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Tragiškai žuvo 
V. M. Komarovas

Maskva. — Tarybinis į tas žygis. Taip buvo ir šiuo 
kosmonautas Vladi miras 
M. Komarovas tragiškai žu-

! vo, kai jis leidosi iš erdvės 
(kosmoso) Žemėn. Tai pir-

Pirmadienį Tarptautinė mas tarybinis kosmonau- 
Bus tas, erdvės užkariautojas, 

atidavė savo gyvybę erdvės 
užkariavimo mokslui.

Komarovas, sakoma, žu
vo, kai parašiuto įtaisai 
kažkaip susinarpliojo. Žu
vo ir jo vairuotas laivas— 
“Sojuz I,” kuriuo Komaro
vas lekiojo aplink Žemę po 
daugiau kaip 18 tūkstančių 
mylių per valandą.

Pulkininkas Komarovas 
valdė didžiulį oro laivą, vi
siškai naujos rūšies laivą, 
dideli, gręjta, su moderniš- 
kiausiais įtaisais. Nelaimė 
ištiko, kai Komarovas buvo 
tik apie 23,000 pėdų aukš- 

moksli- 
nelaimės

darbo žmonių šventė, 
susirinkimų salėse ir de
monstracijų aikštėse.

Visi tie, kuriems sveikata 
£*lar leidžia, stengkimės da
lyvauti tose Gegužės Pir
mosios manifestacijose. Čia 
bus proga ir mums pridėti 
savo balsą prie reikalavimo, 
kad Vietnamo karas 
nutrauktas.

būtu v

atveju. Komarovai turi du 
vaikus — sūnus 15, o duk
relė devynių metų amžiaus.

Komarovo kūnas buvo 
sudegintas, o pelenai iškil
ni ingai palaidoti Krem
liaus sienoje.

Kosmonautas Komarovas 
buvo 40 metų amžiaus. Ki
lęs darbininkų šeimoje, bet 
savo talentu ir ryžtu pa
siekė pačias gyvenimo vir
šūnes. Jis buvo komunis
tas.

Preziden-
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Viena iš seniausių Ameri
kos moterų organizacijų 
vra taip vadinamos “Ameri
kos Revoliucijos Dukterys”. 
Tai labai sena ir iš labai se
nų moterų organizacija.

Bet tos senos moterys yra 
didelės beširdės, užkietėju
sios reakcininkės. Štai jos 
savo suvažiavime vienbal
siai nutarė reikalauti, kad 
nrezidentas Johnsonas šį 

‘lįpietnamo karą dar labiau 
Spiestų. Jos reikalauja pa
leisti visąs oro jėgas ir Š. 
Vietnamą nušluoti nuo že
mės paviršiaus!

Bet "al jo reikia padėtis? 
Gal ins imi nebepajėgia 
žmoniškai protauti?

Sentvni milijonai ir trvs 
šimtai tūkstančių amerikie
čių gyvena iš našalpos. Jie 
ja gauna iš federalinės val
džios ir iš miestų bei valsti
jų valdžių.

Plačiai vra prigijusi min
tis. kad tie žmones vra tin
gi n i ai, nė nebesistengia 
naudingu darbu užsiimti.

Bet šiomis dienomis buvo 
pravestas platus tvrinėii- 
iifes ir surasta, kad tik vie
kas procentas (tai yra tik 
Vienas iš šimto) tų žmonių 
vengia darbo, nebenori 
dirbti. Visi likusieji yra ne
laimingi. Jiems ju likimo 
netenka pavydėti ir jiems 
tos mizernos pašalpos ne
reikia gailėtis...

Ana diena Chicacos mari
jonu laikraštis didele ant
rašte pirmajame puslapy
je gailiai pravirko apie 
Lietuvos jaunimą. Jis esąs 
visiškai “sudemoralizuotas” 
ir “išdvkes”. - Paduoda ir 

k navvzdžiu: iauna mergaitė 
aša parsidavė už 10 ru- 

iu trvlikmetė Elena pa
gimdė sūneli, šešiolikmetė 
Regina taip pat susilaukė 
kūdikio...

Tai, žinoma, labai liūdna 
ir bloga.

Bet iš to išvedžioti, kad 
Lietuvos jaunimas yra “iš
dykęs”, “sugadintas”, “su
demoralizuotas”, yra tau
riausias šmeižtas.
^Ęuvau Lietuvoje ir ma

tą jaunimą: gražesnio, 
resnio ir švaresnio 

®nimo jūs niekur nerasi-

Washington.
tas Johnsonas, suži n o j ę s 
apie tarybinio kosmonauto 
Komarovo tragišką mirtį, 
JAV žmonių vardu pasiun
tė Tarybų Sąjungos tau
toms užuojautą.

Houston, Texas. — 47
kurių gal būt amerikiniai astronautai pa-

GEGUŽES pirmajai 
(Dail. J. Buivydo braižinys)
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viena.

tyje. Tarybiniai 
ninkai dabar tiria 
priežastis, 
buvo daugiau nei

Komarovas buvo Tarybų 
Sąjungos didvyris. Šis lė
kimas erdvėje, buvo jo ant
rasis.

TASSui p a s k e 1b u s šią 
baisiai liūdną žinią, dauge
lis tarybinių žrfioniu na
muose ir gatvėse verkė, de
javo, kad tokia nelaimė iš
tiko tarybinę liaudį.

Komarovo našlė Valenti
na sako, kad jos vyras,
vykdamas žygyje, niekad Komarovo tragiškos mir- 
neprasitar d a v o, koks bus ties.

siuntė užuojautos telegra
mą tragiškai žuvusio tary
binio kosmonauto pulkinin
ko Komarovo našlei ir vi
siems žuvusiojo kolegoms- 
kosmonautams.

United Nations, N. Y. — 
Jungt. Tautų generalinis 
sekretorius U Thant pa
siuntė TSRS premjerui Ko
syginui gilios 1 užuojautos 
telegramą dėl kosmonauto

Dr. King ragina amerikiečius 
praplėsti judėjimą už taiką
Cambridge, Mass. — Dr. 

Martin Luther King, Jr. 
sakė kalbą mitinge, įvyku
siame netoli Harvardo 
skvero bažnyčios salėje. Jis 
sakė: jeigu prez i d e n t a s 
Johnsonas eskaluoja (ple
čia) karą Vietname, tai 
amerikiečiai turi eskaluoti 
(praplėsti, sustiprinti) ju
dėjimą namie už karo bai
gimą.

Taip pat kalbėjo d-ras 
Benjamin Spock ir “Ram
parts” žurnalo redaktorius 
Robert Scheer.

Visi kalbėjusieji mušė į 
vieną tašką: reikia organi
zuoti žmones kovai už ka
ro baigimą Vietname.

Bus siuntinėjami organi
zatoriai po visą šalį. Jie 
organizuos kitus organiza
torius, kad sudarytų tokį 
platų ir veiklu taikos judė
jimą, kokio ši šalis niekad 
nebuvo mačiusi.

D-ras King pabrėžė: ka

ras Vietname didina gali
mybes termobranduoliniam 
karui, kuris reikštų pasau
lio sunaikinimą.

Athenai. — Smurtininkai, 
kurie nuvertė parlamen
tinę Graikijos valdžią pra
ėjusią savaitę, sako, būk 
jie tai padarę, kad neleis
tų įvykti revoliucijai. Jie 
sako, kad buvęs Graikijos 
ministras pirmininkas 
šęs tokią revoliuciją.

ruo-

Stockholm as. — Apie du 
tūkstančiu graikų darbinin
kų ir studentų, esančių Šve
dijoje, suruošė demonstra
ciją ties Graikijos ambasa
da. Demonstrantai smerkė 
smurtininkus Graiki joje, 
nuvertusius teisėtą valdžią.

l aikos žygio delegacija
vyks pas prezidentą

ną vietnamiečių. Jei il- 
au karas ten taip bus tę- 
imas, tai gali ir visiškai 

|kos šalininkų žygio — Niu-į būti išnaikinti ten žmonės: 
‘ ~ ~ ; —j kurie nežus’nuo bombų, —

Anglki kalba liaudies laik-. jo 
raštis l“The Worker” skel-, gi; 

! bia, kad balandžio 15 d. tai- si

I jorke ir San Franciske —
; delegacija vyks pas prezi
dentą Johnsoną Washingto- 
nan ręikalauti, kad būtų

I sulaikytas “genocidas Viet- ■ v nl name. į

Delegacija vyks š. m. ge-. g
i gūžės 17 dieną ir ji repre- p 
į žentuos (atstovaus)400 -500 i b
! tūkstajičių žygiuotoji! Niu- te

1 tojų San Franciske.
i juose miestuose, kaip/žinia,, VĮ) paleidę iš pareigų,

du išmirs.

Washington. — Katalikų 
liversiteto studentai ir 

dėstytojai bei profesoriai 
; *įžo atgal į universitetą po 

penkių dienų streiko, kuris 
i ivo paskelbtas dėl to, kad 

‘ologijos profesorius kun. 
į jorke Jr apie 80,000 žygiuo- cĮurran tapo sugrąžintas, 

universiteto vadovai bu- 
nes 

.migas stoja už gimdymo 
mtrolę.

Abie-; J

bert Greenblatt, ir Dave 
Dellinger.

Janies Bevel, kaip žinia, 
Į buvo vyriausias organizato- 
i rius demonstracijos Niujor- 
I ke. Jfe yra geras bičiulis 
j ir .bendradarbis d-ro Mar- 
I tin Luther Kingo.

_ #.|t Telegramoje prezidentui
buvo atvykęs amerikinių j Johnsonui sakoma, jog ka- 

europiniu šalių. komunisti-1 jėgų Vietname komandie- . ,. t ? n . . • • ~ __/ C'

! tą pačią dieną įvyko didžiu- 
! lės istorinės demonstraci-
i jos, kuriose buvo reikalau- 
ita: baigti karą Vietname—
tuojau. ’

Tuo reikalu buvo pasiųs
ta prezidentui Johnsonui ( rencįja< kurioje dalyvavo ir* 
telegramą, kurią pasirašė ao Tse-tungas, ir jo pir- 
kunigąs James Bevel, Ro-, n arankis Lin Piao. Jie ta-

i n
v

Tokio. — Sužinota, kad 
?seniai Pekine įvyko “re- 
jliucinių lyderių” konfe-

rosi, kaip nugalėti Mao Tse- 
tungo oponentus.

Ženeva. — Svetlana Ali- 
liujeva-Stalinaitė, kai ji bu
vo Šveicarijoje, gyveno vie
name Romos katalikų vie
nuolyne. Ji, girdi, kartą bu
vo nuvykusi į bažnyčią mi
šių išklausyti.

įspėja johnsoną
New York. — Alex J. 

Rosenberg, Demokratų 
partijos veikėjas West Si
de j e, Manhattane, pasakė: 
jei Johnsonas nesulaikys 
karo Vietname, tai 1968 m. 
rinkimuose jis gali būti ne
išrinktas antrajam termi
nui.(Nukelta j 5-tą psl.)

Westmore-Brežnevas už 
didelę tėlką land Niujorke i
Karlovy Vary, Čekoslo

vakija.
New York:'— Į Niujorką

Čia įvyko 24-ių

N esu puola skaitlinės
Saigonas. — JAV bombo

nešiai tebesėja bombas ant 
Š aurės Vietnamo miestų. 
Hanojaus radijas sako, kad 
bėgyje dviejų dienų buvo 
nukirsta 24 amerik i n i a i

nių partijų -konferencija. 
Tarp kalbėjusiųjų buvo ir 
TSRS Komunistų partijos 
generalinis sekretorius L. 
Brežnevas.

1 1 i

Jis reikalavo, kad JAV 
šeštasis laivynas pasitrauk
tų iš Tarpžeminės jūros, 
kad paliktų eur o p i n i u s 
kraštus ramybėje.

Taip pat dar kartą Brež
nevas pakartojo, kad būti
nai reikia teikti kuo dides
nę pagalbą Vietnamui, be
sigina n č i a m nuo agreso
riaus.

Brežnevas pridėjo: jei 
šiandien Kinija būtų sukal
bama, jei ji stotų talkon 
Vietnamo liaudžiai, tai 
“JAV agresija būtų daug 
lengviau nugalėta.”

rius gen.‘William C. West
moreland. Jis sakė kalbą 
laikrašti ninku suvažiavi
mui Waldorf-Astoria kote
lyje.

Generolas aštriai kritika
vo tuos, kurie demonstruo
ja re i k a 1 a u d a m i taikos 
Vietname. Sakė, tai ken
kia amerikiniams kariams, 
ir tai apdrąsiną vietnamie
čius ryžtingiau gintis.

Adenaueris palaidotas
Cologne, Vakarų Vokie

tija. — Balandžio 25 d. čia 
buvo. palaidotas Konradas 
Adenaueris, buvęs Vakarų 
Vokietijos kanclieris. Lai-

, esančius arti 
Šiaurės Vietna-

Saigonas. — Amerikiniai 
bombonešiai pradėjo pulti 
aerodromus 
Hanojaus, 
me. Tuose aerodromuose
sakoma, vietnamiečiai laikė 
tarybinius apsigynimo^ lėk
tuvus MIGus.

Kai pirmą kartą ameri
kiniai bombonešiai užpuolė 
aerodromus, vietnamiečiai 
sakosi nukovę devynis ame
rikinius bomberius. Ameri
kiečiai skelbia, kad buvo 
nukauti tik keturi jų lėk
tuvai.

Kinai nukirto du lėktuvus
Hong Kong. — Pekino 

radijas skelbia, kad kini jos 
lėktuvai nukirto du ameri
kinius džetus, kurie buvo 
įsiveržę į Kinijos teritoriją.

ra Vietname kuo greičiau
siai reikia sulaikyti, nes bombonešiai, gi amerikiniai 
tai yra baisus žmonių žu- karo vadovai, skelbia, jog 
dymas. Ligi ši^l Vietname ti 
jau yra užmušta apie mili- la

Ligi ši^l Vietname ti < šeši bombonešiai per tą 
ika buvo nukirsti, v

Baisi JAV negrų padėtis, 
sako Clark

duomenų apie

kada nors.

dotuvėse dalyvvavo daug pietines Valstijas,' kur
žmonių. Be to, buvo JAV 
prezidentas Johnsonas, 
Prancūzijos prezidentas de- 
Gaulle ir daugelis kitų 
“šviesenybių.”

Tarybų Sąjungos įžymių 
pareigūnų nebuvo; tarybi
nė spauda vadina Adenaty- 
erį “šaltojo karo ritieriu.”

>giau aprūpinti, negu bal
tųjų koledžiai.

39 procentai JAV negrų, 
anešė Clarkas, gyvena 

vargingai, 7.4 procento 
JAV spalvotųjų gyventojų 
kovo mėnesį neturėjo dar
bo, palyginti su 3.1 proc.

Itųjų gyventojų.
Daugiau kaip 30 procen- 

negrių merginų ir 25 
•ocentai negrų jaunuolių,

Pi

Washingtonas.—Aną die- bl 
ną teisingumo sekretorius 
(ministras) 
kai kurių 
JAV negrų 
sesnė begu

Clarkas sako, kad beveik 
du milijonai negrų per pas
tarąjį dešimtmetį paliko 

* ma
sinė diskriminacija yra 
ypač žiauri. Negrai sudaro pi 
11 procentų šalies gyvento-; kurių amžius — nuo 16 iki 
jų, tačiau tarp Amerikos 21 metų, neturi darbo. Di- 
koledžių studentų negrų nė- dėlių miestų negrų getuose 
ra nė penkių procentų/nedarbas dažnai siekia 50 
Daugiau kaip puse visų procentų, 
studentų negrų mokosi dau- ■ 
giausia| negrų koledžiuose, į 
kurie žymiai skurdesni ii

Viesule žuvo 
ir lietuvių

Chicago, Ill.—Vietos spau
da skelbia, kad praėjusią 
savaitę čia siautėjusiame 
viesule (Tornado) žuvo ir 
lietuviu.

Priemiestyje Oak Lawn 
žuvo: Albertas Kriščiūnas, 
Edvardas Lipskis, Albertas 
Šernaitis, Miss Garole Ju
cius. Daugelis buvo sužeisti.

Medžiaginių nuo s t o 1 i ų 
žmonėms padaryta labai 
daug.

Segreguotuose Amerikos 
iestų rajonuose, pasakė 

JAV teisingumo ministras, 
I dabar gyvena daugiau žino

ti, negu bet kada anks- 
au. Didėjant vaikų skai- 

negrų

Londonas. — Graikai, gy-; nj 
venę Londone, suruošė pro- į ei 
testo demonstraciją prieš čiui didelių miestų

, . . į getuose, neišvengiamas yra
"aktinis segregavimas mo-

smurtininkus, kurie nuver- i 
tė Graikijos valdžią ir pa- fįh .......
tys pasigrobė galią į savo I tykiose, 
rankas. Demons t r a c i j a ! 
įvyko ties Graikijos amba-1 - 
sada šiame mieste. ■ .I n

---------- A- si
Las Vegas, Nevada.—Šio 

miesto1 gemblerinių įstaigų 
ir saliūnų bartenderiai gal
voja apie paskelbimą strei
ko. Jų čia esą apie 2,000.

Dabar ne tik gausėja 
l žilnonių negrų getuose, bet 

patys getai darosi vis 
aubingesni, pranešė Clar

kas. Nuo 1960 iki 1965 me
tu šeimos pajamų vidurkis 
Klivlendo negrų gete šei- 
n os pajamų vidurkis per 
tą patį laiką sumažėjo 16 

rocentų.P
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Adeno žmonių didvyriška 
kova prieš anglus

Gegužes Pirmoji šiemet
PIRMADIENĮ Tarptautinė Darbo Žmonių šventė. 

Prie jos* rūpestingai ruošiasi susipratę dirbantieji viso 
pasaulio kampuose. Neatsilieka ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų darbininkai, kurie pirmutiniai pradėjo Gegužės 
Pirmųjų švęsti lygiai prieš 81 metus. Miestuose įvyks 
masiniai susirinkimai, — kai kur salėse, kai kur aikš
tėse. Didžiausia demonstracija, kaip ir paprastai, Įvyks 
Nevy Yorko Union Square aikštėje.

Tai koks gi bus vyriausias šiemet Gegužės Pirmo
sios šūkis?

Svarbiausias ir vyriausias visur šūkis bus: “Rei
kalaujame, kad Jungtinės Valstijos nutrauktų karų prieš 
Vietnamą. Reikalaujame, kad šiaurės Vietnamo bom
bardavimas ir naikinimas būtų tuoj sulaikytas ir kad 
nedelsiant Jungtinės Valstijos savo ginkluotasis jėgas 
ištrauktų iš Pietryčių Azijos.”

Reikia tikėtis, kad mūsų šalyje per Gegužės Pir
mosios susirinkimus ir demonstracijas dar kartą liau
dis padarys galingą į vyriausybę spaudimą už baigimą 
karo.

Karo plėtimas sudaro pasaulinei taikai baisų pavo
jų. Didelė atsakomybė krenta ant Amerikos žmonių. 
Jokios kitos šalies žmonės šiandien neneša tokios didelės 
atsakomybės? Visur liaudies akys bus nukreiptos į Ame
rikos žmonių pasirodymą Gegužės Pirmosios proga už 
karo baigimą, už taikos atsteigimą.

Tegu gyvuoja Gegužės Pirmoji—tarptautinio liau
dies solidarumo šventė!

Tegu gyvuoja pasaulinė taika!

Ir De Gaulle nusilenkė
ANGLIJOS filosofo Russellio sudarytas Amerikos 

vyriausybės vadams teisti tribunolas nerauda “laisvaja- 
me pąsaųlyj.e” vietęs susirinkti. Kreipėsi į, Prancūzijos 
Valdžią, kad ji leistų tribunolui Paryžiuje susirinkti, 
bet vėliausi pranešimai sa^o, ’kad pfez. Dė Gaullė lei
dimo nedavė. Keista dar ir tas, kad pateisinimui savo 
nuosprendžio, De Gaulle ištraukė 1881 metų įstatymą, 
kuriame draudžiama “Įžeidinėti” bet kokios valstybės 
galvą. *

Matyt, Prancūzijos vadas pabijojo nusidėti mūsų 
prezidentui. O kad iš mūsų vyriausybės buvo duota 
.suprasti, kad Russelio tribunolo posėdžiai Paryžiuje 
būtų labai nepageidaujami, tai netenka abejoti.

■ Kaip šis De Gaulle žygis atsilieps pačioje Prancū
zijoje, pamatysime vėliau. Aišku, kad kairioji srovė, 
kuri taip šauniai pasirodė neseniai Įvykusiuose rinki
muose, griežtai protestuos prieš tokį savo vyriausybės 
pasielgimą. Jau griežtai užprotestavo rašytojas Paul 
Sartre, kuris prancūzams atstovauja minėtame tribu
nole.

Kur dabar Russellis kreipsis dėl vietos tribunolo po
sėdžiams, visaip spėliojama. Gal Švedija, gal Šveica
rija sutiks suteikti vietą? Bet veikiausiai ir jos pabi
jos... Pamatysime.

JUK TAI DIDELE 
GARBĖ
KOMUNISTAMS

So. . Bostono menševikų 
“Keleivio” redaktorius, la
bai karštas Vietnamo karo 
šalininkas ir pre z i d e n t o 
Johnsoho garbintojas, ėmė 
ir labai gražiai patarnavo 
komunistams. Jo tikslas, 
žinoma, buvo pagąsdinti 
savo skaitytojus ir sulaiky
ti juos nuo kovos už taiką 
pasaulyje. Bet išėjo atbulai.

Žmogui protą, matyt, su
maišė balandžio 15 d. ' įvy
kusios milžiniškos. prieška
rinės demonstracijos ne tik 
Amerikoj’e, bet visame pa
saulyje. “Kas viso šito už
pakalyje ?” š a u k d a m a s 
klausia brolis' Sonda.

Išvada tegalinti būti vie
na ir tiktai ta, kurią labai 
gražiai išdėstė mūsų vals
tybės sekretorius Mr. Dean 
Rusk. O ponas sekretorius, 
kaip žinia, pasakė, kad “ko
munistai labai Veikia šiame 
reikale visame pasaulyje ir 
šiaj/ie krašte.”

z“Rusk pasakė teisybę,” 
sako “K” redaktorius. “Ne- 
a b e j o tina, kad ir už dr. 
King nugaros dirba raudo
nosios diktatūros pranašai, 
siekdami tik sužl u g (lyti 
kraštus.”

Jeigu Vietnamo karas bus 
nutrauktas ir kraujo lieji
mas sulaikytas, tai “laisvie
ji kraštai bus, sužlugdyti”! 
Tokios beprotybės mes dar 
nebuvome girdėję.

Bet dėlei tų prieškarinių 
demonstracijų. Kaip žinia, 
jose dalyvavo 'šihitai, tttks- 
tančių žmonių vien' tik 'mū
sų šalyje^ Jose ' dalyvavo 
žmonės visokių politinių ir 
religinių įsitikinimų, kurie 
yra įsitikinę, kad šitas ka
ras yra baisi nelaimė, pik
tas ir nepateisinamas ka
ras. Bet menševikų laik
raščio redaktorius temato 
komunistus ir juos padaro 
visų tų manifestacijų “kal
tininkais.” Jei taip, tai kiek
vienas sveiko proto žmogus 
pasakys, jog tai didžiausia 
garbė komunistams!

sų šalis padarė sutartį su 
Pietų Vietnamo diktatoriu
mi Diemu, kad tokia vieny
bė nebūtų pasiekta. Ir pas
kui Jungtinės Valstijos vi
sais būdais rėmė įvairias 
mili tarines klikas Pietų 
Vietname. O pagaliau 1965 
m. Amerika užpuolė Šiau
rės Vietnamą, v

Taigi, sako laiško auto
rius, “lygiai kaltinti abi pu
ses būtų netiesos pripažini
mą, bet tiesos paneigimą.”

Tokios nuomonės, kaip' 
Keys, yra milijonai ameri
kiečių, tokios nuomonės lai
kosi šimtai milijonų žmonių 
visame pasaulyje. Už ka
ro tęsimą ir plėtimą di
džiausia atsakomybė krin
ta ant mūsų- šalies vyriau
sybės.

.-4~——
IR KANADIEČIAI 
TURĖS SAVO HIMNĄ

Kanadiečiu “Liaudies bal
se” skaitome:

Ottawa pranešė, kad par
lamentas užgyrė “O Canada” 
muziką Kanados himnui. Sa
koma, jog premjeras nori, 
kad himnas būtu priimtas iki 
liepos pirmos—Kanados die
nos. Bet ar jis bus oficialiai 
priimtas, tai dar klausimas.

Parlamentas priėmė arba 
užgyrė muziką. Senatas turės 
taipgi tarti-savo žodi. Bet 
himnas- be žodžiu negali būti. 
O kai reiks žodžius priimti, 
tai atsiras rietenų. Religinin- 
kai jau- seniai ■ stato 'reikala
vimus, ' kad himhas - būtų taip 
parašytas, kad būtų minimas 
ir dievas.. • Kiti' vėl noirėš' ko 
nors,- j<adi. pątenkinus jų siau- 
jrųp ųęrųsr. . r ’ t J

Jeigu ..par^meiUas priimtų 
tuds .paČiuš žoęlžius,,kurie bu
vo naudojami' iki . šiol, .labai 
gerai pasielgtų. Tūoš žodžius 
kanadiečiai, gieda jau daug 
metų, nors valdžia nėra ofi
cialiai pripažinusi “O Cana
da” Kanados biimnu. Tai jau 
gerai visiems žinomi ir jie ga
na tinkami.

Dar viena militaristų diktatūra
TAI ir Graikijoje pravestas militarinis perversmas. 

Iš karto buvo aiškinama, kad perversmas padarytas ka
raliaus vardu, bet vėliau pranešta, kad žygis padarytas 
prieš karaliaus valią.

. Didelio skirtumo nėra, kokį vaidmenį vaidino kara
lius. Turifhe faktą, kad Graikijoje viešpatauja militaristų 
'diktatūra, nukreipta prieš Graikijos liaudį.

Ką ta liaudis pasakys?
Jos vadai suimti ir sukišti į kalėjimus. Veikiausiai 

perversmas buvo- pravestas labai “tykiai” ir kairiosios 
jėgos neturėjo 'progos jam pasipriešinti. Ar jos atsi
peikės nuo staigaus smūgio ir išsijudins prieš militari- 
nę kliką, dabar < sunku pasakyti. Reikia tikėtis, kad ji 
netylės.
: , Mūsų vyriausybė, atrodo, yra perversmu patenkinta. 
Netgi spėjarmų kad prie jo paruošimo nemažai prisidėjo 
mūsų Centrinės Žvalgybos Agentūra su savo milijonais 
dolerių if agentais. Juk iki šiol dar niekur nė viena 
militąrinė fašistinė diktatūra nebuvo įsteigta be Ame
rikos žvalgybos pasidarbavimo. Graikija negalėjo būti 
Išimtis.-

Redakcijos atsakymai
< *

r Valentui Didikui, Lietu
voje. Labai atsiprašome, 
bet mes neturime nei- laiko, 
nei galimybės ieškoti jūsų

brolio, kuris, kaip sakote, 
mirė 1911 metais, jums ko
kio turtinio palikimo. Taip
gi jūsų minimas kitas as
muo veikiausia yra jau la
bai seniai miręs.

“MŪSŲ ŠALIS 
KALČIAUSIA”

Didlapyje “N. Y. Times” 
balandžio 24 d. pasirodė 
laiškas, kurį laikraščiui pa
rašė “National Sane” di
rektorius Donald U. Keys. 
Kalba eina apie Vietnamo 
karą. Kelios dienos pir
miau “Times” redaktoriai 
pastebėjo, k a d “per daug 
vienpusiškai” Amerika kal
tinama dėl to barbariško 
karo eigos. Teroru, girdi, 
užsiima ir ana pusė, būtent 
liaudiečiai. Laikraštis sa
ko, kad reikėtų lygiai abi’ 
puses pasmerkti.

Ir štai'dabar Mr. Keys at
sako. Jis sako, tiesa, kad ir 
anoji pusė’ nesidrovi grieb
tis teroro šioje kovoje, bet 
“kai sudedame viską į daik
tą, tai surandame, kad pati 
didžiausia atsakomybė 
ant mūsų šajies.”

Laiško ųutorius paima 
pavyzdžius iŠ istorijos san
tykiuose su Vietnamu. Jis 
nurodo, kad 1950 m. mūsų 
šalis parėmė Prancūziją 
prieš Vietnamą. Ji pirmu
tinė sulaužė Ženevos sutar
tį, pagal kurią turėjo bū
ti visuotini balsavimai kraš
to suvienijimui, kurią Šiau
rės Vietnamas užgyrė. Mū

VERTĖJAMS SUNKU 
SUSIKALBĖTI

Žurnale “Švyturyje” pa
duodamas toks atsitikimas 
apie vertėjus iš vienos kal
bos į kitą: •

Kaip tiksliai galima išversti 
sakini iš vienos kalbos j kitą? 
Norėdami rasti atsakymą, gru
pė prancūzų lingvistų atliko 
įdomų eksperimentą.

Keturiolika prityrusių skir
tingų kalbų vertėjų susėdo 
prie apvalaus, stalo taip, kad 
kiekvienas žinotų kaimyno iš 
dešinės kalbą. Pagal burtus 
eksperimentą pradėjo vokie
tis. Jis parašė ant popieriaus 
lapo sakinį: -“Alaus darymo 
menas toks pat senas, kaip ir 
žmonijos istorija.” Lapelį per
davė kaimynui iš kairės, 
stengdamasis, kad kiti nepa
stebėtą,'; kas parašyta. Kai
mynas išvertė sakinį iš vokie
čių kalbos į gimtąją, užrašė 
ant kito poieriauš lapo ir per
davė x kaimynui iš kairės.

Tokiu būdu sakinys keliavo 
nuo'vieno vertėjo prie kito vis 
kita'kalba. Galų gale jis grį
žo pas vokietį. Pastarasis ga
vo sakinį vengrų kalba ir iš
vertė vėl į vokiečių. Dabar ša
kinys skambėjo:- “‘Nuo se
niausių laikų alus yra vienas 
iš mėgstamiausių žmonijos gė
rimų.” .

Houston, Texas. — Vice
prezidentas Humphrey pa
siuntė užuojautą tarybinio 
kosmonauto Komarovo šei
mai dėl jo tragiškos mir 
ties.

DAR NE LAIKAS 
TRAUKTIS ATGAL

Kaip žinia, Chicagos dien
raščio “Vilnies” bendrovės 
dalininkų šuva ž i a v i m a s 
įvyks gegužės 7 d. Prie 
jo eina smarkus pasiruoši
mas. Suvažiavimui sveiki
nimai plaukia iš visų Ame
rikos kampų. Visur tam 
svarbiam reikalui darbuo
jasi ir laisviečiai. Ir tai 
labai puiku.

Bet suvažiavimui rūpės 
nes tik finansiniai laikraš
čio reikalai. Kaip kituose 
suvažiav imu o s e pirmiau, 
bus kalbama apie laikraščio 
ateitį. Ir štai pasirodo pa
siūlymų laikraštį suretinti, 
gal leisti tiktai tris kartus 
per savaitę, vietoj dabarti
nių penkių. Tokį sumany
mą, matyt, yra iškėlęs la
bai senas ir nuoširdus vil
nietis J. Šarkiūnas. O jam 
atsako “Vilnies” redakto
rius V. Andrulis. Jis sako, 
kad pasiūlymas “dabar ne
priimtinas.” Toliau:

Apie aštuonerius metus at
gal du Los Angeles darbuo
tojai siūlė tik kartą savaitėj 
“Vilnį” leisti. Jie argumen
tavo, kad greit reikės tai da
ryti. Vienas jų jau mirė. “Vii-’ 
n is” tebeina dienraščiu.

Šarkiūnas savo pasiūlymu 
nori palengvinti mums, prie 
dienraščio dirbantiems, bet 
tas mažai palengvintų, o ža
los būtų daug.

Suretinus “Laisvę,” laisvie
čiai nelengviau dirba ir išlai
das nedaug sumažino. O'mū
sų judėjimui nuostolis rytuose 
skaudus.

Reikia taipgi imti dėmesin, 
kad Chicagojfe yra Liti f du 
dienraščiai, o Br.ooklyne nėra, 
čia blėdis būtų dar didesnė.

Mes pasiryžę laikyti dien
raštį kol galėsime, o kai ne
bus galima, tai ir be suvažia
vimo nutarimo teks retinti.

Dėl to nereikia to klausimo 
ir kelti bendrovės suvažiavi
me.

Mūsų problemos sunkios, 
bet kada gi jos buvo lengvos?

Sunkiausia dabar su tech
nikiniais darbininkais spaus
tuvėje.

~ Redakcijoj nelengva, bet 
čia galima lengviaū žmogų 
pralavinti. Kas kita 'su lino
tipininkais. Redakcijoj silp
nesnį gali kitas pagelbėti. Prie 
mašinos jau kitaip.

Bet ir spaustuvėje, dedant 
pastangas, darbas atliekamas, 
nors kai kuriems gan sunku.

Pati svarbiausia mūsų prob
lema: gauti naujų skaitytojų. 
Čia dirva vis “sausėja,” o se
nesnieji retinas!—miršta, ar
ba vizijai siaurėjant negali 
skaityti. |

Bet vis dar galima gauti 
ii’ naujų skaitytojų. Kas sa
vaitė vienas-du asmens patys 
Užsirašo. Tas rodo, kad. ir 
su sukoncentruotais vajais 
mes nedaug pasiekiame.

Svarbiausias klausimas šia
me suvažiavime turėtip bū
ti—didinti tiražą.

Mes neabejojame, kad vil
niečių suvažiavimo didelė 
dauguma palaikys d. And
rulio optimizmą ir nutars 
“Vilnį” palikti dienraščiu. 
Taipgi mes linkime “Vil
nies” kolektyvui nugalėti 
susidariusius tec h n i n i u s 
sunkumus.

New Yorko Central Par
ko gaspadoriai pa g a 1 i a u 
pripažino, kad ir žmogaus 
kojos ko nors vertos.. Nuo 
8 ryto iki 4 popiet sekma
dieniais leidžiama keliais 
važinėti dviračiais. Ketina 
tai išbandyti iv šeštadie
niais.

Visuotinis streikas para- 
ližavo Adeno — didžiausio 
Pietų Arabijos pramonės 
ir prekybos centro — gyve
nimą. Adeno patriotai ko
voja už Pietų Arabijos iš
laisvinimą iš svetimšalių 
okupacijos. Anglijos vidaus 
saugumo kariuomenė perse
kioja juos. Kolonizatoriai 
žiauriai susidoroja su Pie
tų Arabijos patriotais. Ade
ne per du pirmuosius šių 
metų mėnesius užmušta 
žmonių daugiau, negu per 
visus praėjusius metus.

Bet nei teroras ir areštai, 
nei kankinimai ir sušaudy
mai, k ;n rodo įvykiai, ne
nugąsdino šios anglų kolo
nijos, į kurią įeina Adenas 
ir Perimo salelė, patriotų. 
Priešingai, kova už tėvynės 
išvadavimą iš kolonizatorių 
jungo tapo dar aštresnė.

Kaip žinoma, dar anks
čiau Anglija, arabų tautų 
išsivadavimo judėjimo 
spaudžiama, oficialiai pa
reiškė, kad 1968 metais bus 
paskelbta Pietų Arabijos 
federacijos, kuri sujungs 
Adeną ir keletą šio rajono 
feodalinių kunigaikštysčių, 
nepriklausomybė ir kad tais 
pačiais metais iš Adeno bus 
ištraukta visa anglų ka
riuomenė.

Tačiau kolonizatorių pa
žadų “tvirtumą” rodo ir 
anglų spaudos užuominos, 
kad Adenas esąs dar “nepa
siruošęs” nepriklausomybei. 
Norint, kad nekiltų chaosas, 
esą, reikia ten palikti An- 
lijos ginkluotąsias pajėgas 
ir po nepriklausomybės su
teikimo 1968 metais.

Šiame strategiškai svar
biame Arabijos pusiasalio 
punkte Londonas siekia iš
saugoti reakcinį šeichų re
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žimą, kuris besąlygišk 
vykdytų bet kuriuos buvu
sios metropolijos įsakymus 
ir gintų Anglijos imperia
lizmo, o tuo pačiu ir tarp
tautinio imperializmo inte
resus. Į savo nešvarų žaidi
mą anglų kolonizatoriai į- 
traūkė ir Jungtinių Tautų 
misiją, kurios pagalba jie 
tikėjosi įrodyti pasauliui, 
kad Adene vyrauja netvar- 
kad be Anglijos ar Jungti
nių Tautų ypatingųjų gink
luotųjų pajėgų paramos šis 
kraštas, gavęs nepriklauso
mybę, nesugebėsiąs tvarky
tis.

Kaip žinoma, patriotiniai 
Pietų Arabijos sluoksniai 
b o ikotavo misijos darbą, ’ 
nes anglų valdžia neleido 
jai užmegzti kontaktu su 
organizacijomis, kovojan
čiomis už šio rajono nepri
klausomybę.

Dabartiniai įvykiai Ade# 
tai naujas etapas ilgoje 

je ir atkaklioje arabų kovo
je už nacionalinę nepri
klausomybę ir laisvę. Atme
tusios bet kokius iki šiol 
buvusius pieštaravimus, šią 
kqva vieningai veda dvi or
ganizacijos okupuotų Je
meno pietų išsivadavimo 
frontas ir Arabijos pusia- 
saĮio pietų nacionalinio iš
sivadavimo frontas.

Keikia pažymėti, kad de
monstracijos, streikai, gink
luota kova vyksta ne tik 
prješ anglų kolonizatorius, 
bet ir prieš vietinius reak
cinius feodalus. Tai rodo, 
kad nacionalinis išsivadavi
mą judėjimas Adene y rd 
ne, paviršutiniškas, o gilu^ 
kad jis rauna netik koloni
jines,’ bet ir vietines piktžo
les.

T. Baranauskienė

Jungi. Amerikos Valstijose
Arti prieš du šimtu me- vo j dainuojama: “I didn’tArti prieš du šimtu me

tų girpė revoliucijos krau
juose Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Tai buvo sun
ki, kruvina ir ilga revo
liucija prieš Anglijos impe
riją. Bet revoliucija buvo 
laimėta, ir iš trylikos ko
lonijų susikūrė Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

Dabar jau turime pen
kiasdešimt valstijų. Tūlos 
buvo nupirktos: Louisiana 
nuo Prancūzijos, Alaska 
nuo Rusijos. Kitos valsty
bės buvo užkariautos, o dar 
kitos prisidėjo.

Prie tų penkiasdešimt 
valstijų dar yra ir koloni
jų. Tai matome, kaip gy
venime yra.

Apie prieš šešiasdešimt 
metų atvykau į Jungtines 
Amerikos Valstijas, gyveni
mas buvo labai sunkus. Dir
bau tik ųž 13 centų į va
landą. Tąi buvo Pittsbur- 
ghe, vėliau gavau 15 centų 
į valandą.

Tūlame Tllino jaus mieste
lyje gavaįi darbą' bučernėj 
ir groserriėj, mokestis buvo 
20 dolerių į mėnesį ir davė 
pietus veltui;- už kambarį 
reikėjo užsimokėti iš tų 20 
dolerių.

Jauni buvome labai nepa
tenkinti tokia padėtimi, bet 
visgi buvo saugiau čia ne
gu Europos imperijose gy
venti ir 
riauti dėl

Šioje ša

eiti į karus ka- 
tųrčių naudos.

Įyje dažnai būda-

\

vo I dainuojama: _ ____
raiše my boy to be a sol
dier.” Tada, žinoma, Jung
tinės Amerikos Valstijos 
buvo tik aštuntoje vietoje 
tarp pasaulio/valstybių.

E ii pasauliniai karai su
naikino Europos . imperi
jas, daugiau kaip 50 miU- 
jonų žmonių išskerdė, r*o , 
kiek turtų sunaikino!? •

Mūsų šalis irgi dalyvavo 
tuose karuose, bet prisidė
jo :ik apie 
vėliau.

municijų
didelius
ami karo įrankius ka- 
ančioms šalims abiejo-

trejetą metų

išdirbėjai da-
re
duot
riau,
se p išėse.

KĮada mūsų šalis prisi- 
prie pirmojo pasauli-dėjo

nio įcaro, tada įvedė versti
ną j 
riuoįnenėje.
me karan “užbaigti ka 
ir suteikti kiekvienai ta 
telei j teisę spręsti savo ša*T 
lies

lunimui tarnavimą ka- 
Būk tai ei

ikimą.

1

karų Jungtinės Ame- 
Valstijos liko galin- 

ios visame pasaulyje

Po 
rikos 
giauf 
ir, kaip dabar atrodo, ban
do c 
limis

arba 
ja d 
mis, 
šūkialis.

aryti su pasaulio ša- 
taip, kaip savo laiku 
ijos imperija darė 
kaip Anglijos imptfį 

arė su savo kolo 
žinoma, su skirtini

Pranas
t

n
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Ted Pearson

Chicagos ponai viršininkai 
f bijo savo žmonių

Kuria rygiečiai
Daug įdomių ir origina

liai atliktu darbu sukūrė v V

Mirė Antanas Kvedaras—
buvęs amerikietis

Kai Miesto Planavimo' 
Skyrius ir Miesto Atnauji-i
nimo Skyrius sudaro savo 
planus, pas daugelį čikagie- 
čių kyla klausimas: “atnau
jinimas, bet kam?’’ Čika
goje yra daug shimų (lūš
nynų), kai kurie jų skaito
si blogiausiais visame kraš
te. Vienas toks rajonas 
v ra Lawndale.

Lawndale kadaise buvo 
turtingas rajonas vakarinė
je Čikagos dalyje. Metams 
bėgant, rajonas pablogėjo. 
Kai į tą rajoną atsikraus
tė negrai, jie buvo privers
ti mokėti už butus ir na
mus nuomas, dažnai virši
jančias 150r; jų tikros ver
tės. Baltieji namų savinin
kai leidžia namus griūti, bet 
tuo pačiu metu lupa už 
^uos aukštą nuomą.

Daugelis namų, kuriuos 
♦negrai pirko Lawndale pa

gal šiaurės “kontrakto” są
lygas, yra gerai užlaikomi 
ir ju savininkai atkakliai 
kovoja s u besiartinančiais 
lūšnynais, šiukšlės suren-

nansuoti tą projektą.”
Bet tokie veiksmai prob

lemos neišspręstų.
“Aš asmeniškai tikiu, pa

sakė vienas dvasininkas,” 
kad vienintelė išeitis būtu, V 7 

jeigu getto gyventojai ga
lėtų dalyvauti bet kokių 
projektų planavime. Mies
tas turi išskirti lėšas, kad 
gyventojai galėtų patys 
vykdyti planavimą ir tyri
mą. Kitaip mums nieko 
neliks, kaip tik dar labiau 
nutolti ir dar labiau nekęsti 
baltųjų.”

Čikagoje yra prasidėjęs 
“fight back” jud ėjimas. 
Coordinating Council of 
Community Organizations 
iniciatyva sudarytas bend
ras Miesto Atnau j i n i m o 
Komitetas, į kuri įeina to
kios organiza c i j o s , kaip 
West Side Organization, 
E. Garfield Park Unions to 
End the Slums, Lawndale 
Union to End the Slums, 

! Englewood Action Center, 
JOIN, Kenwood Oakland 

i Community Organization.

latviu dailininkai-metalistai 
Džemsas Bodniekas ir 
Chaimas Rysinas. Ne tik 
Latvijoje žinomi šie meist
rai, pradėję kūrybiškai 
bendradarbiauti prieš 20 
metų. Jų kūriniai puošia 
Maskvos ir Leningrado 
metro stotis. “Arteko” tarp
tautinėje pionierių stovyk
loje jų kūrybai atstovauja 
daugybė dekoratyvinių ma
žųjų formų ir du didžiu
liai pano. Tačiau didžiau
siu ir reikšmingiausiu Dž. 
Bodnieko ir Ch. R y s i n o 
darbu teisingai laikoma di
džiulė 460 kvadratinių met
rų metalinė dekoratyvinė 
Kremliaus Suvažiavimų rū-
mų uždanga.

Dailininkai baigia naują 
darbą — raides, sudaran
čias žodį “TSRS” anglų ir 
prancūzų kalbomis. Jos pa
puoš tarybinio paviljono 
frontana Pasaulinėje paro- v

Žingsniai j Spalio revoliuciją 
ir Lenino pateiktos tezės

Vilniaus “Tiesoje” bal. 14 
d. pasirodė sekamas nekro
logas, pasirašytas daugelio 
įžymių veikėjų:

Š. m. balandžio 12 d., ei
damas 80-uosius metus, mi
rė Lietuvos TSR nusipelnęs 
miškininkas, person alinis 
pensininkas Antanas Kve
daras.

A. Kvedaras gimė 1887 m. 
spalio 3 d. Žiūriu kaime, 
dabartiniame Joniškio rajo
ne. Besimokydamas gim
nazijoje, A. Kvedaras įsi
traukė į revoliucinį darbą. 
Jis aktyviai dalyvavo de
mon s.tracijose, streikuose, 
platino atsišaukimus.

Už dalyvavimą 1905-1907 
m. revoliuciniame judėjime 
A. Kvedaras kartu su kitais 
ano meto kovotojais buvo 
persekiojamas. 1907 metais 
jis buvo priverstas emi
gruoti į užsienį. Gyveno 
Šveicarijoje, Belgijoje, JAV. 
Ten palaikė glaudu ryšį su 
lietuviais darbininkais, ak
tyviai dalyvavo darbininkų 
spaudoje.

Grįžęs į Lietuvą, apsigy-
karnos nereguliariai, gatvės 
šluojamos retai, kankina 
žiurkės, atslenka n č i o s iš 
gretimų lūšnynų.

Lawndale turi taip pat 
daug socialinių problemų. 
Čia didžiausias nusikaltimų 
nuošimtis mieste, labiausiai 
perkrautos mokyklos, ma
žai parkų ir žaidimo aikš
telių vaikams. Šis rajonas 
reikalaute reikalauja page
rinimo. Lawndale aktyviai 

įveikia shimų likvidavimo 
<inija. Per paskutinius dve
jus metus čia dukart buvo 
sukilę gyventojai, ypač jau
nimas.

Prieš keletą savaičių bu
vo pranešta apie masinę 
lūšnvnų programą. “The 
Worker” gavo konfidenci
alias žinias apie derybas 
tarp Draner & Kramer, 
vienos didžiausių nejuda
mojo turto savininkų kom
panijos Čikagoje, ir majoro 
Daley, ir Urban Renewal 
Departamento. Kaip pra
nešta “Workeriui,’’numato
ma išvalyti visą rajoną, ir 
kur dabar lūšnynai, statyti 
aukštų ir vidutinių pajamų 
butus. Federalinė vyriau- 
Mzbė ir Čikagos miestas pa

sidalins išlaidas, perkant ir 
išvalant žemės sklypus ir 
paskui parduos juos už pi
gią kainą, 80 centų už 
kvadratinę pėdą.

Iš visu 24.000 butu gy
venamųjų vienetu, kurie 
bus nastatvti nagai ši pla
ną. tiktai 2.000 nauju vie
netų bus valstybiniai, visi 
kiti bus skirti arba viduti
nio arba aukšto uždarbio 
gyventojams, arba tai bus 
namai su galimu nuomos 
pakilimu. Tokiu būdu tik- 
tai 8^ dabartinio Lawnda-

Prvventoju galės nasilik- 
;^ti rajone. Jau nekalbant 

anie nriverstina nerkėlima 
100,000 žmonių į kitas vie
tas. ’

Lawndalio gyventojai tu
ri teise žinoti: kaip gali 
būti daromi tokie nlanai, 
nesiskaitanat su jų nuomo
ne?

■ Visos šios grunės yra iš 
rajonu, betarpiškai palies
tų miesto atnaujinimo pla
nais, kuriu išdavoje laimėtų 
tik nedidelė gyventojų da
lis, o dauguma gyventojų 
atsidurtų dar blogesnėje 
padėtyje.

Komitetas dabar bando 
suformuluoti miesto atnau
jinimo projektą viso mies
to mastu. Jame atstovau
jamos tokios stiprios ir or
ganizuotos grupės, kurios iš 
dalies galėtu patenkinti gy
ventojų reikalavimus. Vie
nas iš tų reikalavimų yra, 
kad didesnė gyvenamųjų 
butu dalis būtų prieinama 
dabartiniams gyventojams, 
kad statyba ir kontraktavi- 
mas būtu daromas su neg
rais darbininkais ir negrų 
kontraktoriais ir, visų pir
ma, kad negrų nedarbo 
rata būtų sulyginta su vi
so miesto bedarbių rata. 
kad nuoma už gyvenamąjį 
plota neviršytu vieno ket
virtadalio šeimos pajamų. 
Projektas turi duoti gali
mybe žmonėms gauti bu
tus ten. kur jie nori gy
venti. iškaitant ir baltųjų 
radonus.

Vienas yra aišku: Lai
kas pravesti miesto atnan- 
jinima taip, kad jis padėtu 
neturtingiesoiems. Vieno 
aktvvisto žodžiais, “mes ne
galime leisti sau laukti, kol 
buldozeriai atsidurs nrie 
mūsų dnru. Mes turime 
organizuotis iau dabar, 
kiekviename bloke, kiekvie
name raione ir reikalauti 
sau teisiu patiems planuoti 
savo gyvenimą.”

Iš “Workeno” vertė
Irena

Respublikinio komiteto 
prezidiumą išrinko Laisva
noriškos draugijos armijai, 
aviacijai ir laivynui remti 
respublikinio komiteto ple
numas. įvykęs Vilniuje. 
Prezidiumo pirmininku iš
rinktas generolas - majoras 
J. Žiburkus.

doje Montrealyje. Kiekvie
nos raidės pagrindą sudaro 
4 metru aukščio ir 2.2 met
ro pločio metalinis karka
sas. Viduje sumontuota 
elektrinė aparatūra, suside-1
danti iš šimto lemnu. Iš vęno Žagarėje. Čia jis 1918- 
priekio ir iš užpakalio rai-i^l^ ™• aktyviai prisidėjo 
dės išklotos stiklu, o šonai P™ Tarybų valdžios orga-
padengti kaltu aliuminiu.

VIENUMA
O visgi vienuma 
Mums kartais reikalinga. 
Tarytum duona, 
Tarytum saulė 
Reikalinga vienuma. 
Ir keista darosi, 
Kad mums, stipriems, 
Tain nepamainomai, 
Neišmatuojamai 
Ji reikalinga, 
Tyli, mažutė vienuma. 
O mes joje 
Kiekviehąs tilpti 
Galim.’ '' ; ;
O męs joję : 
Geriau pažįstame 
Save.
Ir jau lengviau, atskirti, 
Kur dėmė ir kur 
Dėmelė, 
Kur baigiasi tamsa 
Ir sutviska

« »• z . ; .

šviesa.
Jinai mažutė, , 
Bet talpi.
Jinai bespalvė, 
Bet spalvas 
Atskirti moka.
Ir gal dėl to
Daugiau išmano dideli, 
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Kad jie pažįsta 
Jau save, 
Kad spėjo juos 
Išmokyt vienuma 
Suprasti žmogų.

J. Mockevičiūtė

nizavimo Lietuvoje., bendra
darbiavo su Vincu Mickevi-
čium-Kapsuku, Zigmu Alek- 
sa-Angariečiu ir kitais re
voliucinio judėjimo vado
vais. Buvo keletą kartų su
imtas ir įkalintas. €

1923 m. A. Kvedaras įgi
jo miškininko specialybę. 
Nuo to laiko jis visa savo 
veiklą susiejo su gimtojo 
krašto miškais. Jo, kaip or
ganizatoriaus ir vadovo, vai
singas darbas ypač pasi
reiškė, atkūrus tarybine 
santvarka Lietuvoje. 1940 
m. Liaudies vyriausybė pa
skyrė ji miškų departamen
to direktoriumi, vėliau miš
ko pramonės liaudies , komi
saro pavaduoto ju. . Tuo metu 
A. • Kvedaras labai energin
gai ėmėsi sunkaus respub
likos miškų ūkio ir miško 
pramonės tvarkymo darbo, 
parodydamas didėlį rūpes
tingumą bei sumanumą.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais A. Kvedaras dirbo 
Saratovo, ir Penzos srity
se, o vėliau Maskvoje.

1944 metais A. Kvedaras 
grįžta į Lietuvą ir vėl dir
ba Lietuvos TSR miško 
miško pramonės liaudies 
miškų ūkio ministro pava
duotoju. Daug energijos ir 
jėgų jis paskyrė respubli
kos miškams atkurti. 1950 
metais A., Kvedarui buvo 
pavesta organizuoti Lietu
vos miškų ūkio institutą.

K a gi galėtu nadarvti 
Lawndalio gyventojai, kad 
galėtu spręsti patys savo li- 

a? Vienas pilietinių 
Mu judėjimo lyderis pa- 

įkė, kad “galima būtų pa
kelti toki triukšmą, jog 
Kongresas nepanorės fi-

“Vladas Rekašius”— taip 
pavadintas naujas didysis 
žvejybos traleris nuleistas į 
vandenį “Baltijos” laivų 
statykloje. Šis plaukiojan
tis fabrikas tiesiog jūroje 
gali gaminti gatavą žuvies 
produkciją.

Rašytojas Alf. Bieliauskas 
parašęs puikias knygas: “Mes dar susitiksim, 

Vilma,” Rožės žydi raudonai,“ 
“Kauno romaną” ir kt.

A. Sutkau* nuotrauka

Šiam institutui jis vadova
vo iki 1961 metų—iki savo 
išėjimo į užtarnautą poilsį.

A. Kvedaras yra daug pa
daręs, vystant miškų ūkį ir 
miškininkystę.

Gilia patirtimi, paprastu
mu ir nuoširdumu jis įgijo 
didelį autoritetą, buvo po
puliarus ne tik miškininkų, 
bet ir plačiosios visuomenės 
tarpe.

Miškininko A. Kvedaro 
veiklą aukštai įvertino Ta
rybinė vyriausybė: jis ap
dovanotas Lenino ir Darbo 
Raudonosios Vėliavos ordi
nais, medaliu “Už šaunu 
darba Didžiajame Tėvynės 
kare (1941-1945 m.)” ir‘Lie
tu vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštais. 1964 m. jam su
teiktas respublikos nusipel
niusio miškininko garbės 
vardas.

Šviesus A. Kvedaro atmi
nimas liks visų jį pažinoju
siųjų atmintyje.”

Iš Laiškų
Žemiau, pasirodžiusią ži

nutę radau paskelbtą anglų 
laikraštyje “Morning Star” 
kovo 16 d. laidoje, kurią iš
vertus persiunčiu Jums. 
Gal rasite ją įdomią pas
kelbus savo laikraščio skil
tyse.
žmogus mirė 36 kartus — 

ir vis dar gyvas.
Jonas Ąžuolas, akmenta- 

šis iš Lietuvos, mirė 36 kar
tus nuo širdies smūgio, ta
čiau elektros sukrėtimai 
(electric shocks) iki 6,000 
voltų atgaivino jam gyvybę. 
Dabar jis jaučiasi gerai.

Ąžuolo širdis kartais su
negalavo kas dvi, trys mi
nutės kai gydytojai vienoje 
Vilniaus ligoninėje kovojo 
daugiau kai penkias valan
das gelbėdami jam gyvybę.

Išviso, jie davė jam 33 
galingus 4,000 iki 6,000 
elektros sukrėtimų (shocks) 
(ką Komsomolskaja Rrav- 
da tvirtina yra pasaulinis 
rekordas). :

Dvi smūgių davimo ma
šinos sutriko. Tris kartus 
gydytojai turėjo panaudoti 
išorinį masažą jo širdies at
gaivinimui kol įnešė , naują 
mašiną.

Patikrinimui siunčiu ir 
sios žinutės laikraščio iškar
pą. Ji parodo pasauliui, ant 
kiek toli mūsų medicina yra 
pažengusi pirmyn.

Jūsų skaitytoja
E. Trepenaitiene.

Kaunas, 1967-III-20

J. Mikėno skulptūra “Taika”
M. Baranausko nuotrauka .. .

I • *

Sukanka 50 metų, kai V. 
Leninas 1917 metų balan
džio 17 dieną paskelbė sa
vo tezes, kuriose išdėstė 
Bolševikų partijos uždavi
nius, kaip pereiti nuo bur
žuazinės demokratinės re
voliucijos į socialistinę re
voliuciją.

Balandžio 16-osios vakare 
V. Leninas grįžo iš užsie
nio į Petrogradą, čia jį en
tuziastingai sutiko darbi
ninkai, kareiviai ir jūrei
viai. Sveikinimo šūkiams ir 
“Internacionalo” garsams 
aidint, darbininkai iškėlė 
Leniną ant rankų ir nune
šė prie šarvuočio. Nuo šar
vuočio V. Leninas pasakė 
kalbą, kurioje sveikino Va- 

1 sario revoliucijos dalyvius 
ir šaukė juos į kovą už so
cialistinės revoliucijos per
gale.

Sekančią dieną V; Leni
nas padarė pranešimą par
tijos Centro Komiteto, Pe
terburgo komiteto nariams 
ir Visos Rusijos Darbinin
kų ir kareivių deputatų ta
rybų pasitarimo delegacijos 
Darbininku ir kareivių de
putatų tarybų pasitarimo 
“Apie proletariato uždavi
nius šioje revoliucijoje.” Po 
poros dienų pranešimo te
zes paskelbė “Pravda.” Jos 
įėjo į istorija Balandžio te
zių pavadinimu.

. Tuolaikine šalies padėtis
Tuo metu politinė padė

tis R u s i j o j e buvo labai 
i tempta. Po Vasario revo
liucijos šalyje susidarė dvi
valdystė. Valdžią turėjo 
Laikinoji vvriausvbė ir Ta
rybos. Tokia padėtis nega
lėjo ilgai tęstis. Dvivaldys
tė neišvengiamai turėjo pa
sibaigti arba buržuazijos, 
arba proletariato diktatūra.

Savo tezėse V. Leninas, 
atsižvelgdamas į padėties 
savotiškumą, parengė po
litinę ir ekonominę partijos 
programą naajajam revo
liucijos vystymosi etapui. 
Laikinosios vvriausybės es
mė buvo antiliaudinė, im
perialistinė. Masės buvo, 
nepatenkintos jos politika.

V. Leninas savo tezėse 
demaskavo buržuazinės vy
riausybės užsienio ir vidaus 
politika ir iškėlė šūkj “Jo
kios paramos Laikinajai vy
riausybei!” Nauju, aukštes- 
iniu demokratinės valstybės 
tipu, vienintele galima re
voliucinės vyriausybės for
ma V. Leninas laikė Tary
bas./ Jis iškėlė bolševikams 
uždįvini — palaipsniui iš
kovoti dauguma Tarybose, 
visiškai izoliuoti Laikinąją 
vyriausybę nuo darbininkų 
ir kareiviu masių paramos 
bei pasitikėjimo ir tokiu 
būdu nušalinti ją nuo val
džios. Tai buvo nurody
mas. kaip taikiu būdu gali
ma toliau gilinti revoliuci
jos vystymąsi.

Ekonomines problemos
Nemaža vietos tezėse bu- 

| vo skiriama ekonominėms 
problemoms, agrariniam ir 
nacionaliniam klausimui. V. 
Leninas siūlė nede 1 s i a n t 
įvesti Tai’ybų kontrolę vi
suomeninei gamybai ir pro
duktu paski rs t v m u i, su
jungti visus šalies bankus į 
viena bendra nacionalinį 
banką, konfiskuoti dvari
ninkų ir bažnyčios valdas 
ir nacionalizuoti visas že
mes, o kaime kurti Valstie-

čit ir bernų tarybas.
Nacionalinių santykių 

srityje V. Leninas nurodė,
kad partijos programa turi 
remtis tokiais teiginiais: 
visiška atsiskyrimo laisve, 
plati autonomija, hhcionali- 
“;ų mažumų teisių garan-

i.
’artijos vardo pakėlimas

m 
tij

V. Leninas savo tezėse 
siidė sušaukti partijos su- 

žiavimą, peržiūrėti par
os programą ir pakeisti 

partijos pavadinimą, nes 
pi’moji partijos programa 
didele dalimi jau buvo įgy- 
ve

va

ndinta. Turint omenyje 
lutinį partijos tikslą, ko

munizmo statyba, reikėjo, 
kr d ii vadintųsi Komunistų 
partija. Paskutinėje savo 
tezėje V. Leninas nurodė, 

:d būtina vietoje buvusio 
darbininkų klasės reika- 

i; išdavusio II Internacio- 
lo įkurti naują, revoliuci
nį Komunistų Tntema-

ir 
lu

ni 
ciinalą.

Tokiu būdu, V. Lenino 
Balandžio tezėse teoriškai 

vo pagrįstas konkretus 
rėjimo i socialistinę revo-

bt
ne
liuciją taikiomis sąlygomis

anas.
J. Vidūnas

Vilniaus Valstybinio
Kapsuko v. universiteto

vyr. dėstytojas

Specialistų skaičius 
daugėja

b.

Vilnius.— Beveik 6 tūks
tančius agronomų, inžinie
rių. ekonomistu, meliora
te rių bei miškininkų pa
ruošė Lietuvos Žemės ūkio 
akademija. Dengiau kaip 
9(|0 iš jų — aukštojo mokslo 

igimo . dinlomus įsigijo,
' neatsitraukdami nuo gamy- 
b i s. derindami- nelengvą 

; že mdirbio. darbą su mokslu.
Prieš ketvertą metu bu

vusiame Noreikiškiu kaime 
išaugo naujasis akademi
jos miestelis, čia yra vis
kas, pradedant jaukiomis 
laboratorijomis ir baigiant 
bendabučiais. .kultūrinėmis- 
buitinėmis įstaigomis. O Ša
lia — didžiulis mokomasis 
ū 
ti

boratori jomis ir baigiant

didžiulis mokomasis 
eis. Jame pirmuosius prak
ilnus įgūdžius igvja visų 

aštuoniu žemės ūkio specia
lybių studentai.

Šiuo metus talpiose aka
demijos auditorijose moko
si daugiau kaip 2,000 būsi- 
rrų žemės ūkio specialistu, 
dar 3.000 čia atvyksta tik 
kelis kartus per metus lai
kyti egzaminų, gauti įskai
tas. Savo ilgameti patyrimą 
ji?ms perduoda 269 prityrę 
dėstytojai, šiemet aukštojo 
nokslo diplomus įsigvs dar 
420 studentų, o tai beveik 
ti|ek, kiek nėr visa buržua- 

jos valdymo laikotarpį,
io 1924 metų.

ĮZj 
n

Washington. — Mirė il- 
i metis laikrašti n i n k a s, 

William Parker, sulaukęs 
anie 75 metu amžiaus.

n

Washington. — Preziden
tas Johnsonas įsakė vice
prezidentui Humphrey, kad 

s rūpintųsi visais suma- 
ymais (biliais), kurie šiuo

metu yra priduoti JAV 
Kongresui. Jis turįs aks
tį nti kongresmanus ir sena
torius juos pravesti per 
Kongresą padarant įstaty- 
mąiš.
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Gydytojų ruošimas Lietuvoje
Didžiausias žmogaus tur

tas—sveikata. Todėl Tary
bų valdžios metais Lietuvo
je kasmet plečiamas gydy
tojų ruošimas. Pokario me
tais vien Kauno medicinos 
institutas ir Vilniaus uni
versiteto medicinos fakul
tetas paruošė daugiau kaip 
5000 gydytojų, o apie 1000 
specialistų yra senesnės 
kartos. Vienam gydytojui 
dabar tenka aptarnauti ma
žiau kaip 500 gyventojų. 
Tai reiškia, kad Lietuva 
gydytojų skaičiumi tūks
tančiui pralenkė Jungtines 
Amerikos Valstijas, Pran
cūziją, Vokietijos Federaty
vinę Respubliką, Italiją ir 
kitas kapitalistines šalis.-

Vidurinio išsilavinimo 
medicinos personalą—felče
rius, akušerius, medicinos 
seseris, laborantus šiuo me
tu Lietuvoje ruošia astuo
nios medicinos mokyklos. 
Pokario metais jos išleido 
apie 20 tūkstančių medici
nos darbuotojų.

Paskutiniaisiais buržua
zijos valdymo metais Lietu
voje vienas gydytojas turė
jo aptarnauti vidutiniškai 
daugiau kaip 1500 gyvento
jų. Kadangi gydymas tada 
buvo labai brangus, tai 
praktiškai daugumai darbo 
žmonių medicininė pagalba 
buvo neprieinama.

Tarybų valdžia, rūpinda
masi gydytojų ruošimu ir 
įgyvendinusi nemokamą gy
dymą, pasiekė reikšmingų

sveikatos apsaugos laimė
jimų. Juos net sunku paly
ginti su praeitimi. Traukia
si ligos, didėja žmonių dar
bingumas, ilgėja jų amžius. 
Pokario metais gyventojų 
mirtingumas Lietuvoje su
mažėjo beveik du kartus, 
o kūdikių mirtingumas — 
net 5 kartus. Praktiškai lik
viduoti tokie infekciniai su
sirgimai, kaip maliarija, dif- 
terija, poliomielitas, tracho
ma ir kiti. Dabar vidutinis 
žmogaus amžius Lietuvoje 
siekia 70 metų!

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje plačiai išsivystė 
medicinos mokslas, išaugo 
medicinos dėstytojai. Gar
sūs medicinos mokslų dak
tarai profesoriai Z. Januš
kevičius, P r. Norkūnas, M. 
Marcinkevičius, L. Lauce
vičius ir kiti atlieka didelį 
darba, ruošdami jaunuosius 
gydytojus.

Ateityje d a r sparčiau 
vystysis aukštasis medici
nos mokslas. Iki 1970 metų 
numatoma paruošti apie 
2 ir pusę tūkstančių gydy
tojų. Kilnus ir pasiaukoja
mas mediku darbas dar la
biau prailgins žmogaus gy
venimą.

A. Gudžiūnas

Kalbama, kad New Yorko 
valstija šiemet apribos tu
ristų parsivežamu iš užsie
nio degtinių kiekį. Gal lei
sią parsivežti tik 1 butelį.

Newark, N. J.
PADĖKA

Mano mylimas vyras ir 
dukrų tėvas Jonas Stočkus 
staiga mirė balandžio 8 d. 
Tai buvo didelis sukrėtimas 
mūsų gyvenime, kai mirtis 
staigiai atėmė jo gyvybę. 
Jis buvo palaidotas balan
džio 11 d., Hollywood Me
morial Park kapinėse, Uni
on, N. J. :

! Šia proga noriu tarti pa- 
I dėkos žodį visiems drau- 
! gams, pažįstamiems ir ar
timiesiems, kurie išreiškė 
užuojautos žodį man ir ma
no šeimai per korteles, as
meniškai, atėję į koplyčią 
suteikti paskutinę pagarbą, 
ir palydovams į kapines.

' Ačiū už gėles, kurios puošė 
karstą, už užuojautos iš
reiškimus per laikraštį 
“Laisvę.” Vienu žodžiu 
ačiuojame už viską, tas vis
kas mums palengvino liūde
sio valandoje.

Ypatingai esu dėkinga 
mano artimiesiems drau- 
gams-kaimynams Adelei ir 
Feliksui Lupsevičiams. Jie 
rūpinosi ir daug pagelbėjo 
man.

Ims laiko kol pargyvensiu 
tą baisią nelaimę, bet steng
siuos įeiti į normalų gyve
nimą. Dar sykį — visiems 
nuoširdus ačiū!

Tessie Stočkiene
dukterys

Wanda ir Eleanora 
ir žentai ir anūkai

Šiauliečių 
jubiliejiniai metai

Jonavos dailės kūriniuose
Su didele širdgėla šiaulie

čiai palydėjo į amžiną kelio
nę mylimą poetą Jovarą. 
Tačiau jis liko gyvas savo 
kūryba, jo paveikslas įam
žintas dailės kūriniuose. 
“Aušros” muziejuje saugo
mas 1943 m. T. Petraičio 
tapytas poeto portretas. 
Vėliau, jam 1946 m. dail. T. 
Kulauskas oforto technika 
atliko Jovaro portretą. Prieš 
trejus metus šiauliečiai savo 
dailininką parodoje matė 
dail. V. Trušio sukurtą mo
zaikinį J. Krikščiūno-Jovaro 
paveikslą. Tačiau geriau
siai poeto portretą įamžino 
skulptorius D. Lukoševi
čius, sukurdamas jo1 ąžuoli
ni biustą, v 4-

Brangus šiauliečiams poe
to atminimas.

V. Sergejevas
NEŠIOKITE, NARSUOLIAI, 

MEDALIUS!
Visiems, kas grįžot iš mirties pavojų,
Praėjusiems aršių kovų kelius:
Vardan gyvų ir kritusių kovojant, 
Nešiokite, narsuoliai, medalius!

Nulenkit galvas ties kapais, praeiviai, 
Prieš antkapius kovotojų kuklių!
Už motinas ir už našles kareivių
Nešiokite, narsuoliai, medalius!

Ne už medalių blizgesį mes kovėmės!
Už gimtą žemę — pilkus grumstelius.
Ųž pergalę ir šventą šlovę
Nešiokit, narsuoliai, medalius!

Kad nebegertų žemė brolių kraujo,
Kad atsimintų priešai tuos kelius,
Kad neliepsnotų vėl karai iš naujo, — 
Nešiokit, narsuoliai, medalius!

Vertė P. Širvys

J. Nekrošius
BUS RUNKTYNĖS, 

PASKUTINĖS, LEMIAMOS 
HENRIKUI KURAUSKU1

Sviedinį išmes—mažytę žemę—
I visatą ant žalios žolės...
Bus rungtynės, paskutinės, lemiamos, 
Kur žmogus ar laikas nugalės?

Mes puolėjai! Įgimti puolėjai.
Mes atakoj — scenoj ir namuos.
Hamletai, žvejai ir galilėjai, 
Nežiną miesčionių ramumos.

Taip! Nelengva, velniškai nelengva 
Scenoj mirti... Įvarčius įmušt. . . 
Mes kalti! — nemokam nusilenkti 
Laiko smulkmei, bėgančiai pro mus.

Nusiimsim perukus ir grimą...
O širdis! Jos niekas nepakeis.
Liksim amžinai — lyg vakar gimę — 
Dideliais ir žilstančiais vaikais.

Liks ta teisė — įklyst, žvejot, juokauti.
Liks ta duona, ašara karti,
Ir valia užgniaužius aštrų skausmą
Prie svajonės būti visai arti. ..

Mes puolėjai! Mes svarbiausia—žmo- 
Ir širdy pašau lis turi tilpt! [nes! 
Švilps sirgalių pirštais stadionas, 
Švilpsim, kol galėsime dar švilpt!..

PRIE LAUŽO
Reikia laužą vėl uždegti.
Nekalbėk — kely išalkom.
Mes budėsim visą naktį
Prie jaunystės — pleškant malkom.

Kibirkštys į tamsą šoka — 
Mažos kopijos kometų.
•Juk jausmais, sutikę žmogų, 
Kaip žaisliukais nesimėtom.

Pasiilgom vienas kito, 
Tartum beržo — liepsnos kaitrios!

Jauna poete Janina Degutytė, jau padova
nojusi skaitytojui tris eilėraščių rinkinius: 

“Ugnies lašai,” “Dienos dovanos” 
ir “Ant žemės delno”

. A. Sutkaus nuotrauka

Iš žiemos šventės Vilniuje: 
bokšte dega šventinė ugnis

M. Baranausko nuotrauka
/

Prisimink ilgai — nakty toj
Krito žvaigždės skaidrios skaidrios...

K. Inčiūros pjesė-pasaka 
dramos teatro scenoje

Kas nežino S. Nėries ap
dainuotos liaudies pasakos 
“Eglės žalčių karalienės”? 
Visi. O šiandien šiauliečiai 
ją mato ir teatro scenoje 
rež. M. Karklelio pagal K. 
Inčiūros pasaką - tregediją 
“Eglė žalčių karalienė.”

i 
I

“Laiptai į dangų”— 
“Saulėje”

Su didžiausiu pasisekimu 
praėjo naujo lietuviško fil
mo premjera “Laiptai į dan
gų” naujame 850 vietų pla- 
čiaformatinio kino teatro 
salėje “Saulė.” Tai labai 
simboliška, kad niūrių die
nų gyvenimo filmas, kai 
vyko kova su buržuaziniais 
nacionalistais, kova už nau
ją gyvenimą, kuris buvo pa
siektas, įvyko kaip tik šia
me teatre. Naujas režisie
riaus R. Vabalo filmas — 
graži Jubiliejinė dovana.

Chester, Pa.
Literatūros Draugijos 6- 

osios apskrities parengimas 
pilnai pavyko. Svečių atsi
lankė skaitlingai, daugiau, 
negu rengimo komitetas 
apskaitė. Daugelis atsilan
kė su visomis šeimomis — 
tėvai su vaikučiais, tas pa
įvairino parengimą. Būtų 
gerai, kad ir daugiau tokių 
parengimų įvyktų, jauni 
žmonės geriau susipažintų 
su mūsų veikla, visas vei
kimas atgytų. Turėtume iš
mokti juos įtraukti į veiki
mą. Daug jaunų žmonių 
būna palikti toli nuo mūsų 
per mūsų neapsižiūrėjimą. 
Gal esame biskį per kairūs?

Pasitarta apie Kanados 
Expo 67. Apskrities Komi
tetas turi tam tikslui ko
misiją. Kurie manote va
žiuoti, susižinokite su A. 
Zalner, jinai suteiks jums 
visas informacijas, kaip ke
liauti į tą mūsų kaimynų 
kanadiečių iškilmingą pa
rengimą birželio mėnesį.

Pasitarta dalyvauti phi- 
ladelphiečių rengi a m a m e 
rodyme paveikslų (filmų) 
pas jaunąjį Merkį. Grybas 
sakė, jog turės puikių iš

TORONTO,
Iš A. Bimbos prakalbos
Balandžio 16 d. čia kalbė

jo draugas A. Bimba, kuris 
nebuvo kalbėjęs pas mus 20 
metų. Prieš 20 metų drau
gas čia kalbėjo sugrįžęs iš 
Lietuvos, kurią lankė tuoj 
po karo. Dabar ir vėl jis 
neseniai grįžo iš Lietuvos, 
kur kęlis mėnesius viešėjo. 
Jis pabasakojo mums, kokį 
skirtumą jis matė dabar.

Kai jis ten buvo tuoj po | 
karo, Lietuva buvo vienij 
griuvėsiai, hitlerininkai ir 
lietuviški jų talkininkai 
naktimis puldinėjo ir žudė 
žmones, norėdami sutruk
dyti Lietuvos atsistatymą. 
Priešų radijas kurstė žmo
nes daryti viską, kad nebū
tų atstatyta tvarka. Girdi 
amerikiečiai tuoj ateis ir 
viską pertvarkys. Buvę bai
su ž i ū r e t i į griuvėsius, į 
žmones,. kurie tiesiog des
peracijoj buvę.

Dabar, po dvidešimt me
tų, jis matė visai ką kitą. 
Lietuva gražiai atsistačiusi, 
industrija labai išplėsta, mo
kyklomis nusėta visa Lietu
va, aukštosios mokyklos

CANADA
ruošia dešimtis tūkstanom 
įvairių specialistų. Moks® 
veltui, sveikatos apsauga®- 
gydymas veltui. Žmonės so
tūs, 
ne 
dži

gražiai apsirengę. Jis 
kartą apsi verkęs iš

augsmo.
inoma, dar ne viskas nu- 
ėta, dar ne visi trūku

mai pašalinti. Patogumų at
žvilgiu Lietuva dar negali 
lygintis su Amerika ar Ka
nada, kur nei viena bomba 
nenukrito. Bet Lietuva ei
na

ga

prie to.
Pasiklausyti susirinko 

nemažas būrys torontiečių.
vo keletas net iš tabako
•mu distrikto, iš Hamil- 

torio. D raugo kelionės išlai
doms padengti ir Laisvės ir 
Vi nies paramai susirinku-

Bu 
far

šieji suaukojo $150.
Draugės moterys paruošė 

skanios kavos, suaukojo la
ba' 
vis

skanių keiksų, kuriais
i gerai pasivaišinome.
KLLD kuopai tenka

_ <oti už suruošimą šių 
prakalbų, o draugui AntaS 
nu i Bimbai už atsilankymą 

pasakymą tokios bran- 
os kalbos.

dė

ir 
dž

Rep.

P. Mockapetrio dovana
Savamokslis dailininkas 

iš Floridos P. Mockapetris 
Šiaulių rajono ateizmo - 
kraštotyros muziejui per 
savo brolį Kaune dovanojo 
antrą aliejumi atliktą anti
religinį paveikslą. Šį kartą 
atsiuntė paveikslą “Piemuo 
ir avis.” Mockapetriui šir
dingas ačiū už tai.

A. Poškus

Baltimore, Md.
Juozas Bubnys, gyvenęs 

6730 Railway Ave., mirė 
1967 m. balandžio 20 d. Pa
laidotas balandžio 24, Re
deemer kapinėse.

Nuliūdime liko dvi duk
terys, jų šeimos ir seserė
lė Zuzana Petraitienė.

Gimęs Lietauvoje, Kros
nos apylinkėse Tu r i š k i ų 
kaime. Šioje šalyje išgy
veno 60 metų, mirė sulau
kęs 81 metų. Jaunesniu bū
damas skaitė “Laisvę,” tik 
vėliau, gyvendamas prie 
dukterų, sustojo skaitęs, 
bet visados dalyvavo “Lais
vės” piknikuose ir aukomis 
paremdavo laikraštį ir ki
tus apšvietos reikalus.

Širdinga užuojauta šei
mai. Tau, mielas drauge, 
lai bus amžina ramybė Re
deemer kapinėse.

P. Paserskis.

Roma. — Mirė kardino
las Enrico Dante, sulaukęs 
82 metų amžiaus. Sirgo vė
žio liga.

Tarybų Lietuvos parsi
trauktų paveikslų.

Taipgi buvo kalbėta apie 
mums artimų, bet biskį to
liau esančių draugų rengia
mą pikniką birželio 11 Bal- 
timorėje. Į jį važiavimui 
yra paimtas didelis ir pui
kus busas, tikėtai jau pa
daryti. Norintys pavasa
rio gerame ore puikiai lai
ką praleisti, įsigykite tikė
tus iš anksto. Tas pagel
bės komitetui darbą vary
ti pirmyn. Užtikrinu, bal- 
timoriečiai draugai, kaip 
ir visada, visus svečius iš
kilmingai pavaišins patyru
sių šeimininkių gamintais 
valgiais.

Literatūros D-jos apskri
ties komitetas taria ačiū vi
siems, kurie pagelbėjo pa
gerinti šį padengimą dar
bu ir atsilankymu.

Banketo iškaščiams at
mokėti prisidėjo sekami:

Ch. Zambusevičiai $20.
Po $10: J. Deltuva, J. F. 

Deltuvai, R. Merkiai, A. J. 
Bekampiai, J. J. S t a n i ai, 
Elzbieta. Valantai $6.

Po $5: D. Gurklis, U. Gu- 
žonienė, Sofia Lipčienė, 
R a m i k aitienė, B. Rama
nauskienė, A. Grigas, Lais
vės Bendradarbis, M. Caru- 
ant, N. Dudonis, P. Bara
nauskas, A. J. Pranaitis, S. 
Katz, A. Plitnikai, A. Ja- 
konis, P. Šlajus, J. Stasiu- 
kaitis, Griciūnienė.

Po $3: Vaišvilienė, M. Ši- 
lauskienė, Pyvariū n i e n ė , 
Mrs. M., Magalušauskienė, 
A. Ekevise, Fargis, Barta- 
šienė, O. Kučiauskajtė.

Išmokėjus už valgį ir vi^ 
sas išlaidas biskis liks ap
skrities veikimui. Daugiau 
tokių gerų parengimų!

A. Lipčius .

Philadelphia, Pa.
Linksmas pavasario 

pasitikimas
Po įkyrių žiemos šalčių 

iri sniego pūgų, jau prašvito 
padangė. Iš po sniegų ir 
ledų vėl gyvybė veržiasi iš 
žemės, vėl atbunda gamta.

Pavasario grožiui sutikti 
jau ruošiama linksma su- 
eigėlė gražuolio gegužės 
(May) mėnesio 14 dieną 
daugeliui žinomoje vietoje 
6024 N. Wayne Ave., 1-ą 
vai..

Prie pavasarinio gamtos 
grožio stebėsime filmuose, 
kaip mūsų tautiečiai Tary
bų Lietuvoje gyvena, ką 
veikia, kaip linksminasi ir 
dainuoja, išgirsime dainas, 
kuomet iš tūkstantinės mi
nios krūtinių išs i v e r ž i a 
skardūs, linksmi balsai.

Nors daugumas iš mūsų 
pragyvenome šioje šalyje 
po 50-60 metų, tačiau mes 
nenutolome nuo savo tau
tos kamieno, nepamiršome 
savo gražios lietu v i š k o s 
kalbos, kuria domisi įžymūs 
pasaulio! kalbininkai.

Hartford, Conn.

Mr. ir Mrs. John Shun
ta. gyvenantys 32 Milford 
St., Hartforde, mini savo 25
metų vedybinę sukaktį. Jie 
susituokė 1942 m. balandžio

Šv. Trejybės bažnyčio
je, Capital Avė.

Užaugino šeimą iš trijų
va kų, vienas iš _kurių da
ba:* tarnauja JAV laivyne.

Bernice Shunta pavardė po 
tėvais buvo Bar t a š i ū t ė ,
duktė Mr. ir Mrs. Igno Bar
tas ių, kurie abu jau mirę.

Sincerely yours
Mr. & Mrs.
John Shunta

Maskva. — Laikraštis 
“Pravda” praneša, kad Ta
rybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys smarkiai 
padidino pagalbos teikimą 
Šiaurės Vietnamui, kad jis 
apsigintų nuo agresoriaus.

Wheaton, Md. — Mirė Dr. 
Naum Jasny, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Jis skaitėsi 
dideliu ekonomistu ir “stu- 
d i j a v o Tarybų Sąjungos 
ekonomiją.” Apie tarybinę 
ekonomiją Jasny, sakoma, 
parašė nemaža knygų.

Atbudo su pavasariu
Nors Philadelphijos pa

žangaus judėjimo lietuviai 
jau seniai turėjo išrinkę pa
rengimams ruošti komisiją, 
tačiau ta komisija per išti
są žiemą tartum barsukai 
buvo neveiklūs. Vis pasi
teisindavo — tai sniego 
per daug, tai per šalta. Bet 

^parengimų mėgėjai nerimo. 
Jie vyko į parengimus net 
į tolimus miestus: Baltimo- 
rę, Chesterį, kol, pagaliau, 
pajutę spaudimą, komisi- 
ninkai nutarė suruošti 
draugišką pobūvį su meni
ne programa ir su užkan
džiais gegužės 14 dieną, 1 
vai. po pietų, Al. Merkio šo
kių salėje, 6024 Wayne Ave. 
' J. Grybas iš Niujorkėo 
pademonstruos ekrane gra
žius filmus, ką tik gautus 
iš Lietuvos. Tie filmai, dar 
nebuvo rodyti Filadelfijoje.

Pertraukoje svečiai bus 
pavaišinti užkandžiais ir 
kava. Mūsų parengimų lan
kytojai gali atsiminti” pana
šius parengimus praeityje.

Visi atsilankiusieji buvo 
ir bus pilnai patenkinti.

Leonora

_ _ _ _ _ W

Harrison, N J.
LDS 3-čios apskrities 

banketas, suruoštas balan
džio 9-tą d., F. Shimkienei 
pagerbti, įvyko sėkmingas.

n darbavosi draugai išTa
Brooklyno ir iš New Jersey.

Tirėjom trumpą dainų 
gramą, kurią sudarė d. 
dred Stensler su talka 

Becker, taip pat 
os Stelmo kaitės (Mrs. 
ke). Ačiū Mild rėdai ir 
ns. Ačiū ir brooklynie- 
ins už skaitlingą dal>®N

pro 
ML 
Viktoro 
On 
Eid 
jie: 
čia.  ________ .......... . „.—j
vimą bankete. nj

Daugiausiai dirbo mote
rys; jos kepė kalakutus ir 

mino kitą maistą, vyrai 
gelbėjo. Dirbo C. Kairie- 

, A. Josmantienė, A. Ja
son, A. Kunickienė, J. 
moškienė, F. Shimkienė

t

pri 
nė, 
m i 
Ra 
ir 
joi 
žir 
ves” nr. 30 nebuvo paminė- -

as. Jei kuriu vardu nesu- 
ojau, atleiskite. (“Lais-

bu
Ačiū jūsų sunkiam

Goo. Stasiukaitis
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krislai
(Tasa iš pirmo psl.)

' Ar yra Lietuvoje suside- 
oralizavusių mergaičių ir 
miukų, ar yra “proble

mų”? Taip, yra. Ir Lietu
vos valdžia ir žmonės yra 
labai susirūpinę ir nesigaili 
pastangų tuos jaunuolius 
išgelbėti, pataisyti.

MIAMI, FLA

O kaip su mūsų Amerikos 
jaunimu? Ar šitie marijo
nai iš Chicagos kunigų lai
kraščio yra girdėję tokį 
baisų dalyką, jog, va, čia, 
mūsų šalyje, mūsų Ameri
koje kasmet tik vidurinių 
mokyklų mergaitės pagim
do 150,000 kūdikių?! O kiek 
yra tokių, kurios nėštumą 
pašalina aborcijomis? O 
kiek aukštųjų mokyklų ne
ištekėjusių merginų tampa 
nėščiomis ir pagimdo?

Bet ir tai būtų didelis 
prasižengimas prieš milijo
nus ir milijonus mūsų jau
nų mergaičių, jeigu kas vi

ekas paskelbtų negeromis, 
k susidemoralizavusiomis.

Neseniai lankiausi Toron
te pas kanadiečius su pra
nešimu iš viešnagės Lietu
voje. Labai, labai malonu 
buvo su jais vėl susitikti ly
giai po dvidešimties metų.

Kanadiečiai už mus lai
mingesni, nes jie apie de- 
setku metų jaunesni. Bet 

. ir jie jau turi nusiskundi
mų su sveikata.

Sužinojau, kad šiemet ru
denį jie atžymės, savo 
“Liaudies balso” jau 35-tą 
gimtadienį. Prie to rūpes
tingai ruošiasi. Mes irgi tu
rėsime prisidėti. Nepamirš
kime.

I Pasirodo, kad prelatas J. 
^►Karalius (šenadorietis) sa

vo gražaus turtelio nesiren
gia nusinešti pas šv. Pet
rą. Ir tai puiku! Ir aš no
riu jį karštai pasveikinti.

Skaitau pranešimą, kad 
prelatas Karalius nutarė fi
nansuoti išleidimą anglų 
kalba knygos “Introduction!

Motinos garbei koncertas
Gegužės 14-ą — Motinos 

diena. Antrasis gegužės mė
nesio sekmadienis musų ša
lyje dedikuotas motinos 
garbei. Kas gražiu eilėraš
čiu, kas gėlėmis, kas dova
nomis tą dieną sveikiną mo
tiną. Tačiau dar mažai kas 
rūpinasi, kad didžiausia 
motinai širdgėla būtų pa
šalinta, kad jos sūnūs ne-’ 
žudytų kitų ir patys nebū
tų žudomi karuose.

Miamio Lietuvių sociali
nis klubas irgi nutarė pa
gerbti motinas. Tai įvyks 
Motinai skirtą sekmadienį, 
gegužės 14-ą, LSK salėje. 
Visos motinos-moterys bus 
pavaišintos vynu, o LSK 
narėms ir pietūs bus duoda
mi nemokamai. O kas ten 
bus daugiau? Valgis ir gė
rimas nėra didelė nei asme
ninė, nei visuomeninė mo
tinoms pagarba. Kiekvie
noje stuboje ar sueigoje ga
lima valgyti ir gerti. Bet nie 
visur yra dvasinio, kultū
rinio maisto. O ne tik žmo
gaus pilvas, bet ir galva 
reikalauja maisto.

Todėl Motinos garbei ruo
šimas gražus koncertas. 
Pakviestas Aido choras ir 
jo mokytojas B. Nekrašas 
paruošti motinos garbei 
koncertą. Jau žinome, kad 
muzikas Nekrašas energin
gai treniruoja Aido chorą 
ir solistus šiam koncertui. 
Programoje dalyvaus so
listės Mae Gabrenienė, E. 
Mikitienė ir, tikimės, daly
vaus solistė viešnia Inge- 
borg Kopp. Bus ir duetų: 
Vienas iš įžymiausių, tai 
solistų mokytojo Nekrašo 
ir Gabrėnienės duetas. Ku
rie kiti bus — dar nežino
me. Tik ką mums pranešta,

kad koncerte dairiuos solo 
ir pats profesionalis choro 
mokytojas Bronius Nekra
šas.

Mae Gabrenienė šiam kon
certui ruošiasi mokytojo 
Nekrašo vadovybėje. Pa
mename, kai prieš porą me
tų Mae pradėjo dainuoti so
lo. Tuo metu ji dainavo 
savu natūraliu balsu, su 
akompanistų pagalba. Da
bar ji kitaip ruošiasi kon
certui. Jos mokytojas Nek
rašas yra pats solistas—jis 
lavina, kultivuoja solistės 
dainavimo balsą. Tad rei
kia tikėtis, kad Mae šiame 
koncerte pasirodys geriau, 
negu kada pirmiau. Tai 
tiek. Šio koncerto pasiklau
syti mes būsime visi. Bū
tų gerai, kad ir mūs kai
mynai saintpetersburgiečiai 
atvyktų jo pasiklausyti.

daktorius V. Andrulis ir jo 
žmona. Gaila, kad Andrulis 
taip labai trumpai viešėjo 
pas mus. Su juo pasikal
bėti teko tik mažame posė- 
dėlyje.

Sekmadienio sueigoje mus 
atsisveikino ir bostonietis 
Jonas Skliutas. Jis mus ir 
biskelį pabarė. Tai ir ge
rai — bandysime būti ge
resni. Drg. Skliutas yra nuo
latinis mūs sezoninis sve
čias. Mes jo ir vėl lauk
sime.

Greit žada išvykti ir či- 
kagietis Šarkiūnas. Tikiu, 
kad ir jis tars žodį, ką ma
no apie mus ir organizacijų 
veiklą. Galime priminti, kad 
ir svečiam išvykus, mes ma
nome veikti kultūriniai. Gal
vojame paminėti poeto Ma- 
čio-Kėkšto šimtąjį gimta
dienį. Taip pat turėsime ką 
nors pasakyti apie žiaurųjį 
Vietnamo karą.

Ramstis

to Modern Lithuanian 
Grammar”. Tam gražiam 
reikalui jis esąs paklojęs 
net 12,000 dolerių!

SPAUDOS NAUDAI

PIKNIKAI
Iš anksto rūpinkimės, kad jie būtų skaitlingi 

ir finansiškai naudingi.

BALTIMORE, MD.
Birželio 11 June

LAISVĖS PIKNIKAS Rengia LLD 25 kp.
Polka Royal Orchestra

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

BROCKTON, MASS
Didysis piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 2 July
Kamova Park

Claremont Ave., Montello, Mass.

® . : /
Sellersville, Pa.

Piknikas pas Ramanauskus
Įvyks Sekmadienį

Liepos 2 July
Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.

Kalbant apie gražius pa
rengimus, geras nuotaikas, 
reikia pasakyti ir nelaimes. 
Sekmadienio parengime 
klubo salėje pasigendame 
Jono Koch. Nebuvo tokio 
parengimo ar LLD kuopos 
mitingo, kuriame nesutik
tum ką nors veikiantį ar 
kalbantį Joną Kochių ir jo 
žmoną Marie. Šiandien jų 
nėra. Sužinome, kad Jonas 
Koch ligoninėje. Jis jau ir 
pirmiau yra pergyvenęs 
operaciją. Šiuo metu Jonas 
ir vėl buvo operuotas. Sa
koma, ši nėra labai pavo
jinga, vadinama “lengvąja” 
operacija, tačiau patirta, 
kad ši jau sunkesnė už pir
mąją.

• Jonas Koch yra LSK ka- 
sierius, jis uolus veikėjas 
ne tik dolerius skaityti ir 
laikyti, bet ir fiziniame dar
be. Linkime Jonui laimingai 
su sveikti ir vėl grįžti į or
ganizacijos darbą.

Kai kurie kiti Klubo ir 
LLD nariai jau sveiksta. V. 
Stankus, G. Danis, Bubelis, 
A. Paukštienė, W. ir A. Lia- 
kai — jau gerai sustiprėję, 
vėl lanko parengimus. Ne
matome dar draugės Žeko- 
nienės, bet tikimės, kad ir 
jos sveikata gerėja. Ne taip 
.smagios žinios apie mūs or
ganizacijos gerą narį Joną 
Benikaitį. šio draugo liga 
dar vis neleidžia toliau iš
eiti. Linkime jam greitai 
sustiprėti.

Svečių-turistų jau mažai 
liko. Prieš porą savaičių 
mus aplankė “Vilnies” re-

Elizabeth, N. J.
Jonas Usonis mirė balan

džio 12 d., 1967 m., sulaukęs 
70 metų. Jo širdis nustojo 
plakus.

Liūdesyje paliko žmoną 
Juliją, dukteris Ann Weiss 
ir Matildą McCauley, ketu
ris anūkus, du proanūkius. 
Lietuvoj paliko dvi seseris, 
Barborą ir Veroniką, brolį 
Vaclovą Ukmergėj.

Amerikoje išgyveno 54 
metus. Buvo laisvų minčių 
ir draugiškas. Laisvai pa
laidotas Evergreen kapinė
se. Daug buvo vainikų ir 
palydovų į kapines. A. Skai- 
rus palakė atsisveikinimo 
kalbą.

Garbė velionio žmonai, 
dukterims ir žentams už iš
pildymą Usonio pageidavi
mo — .palaįdojimą laisvai. 
Gili jiems ir kitiems arti
miesiems užuojauta,, Joną 
Usonį išleidusiems į amži
nąjį miegą šioje žemelėje.

Po laidotuvių šeima už
prašė palydovus pietų į na
mus, 813 Murray St.

Ad. Bražinskas manda
giai patarnavo laidotuvėms.

A. S.

Philadelphia, Pa.
Bernice Duskus, gyve

nanti 1133 Chesworth Rd., 
puolė ir smarkiai užgavo 
nugarą. Ji gydosi namuose.

Linkiu B. Duskus greit 
pasveikti.

.Sveikinu Gegužės Pirmosios šventės proga 
“Laisvę”, jos kolektyvą, visus skaitytojus ir pa
žangiųjų draugijų žmones.

Širdingai linkiu daug sveikatos, ilgo amžiaus, 
laimės, sėkmės darbuose. Kad taika, ramybė 
būti pasaulyje.

— J. Smalenskas, 
Miami, Fla.

PITTSBURGH, PA.
•»

Sveikinu su Gegužes 1-a Diena
Sveikinu draugus, drauges ir visus pažįsta

mus, gyvenančius visur, su darbo žmonių šven
te—-Gegužės Pirmąja Diena! Linkiu, kad ta pa
vasario šventė duotų daug spėkų dėl visų, dirb
ti dėl taikos ir ramaus visų žmonių gyvenimo.

— J. K. Mažukna

I

Rochester, N. Y.
Balandžio 15-tą LLD 50 

kuopa turėjo pažmonį—pie
tus ir prakalbas. Kalbėjo d. 
A. Bimba, sugrįžęs iš Lietu
vos. Jis labai gražiai paaiš
kino apie didelius dabarti
nės Lietuvos skirtumus, ko
kių pasiekė laimėjimų per 
20 p o k a r i o metų. Mat. 
d. Bimba buvo nuvažiavęs 
į Lietuvą ką tik po karo, 
kai buvo viskas sunaikinta, 
o dabar rado viską taip 
gražiai atstatytą ir naujų 
miestų atsirado, tai tikri 
stebuklai, sako jis.

Mes esam dėkingi drau
gui už tokią gražią kalbą, 
mes daug sužinojom apie 
laisvąją mūsų gimtinę.

Publikos buvo mažoka, 
šeštadienis mums nepatogu. 
Ir yra daug sergančių. Pri
sidėjo ir nelaimė. Drg. S. 
Gendrėnas daug dirbo su- 
r engime šio pažmonio. 
Pirm pat prakalbų išvažia
vo ką nors atvežti. Už ke
lių minučių gauname žinią, 
kad S. Gendrėnas auto ne
laimėje sužeistas ir randasi 
ligoninėje. Mes visi labai 
apgailestaujame d. Gendre- 
ną ir linkime greitai pa
sveikti, nes jis labai reika
lingas visokiuose darbuose.

Draugas Wm. Černaus- 
kas irgi negalėjo dalyvauti, 
nes serga, buvo operuotas. 
Dabar jau namie ir jaučiasi 
geriau. Linkime greit sus
tiprėti ir dalyvauti su vi
sais, nes mes, progresyviai, 
privalome visomis išgalėmis 
laikytis pareigose. Aš irgi, 
išsirgus 6 savaites, ėjau pa- 
siklausvti d. Bimbos kalbos 
apie Lietuvą. Visi ji girdė
ju šieji buvo patenkinti jo 
kalba.

Vadovavo
Norite žinoti, kiek buvo 

iš Rochesterio maršuotojų 
prieškarinėje demonstraci
joje New Yorke balandžio 
15 d.? Iš. ne per didžiausio 
Rochesterio važiavo 5 bu- 
sai po 45 žmones ir 5 auto
mobiliai po 5 žmones. Įdo
mu, kad daugumai studentų 
kelionės 1 ė š as suaukojo 
žmonės, kurie negalėjo va
žiuoti.

Ypatinga, jog tam prisi-

lialandžio 18 d. “Laisvės” 
numery j, korespondencij o j 
iš Baltimorės, pranešta, kad 
$5 aukojo Vierkienė, o tai 
turėjo būti V. Fergienė. 
Atsiprašome Fergienės.

-A, Zalner

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Mūsų draugysčių ir kuo
pų susirinkimai atsibus Lie
tuvių Tautiško Namo kam
bariuose:

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, gegužės 1, 7 vai. vak.

Liet. Taut. Namo. b-vės 
mėnesinis susirinkimas — 
antradienį, gegužės 2, 7 vai. 
vak.

LDS 67 kuoops mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 4, 7 v. vak,

Vieta—8 Vine St., Mon
tello. ,• <

Šv. Roko pašaipūnės drau
gystės mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gegu
žės 3, Lietuvių piliečių sa
lėje, 128 Ames St., 7 v. vak.

Lieuvių piliečių klubo' mė
nesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 4, jų 
pačiu salėje, 128 Ames St., 
Montello.

Minėtų organizacijų na
riai prašomi savuose susi
rinkimuose dalyvauti.

George Shimaitis

dėjo ir milijonierius, taip, 
milijonierius, clevelandietis 
Cyrus Eaton. Jis nusamdė 
traukinio 10 vagonų ir nuo 
Detroito iki New Yorko 
sustodinėjo stotyse paimti 
norinčius marguoti prieš 
karą. New Yorke nenorėjo 
leisti jo -traukiniui stovėti, 
bet jis pasakė, kad jis turi 
savo traukinį ir savo gele
žinkelį, su kuriais daro, ką 
nori. Traukinį paliko stovė
ti.

Rochesteryje jis buvo su
stojęs penktadienio naktį 
12 valandą taikos martuo
to jus paimti.

L. Bekešienė

§ JAV “Linkolno vardo 
brigados” nariai — Ispani-! 
jos pilietinio karo dalyviai, 
susirinkę į nacionalinę kon- 
ferenęiją, priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią nutrauk
ti Amerikos agresiją Viet
name, liautis bombardavus 
Vietnamo Demokra tinę 
Respubliką, išvesti JAV ka
riuomenę iš Pietų Vietna
mo.

New Yorko valstija pa
skyrė 37 milijonus dolerių 
statybai 63rd St. subway 
tunelio iš Manhattan o į 
Queens.

Klaidų atitaisymas
Mano straipsnyje “Jėzui

tai ir jėzuitizmas,” tūpusia
me “Laisvėje” balandžio 25 
d., dviejose vietose pakeisti 
teksto žodžiai ir įdėti rin
kėjo. Dėl to autoriaus min
tis liko pakeista ir nesu
prantama.

Pirmojoje špaltoje, 45 ei
lutėje iš apačios: vietoje 
“laisvąją nuomonę,” iš
spausdinta: “laisvąją nuo
savybę.”

Antrojoje špaltoje, 10 ei
lutėje iš apačios vietoje 
“protestanto vaivados ka
riuomenė,” išspausdinta 
ta “protestanto dadeivos 
kariuomenė.”

Prašau artimi a u s i a m e 
“Laisvės” numeryje tuos iš
kreipimus pataisyti.

Mislinčius

PARDAVIMAI
PARDUODAME BAR & GRILL

Galite užeiti bile dieną (tiktai 
ne šeštadieniais) pamatyti vietą, 
388 Ridgewood Ave'. (Cypress Hills 
sekcijoj). Savaitinė jeiga suvirs 
8700. Parduodame už $9,000. Dėl 
daugiau informacijų, prašome užei
ti po viršminėtu adresu. (33-35)

HELP WANTED MALE

MEN. Security Gaurds. Full time 
positions available for reliable, sober 
men. Must have phone. No police 
record. Must speak, read, write 

hglish. Apply in person to Room 
330, 116 South 7th St., Philadelphia.

(31-33)

E

MAINTENANCE MAN
for boilers and plant equipment, 
rotating shift, excellent hourly rate 
p us liberal benefits, steady em- 
p oyment, plant located in Chester. 

Call TR 4-5356. Mr. Newell.
> (33-35)

WOODWORKERS
Skilled, semi-skilled, on the Job 

Union 
kntract, excellent wages, inccn- 
ves, benefits and employment.

trainees. Day Shift only, 
c 
t| 
Contact Jim Gable.

OLEMAN ENTERPRISES CORP. 
Glen Rock, Pa.

An equal opportunity employer.
(33-34)

AUTOMOTIVE
TRUCK MECHANICS

Gas and Diesel Truck Rental 
Co. Excellent working conditions. 
Pension, Hospitalization, Life in
surance and salary. Call Mr. Noel 
or Mr. Lightcap. MI 9-5210.-

(33-40)

Help Wanted Female
: -IA1RDRESSER—European trained, 
sxpd. No American License nec. 

WTD for leading Wig Salon. Top 
Salary & benefits. No English ne
cessary. Call RA 5-4665 after 9 AM.

(31-37)

HOUSEWORK AND COOKING
From 12 PM to 5 PM. 

East Oak Lane. 
Experience and reference.

Call after 6.
WA 4-2715

(31-33)

Excellent Opportunity. WOMAN 
VANTED to perform general house- 
lold work assisting mother of young 
Family on beautiful large suburban 
?state. Newly renovated 2 bedroom 
uxury apt. available on premises in 

a most breathtaking setting. Phone 
395-3681 for interview. Must fur
nish complete references. Allentown, 
Pa. (31-36

COOK AND
LIGHT HOUSEKEEPING 

WANTED MATURE
WOMAN

Small house, small family, no 
children, no washing, no window 
cleaning. One hour from New York 
City. Plenty time off. Nice living 
quarters. Other help employed. Call 
Mrs. Abram Siegrist, Manheim, for 
information about us.

If interested write at once to 
T. E. WHITEMAN, RIVERSIDE 
GREENWICH, CONN., and I will 
arrange interview in Lancaster or 
Manheim, and provide transporta
tion. Phone 203-637-1842. (33-34)

MALE & FEMALE

HAIR COLORIST
MANICURIST & SHAMPOO GIRL 
'Jew Store Opening. New Bucks 
County Mall. Apply in person. 

Street Rd. & Bustleton Pike, 
Feasterville, Pa.

(31-33)

LOWELL MASS.
DEŠIMTŲJŲ MIRTIES METINIŲ SUKAKTIS

Liūdnas prisiminimas mano vyro

J O N O K A R S O N O
Sukanka 10 metu kai 

negailestinga mirtis 
pakirto jo gyvenimo 
stygą, išplėšė iš mūsų 
tarpo ant visados my
limą vyrą, dukros tė
vą.
Jau dešimt metų liūd

nai praėjo, bet mūsų 
mylimojo kilnus atmi
nimas tebėra gyvas 
mūsų širdyse. O šird
gėla lydi mus kasdien.

Lai ilsisi mūsų bran
gusis šaltame kape. 
Mes visuomet jį lan
kysime ir jo kapą ne 
vien gėlėmis, bet ir 
skausmo ašaromis 
puošime.

Regina, žmona, Adele, duktė,
žentas ir trys- anūkai žusinai
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Gegužes Pirmoji Niujorke
1967 metų Gegužės Pirmąją Niujorko darbo žmonės 

atžymės masiniu mitingu Union skvere, Manhattane.

Iš Lietuvių Moterų 1 
Klubo veiklos

Balandžio 19 “Laisvės”
Tarptautinę solidarumo ir kovos už taiką ir laisvę 

dieną niujorkiečiai atliks gegužės 1 d., 5 vai. popiet.
* • šūkiai mitinge vyraus:

Leisti pinigus žmonių gyvenimui gerinti, o ne žmo
nėms naikinti!

Sulaikyti karą Vietname!
Mes už žemesnes gyvenimo produktams kainas; 

mes už didesnes darbininkams ir tarnautojams algas!
Už 35 valandų darbo savaitę!
Daugiai! ligoninių, daugiau ir geresnių mokyklų! 

....Pažaboti ČIA subversiją!
Mitinge bus gerų kalbėtojų, dainų, muzikos.
Niujorko ir apylinkės darbo žmonės raginami da

lyvauti masiniame mitinge.
Gegužės Pirmoji—pavasarinė šventė. Su pavasariu, 

su gamtos atgimimu, privalo kiekvienas darbo žmogus 
“atgimti,” pasijaunanti ir ryžtis darbuotis už pasaulinės 
taikos išlaikymą, už gerbūvį ir laisvę liaudžiai!

Paskutinis atsisveikinimas
Blanch Freedman, 58 me

tų, civilinių teisių, darbi
ninkų ir imigracijos advo
katė, mirė balandžio 16-ą, 
po neilgos ligos.

Ji visada darbavosi už 
pravedimą įstatymų dar

bininkų apsaugai. Ji gynė 
sveturgimius nepiliečius ir 
natūralizuotus piliečius nuo 
nupilietinimo. Ji gynė An
tano Bimbos ir kitų piliečių 
teises.

Blanch gyveno trumpai, 
bet darbais jos dienos bu
vo ilgos. Ji paliko stam
bų lobį nuopelnų, iš kurių 
mes mokysimės.

Ją atsisveikinti, balan
džio 18-ą, 11:30 ryto, susi
rinko bendrų-draugų pilna 
Riverside koplyčia. Ji kars
te gulėjo ant katafalkos 
užklota gėlių “spray” (kili
mėliu), galvos gale stovė
ję bukietas, o kojų gale ant 
grindų stovėjo indas su vie
nos spalvos gėlėmis. Gi už 
karsto gulėjo estrada kal
bėtojams susirinkti laike 
programos.
'/Publikai susirinkus į 

koplyčia, susėdus, įėjo gimi
nės. Jiems įėjus, dalyviai 
atsistojo ir stovėjo iki gi
minės susėdo.

Rabinas pasakė įžanginę 
kalbą, vienas po kito išsto
jo kalbėtojai. Visi patvs 
save pristatė, pirmininko 
nebuvo. Kalbėjo 5, vienas 
dainavo viena daina angliš
kai, o kitą žydu kalba. Jie 
minėjo jos atliktus visuo
meninius naudingus darbus. 
Rabinas tarė paskutinį žo
dį—užbaigė programą.

Rabinui baigus kalbą, 
karstas ant katafalkos pra
dėjo slinkti link durų, o 
dalyviai atsistojo išeiti. Prie 
karsto jokio atsisveikinimo 
nebuvo.

Blanch Freedman kūnas 
buvo sudegintas. Blanch 
paliko vyra Dlavid. laikraš-

tuvius priimta daryti. Kiek 
būtų numesta pinigų už gė
les? .Ar ne geriau būtų į 
gėlių vietą, tuos pinigus 
skirti paramai kokios nau
dingos įstaigos.

Mes, lietuviai, šiuo atveju 
galėtume iš žydų pasimo
kyti.

Bendrakeleivis

Maspeth, N. Y.
Balandžio 24 d. gavome 

liūdną žinią. Mirė mano 
brolis, Frank Žurinskas, ku
ris gyveno Danbury, Conn, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Frank palaidotas balan
džio 27 d. Danburio kapi
nėse.

Likau liūdintis jo brolis.
Antanas žurinskas 
60-21 Maspeth Avė., 
Maspeth, N. Y.

Antanas žurinskas

PRANEŠIMAI
LDS 1 kuopos susirinki

mas ivyks antradieni, gegu
žės 2 d., 102-02 L i b e r t y 
Avė., Ozone Parke Pradžia 
7:30 vai. vak. Prašome na
rius dalyvauti. Taipgi už
simokėkite duokles. Susi
rinkime svarstysime kuo
pos reikalus, ir apie atei
nantį ruošiama banketą.

Prot. Sekr. (33-34)

OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, ge
gužės 3 d., 7:30 vai. vak., 
102-02 Liberty. Avė. Kvie
čiame narius skaitlingai da
lyvauti. Turėsime kavos ir 
skanių pyragaičių ir dar 
bus proga laimėti įžanginę 
dovaną. Kuriems jau lai
kas duokles mokėti, ateiki
te ir užsimokėkite.

Prot. sekretorius

salėje klubietės turėjo skait
lingą susirinkimą. Jį pra
vedė pirmininkė T. Mizarie- 
nė.

Aptarti bėgamieji Klubo 
reikalai.

Fin. sekretorė V. Nevins- 
kienė pranešė, kad Klubo 
iždas šiuo laiku yra gera
me stovyje. z

Balandžio 15-ą įvykusioje 
.prieškarinėje demonstraci
joje Niujorke dalyvavo ne
mažas skaičius klub iečių. 
Susirinkime kelios iš jų pa
pasakojo įgytus taikos žy
gyje įspūdžius. Kalbėjo T. 
Mizarienė, S. Sasna, Ba- 
barskienė, Rainienė. Jos 
taipgi priminė, kad at
eina Gegužės Pirmosios 
— Tarptautinės darbo žmo-| 
nių dienos — šventė, kuri, 
bus atžymėta masiniu mi-| 
tingu gegužės 1 d., 5 vai. 
vak., Union Skvere, Man
hattane.

Prašome klubietės skait-l 
lingai dalyvauti gegužinės 
mitinge. A. Rainiene 
dalyvavo Gegužės Pirmo
sios paruošimo komiteto 
nesėd vie. Sakė, komitetas 
deda dideles pastangas, kad 
gegužinė demonstracija bū
tu milžiniška. Taipgi Rai
nienė davė pranešimą iš 
sveturgimiams ginti komi
teto pasitarimo. Komitetas 
darbuojasi gerai.

I

Gegužės 7 dieną Čikagoje! 
ivyks dienraščio “Vilnies”! 
suvažiavimas. Niujorko 
Moterų klubas sveikina ji 
su $25.

Klubo valdyba buvo susi
rūpinusi. ai- navvks išpar
duoti 100 koniju'Moters! 
kalendoriaus. Jos jau visos’ 
išparduotos. Atsirado dau
giau pageidaniančių. Gaila, 
daugiau neturime.

Malonu buvo matvti susi
rinkime Naste Buknienę, 
kuri prieš kelis mėnesius 
buvo nusilaužus ranką per 
riešą. Ranka dar sutinu
si. tačiau eina geryn. Nas
tė padėkojo klubietėms už 
pareikštą užuojautą jos ne
laimėje.

Taipgi Nebo ^kublickienė 
nergvveno sinkia, operaci
ja. Sakė jaučiasi o^rai. Dė
kojo klubietėms už pareikš
tą iai užuojautą.

Prisimintos serga n č i o s 
klubietės. Sekretorei Ne- 
vinskienei pavesta pasiųsti 
sergančioms užuojautos at
virukus nuo Klubo.

Kluho narė M. Stukie- 
nė pasimokėio pilna mokes
ni ir tano LLD narė. Per H. 
FeifeHene įsirašė i Klubą 
Benedikta Skodienė ir pasi- į 
mokėjo $5. Ji tapo amžina 
Klubo narė.

Aukos Klubui

Tarp lietuviu
Pereitą šeštadienį, atvyko 
iš Hampton, N. J., buvusi 
brooklynietė Josephine Au
gu tienė. Ji ta proga ir da
lyvavo Lietuvių Namo Ben
drovės šėrininkų suvažiavi
me.

Atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą ir aukojo $6 
laikraščiui. Sakosi, kad jai 
dabar labai nuobodu ir sun
ku vienai gyventi ir dirbti 
ant savo “farmukės” nuo 
to laiko, kai mirė jos vyrąs 
Juozas (jis mirė prieš ke
letą mėnesių). Ji padavė sa
vo dabartinę gyvenvietę ant 
pardavimo, ir jeigu pasi
seks parduoti, tai sako, gal 
grįš atgal i Brooklyną gy
venti ai: į Pennsylvania 
valstiją, kur pirm Brookly- 
no gyveno.

Negaunanti progos daž
nai sueiti su savo drau-i 
gaiš asmeniškai, Josephine 
linki jiems visiems geros 
sveikatos ir daug linkėjimų 
su gegužės 1-ja švente.

L. K — te

Vieša padėka
Mirus mano žmonai Onai 

Dennis, gavau iš draugų ir 
draugiu daug užuojautos 
pareiškimų. Vieni teikė 
man užuojauta šermeninėje, 
kiti prisiuntė užuojautos 
kortas, treti išreiškė užuo
jautą per “Laisvę.” Tad 
aš, nematydamas galimybės 
padėkoti kiekvienam atski
rai. tariu Jums, mieli drau
gai ir draugės, per mylimą 
“Laisve” nuoširdų lietuviš
ka ačiū! L

Jūsų užuojauta suteikė 
man stiprumo n u g a 1 ė t i 
skaudų liūdesį.

Taip pat nuoširdžiai dė
koju draugui J. Bimbai už 
parašymą mano žmonos 
nekrologo.

Dar kartą lai bus nuo
širdus ačiū!

Pijus Dennis
(Danskeviče)

| Prašome šį sekmadienį 
būti pas mus

Balandžio 30 dieną (nau
juoju laiku) gal jau bus 
paskutinė šio sezono kultū
rinė popietė, kurioje įdomią 
programą sudarys aiškini
mas svarbiausiųjų pasauli
nių įvykių greta su rody
mų spalvingų paveikslų - 
vaizdų, trauktų čia ir užjū
ryje.

Pasauliniais klausimais 
kalbės Rojus Mizara, “Lais
vės” redaktorius.

Paveikslus rodys Jonas 
Siurba. Be kitų, jis foto
grafavo didžiąją prieškari
nę demonstraciją New Yor
ke, tą neužmirštamąją žy
giuoto už taiką, u ž žmo
gaus gyvybę. Jo paveikslai 
(slides) dengias p a 1 v i n i , 
pradžiugina aki ir infor
muoja. Jis turi paveikslų 
ir iš Lietuvos.

Balandžio 30-a programos 
pradžia 2:30. Vieta: “Lais
vės” salė, Liberty Avė. ir 
102 St., Ozone Park (Lef
ferts traukinio Oxford 
Ave. stotis). Kviečiame vi
sus.

Po programos bus pyra
go ir karštos kavos, apsi
šilti pirm kelionės namo.

LLD 1 kuopa

Sveikina “Vilnį”
Dar prisideda su auko

mis sveikindami “Vilnies” 
bendrovės suvažia v u s i u s 
šėrininkus sekamai:
Lietuvių Namo B-vė,

Ozone Park,
N. Y............... $100.00

Niujorko Lietuvių
Moterų Klubas 25.00 

Jonas Grybas (auka
ir pren. atnauj.) 20.00

J. Weiss (prenumer.) 10.00 
Jonas Lazauskas

(nauja prenum.) 10.00
Irena ir K. Levanai .. 5.00 
Veronika ir Izidorius

Pranaičiai ...... 5.00 
Waalter ir Amelia

Juškevičiai .... 5.00
Helen Jeskevičiūtė 5.00 
K. Petrikienė ......... 2.00
Petras Gustaitis ... 2.00
P. ir A. Aleknai .. 2.00 
Adelė Rainiene .... 1.00

Viso šį kartą $192.00 
Pirmiau paskelbta, 

per mane
surinktu ........... 58.00c

Per Oną Kazlauskienę 19.00

Čiui “The Worker” patarė
ja; sūnų Michlael. tris bro
lius, seserį ir anūkę.

Įdomūs apeigų skirtumai
Jau būsite pastebėję vir

šuje minėtus kai kuriuos 
apeigų dalykus, ne tokius 
kain lietuviu: giminių pa
gerbimą atsistojimu, pro
gramos neoficialuma, pub
likos nėiimą prie karsto at
sisveikinti, publika taipgi 
masiniai nevažiavo į kre- 
matorija.

Anksčiau sakėme, kiek 
gėlių padėta prie karsto 
Ir ant jo.

Dalyvių buvo anie 300 
asmenų. Didelė dalis jų 
būtų pirkę gėles, jei jų pir
kimas būtų buvęs tradici
nis reikalas, kaip pas lie-

Įsigykite Tarybines 
Lietuviškas Knygas

Skaitytojai, norintieji su
sipažinti su Tarybų Lie
tuvos leidyklų leidžiamo
mis knygomis,' gali gau
ti naują katalogą, kuria
me sužymėti leidiniai, 
numatomi išleisti 1967 
metais.
Katalogas nemokamas

Siųskite prašymą 
sekamu adresu:

IMPORTED PUBS.
& PRODS.

1 Union Square 
Room 611

New York, N. Y. 10003

Lillian Novak $5. M. Gas
parai tien ė $5, S. Kazokytė 
$5. Janutevičienė $2, Domi
cėlė Veličkienė $5. Veličkie
nė pridavė auka po susirin
kimo nėr Klubo pirminin
ke, sakydama nors tain nu
baudžia save, už negalėjimą 
dalyvauti mitinguose.

Drg. Danilevičienė per 
Moterų klubą aukojo “L” 
namo virtuvei mėsai pjaus
tyt mašiną, o Ona Kalvai- 
tienė —kepimui indą.

Visoms išrdingas ačiū!
Sekamas Klubo susirinki

mas įvyks gegužės 17-ą d. 
vakare, įprastoje vietoje. 
Visos būtinai dalyvaukite, 
nes draugės maspethietės 
duos gegužines vaišes.

Koresp. V. B.

Parengimų kalendorius
Balandžio 30 d.

LLD 1-os kuopos kultūrį 
popietė, Laisvės sal 
ne Parke. Pradžia 2 t

nė
Ozo
po pietų.

Gegužės 1 d.
Tarptautinio solidarumo 

ir taikos demonst racija. 
Union Square aikštėje prie 
17th Street, Niujorke. Pir
madienį, 5 vai. popiet iki 7 
vai. vakare.

Gegužės 7 d.
Aido Choro metinis 

certas, New National 
(Le

kon- 
Hall 

nkų), 261 Driggs Ave., 
Brooklyn (Greenpoint), N. 

Pradžia 2:30 v. popiet.
Gegužės 20 d.

DS 1-os ir 46-os kuopų 
ketas A. Gilmanui pa- 

dbti 5:30 vai. v a karo 
išveš” salėje.

Birželio 10 d.
DS 13 ir LLD 185 kuo- 

; rengia banketą—išteis
ės draugų Vinikaičių j

ban 
ger

pos
i tu v
Floridą — “Laisvės
Ozone Parke.

SV

Nuoširdi padėka
Išgulėjus ligoninėje še

šias savaites, pagaliau, grį
žau namo.

Širdingai dėkoju mieliems 
draugams ir giminėms už 
manes lankymą ligoninėje, 
už gėles, dovanėles ir. atvi
rukus.

Dabar esu mano sesutės 
Katrinos priežiūroje. Ims 
daug laiko kol sutvirtesiu.

Taipgi tariu padėkos žo
di “Laisvei” už pranešimą 
apie mano nelaime.

Aukoju “Laisvei” $10.
Ona SĮanelienė

Short Hills, N. J.
(Dėkodami už dovaną, 

linkime d-gei O. Stanelienei 
greit pilnai atgauti sveika
tą.—Red.)

Viso kartu $269.00
Ačiū visiems, kurie pri

sidėjote su auka. Šiandien 
išsiųstas čekis, kad vilnie- 
čiai gautų pradžią gerai 
prieš suvažiavimą, kuris 
ivyks gegužės 7 d. Žino
ma, kurie dar neaukojote, 
galite tai atlikti, dar ne- 
nervėlu, priimsime. Mes ga
lėsime pasiusti ir antra če
kį.
' Ieva Mizarienė

Laiškutis iš Havajų
“Laisvė” gavo iš Havajų 

salų dviejų sanfranciskiečių 
toki1 laiškuti:

SČIAI UKRAINIEČIAI 
' Aido metini koncertą 
viestas ukrainiečių cho- 
Leontovich, kurį diri
ja Frank Ilchuk ir jų 
5jų grupė Dnipro. Jie 
ks antrąją programos 
, o pirmąją dalį atliks 
o choras, Aido solistai,

pak
ras
guc

; Šok
i atli
I dali
! Aič
Moperų choras ir Moterų
kv

tėn 
ku 
grs 
do.
kyt 
dai 
trefaii 
lia 
vui

rtetas.
au per ilgą laiką nema- 
ie ukrainiečių meninin- 
mūsų programose, o jie 
žiai visuomenei pasi ro
jų choras gerai sumo- 

as gabaus mokytojo, su
muoja harmoningai, o iš- 
.iruoti ju šokėjai nake-* 
ūpą kiekvienam žiūro-

Ši pasaulio dalis labai 
graži ir idomi. Apžiūrė jome 
pineapnle ir cukraus planta-I 
ei jas. Vėliau apsilankėme 
Pearl Herbo re, kur 1941 
metais, kai janonai užpuo
lė. buvo užmušta tūkstan
čiai žmonių, čia tebėra jų 
kapai.

M. Baltulionvte 
Tilda V. King

Kain matote Aido skel
bime. koncertas įvyks 
Brooklvno dalyje Green- 
noint, lenku New National
Hali. 261 Driggs Ave. Pra
džia 2:30 vai. poniet. Įėji
mas tik $1.50. Programa
bus įvairi ir nenuobodi, tad 
prašome atsivesti savo
draugus nas a i d i e č i u s.
Lauksime! H. F.

AIDO CHORO PAVASARINIS KONCERTAS

įvyks Sekmadienį, Gegužės 7 d.
Pradžia 2:30 valandą popiet —: — Įėjimas $1.50, taksai įskaity s.

New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N.

UKRAINŲ ŠOKĖJŲ GRUPĖ “DNIPRO”
Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, paruoštas dalyvauti programoje.

Programoj dalyvaus svečiai — Ukrainų choras “Leontovich”, vadovas Frank Ilchuk, Ukrainą šokėjų
Grupe “Dnipro” ir George Vedegis, gitaristas

Taipgi Aido Choras ir jo solistai, Moterų kvartetas, Vyrų Grupė, Moterų Grupė ir duetai 
Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyt, pamatyti ir pasiklausyti šio koncerto gražių dainų.




