mirę nariai

C. Aleksynas
P. Bukšnys
V. Degutis 
Kl. Depsas 
M. Dobinis 
Ona Dobinienė 
Z. Gailiūnas 
J. Gaitis
L. Gavrilovičius
P. Gražys
Simonas Griškus
P. Gyvis
Adelė Kalakauskienė 
J. Kalvaitis
M. Kalvaitienė 
Teof. Kapočius 
J. Kovas
A. Linkus 
P. Linkuvienė
J. Litvinskas 
V. Lukminas .
K. Mitkus 
R. Mizara

P. Poškaitis 
Iz. Pranaitis 
A. Raulušaitis 
P. Reinhardt 
M. Riskevičiūs 
K. Rukšis 
M. Sapiega 
K. Šimkus
Marg. Slogsnaitienė 
J. Stakvilevičius 
P. Stankevičius 
J. Steponaitis 
J. Stripeika 
V. Stupuras
Amelia Stupurienė
J. Šukaitis
K. Sungaila 
V. Tauras 
J. Urbonas
J. Vaiginis
K. Vigūnas 
Anicetas Vildžius 
K. Žemaitienė 
V. Zoruba

Memorial Day—Atminimų dieną, gegužės 30-ją— 
prisimename jūsų narystę ir darbus kultūrinėj 
Literatūros Draugijoj ir ryžtamės ją auginti 
ir joje išlaikyti neišdildomą jūsų atminimą.




