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KRISLAI
Po suvažiavimo
Nereikia išsibraukti 
Jis prieš konstituciją 
Dar viena šunybė 
Turėtą suvaldyti 
433,000 fordų! 
Taip negražu

A. Bimba
Galima pasidžiaugti, kad, 

bendrai paėmus, praėjusį sek
mai!. turėjome gerą “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą arba 
pasitarimą. Laikraščiui davė 
apsčiai dvasinės ir medžiagi
nės naudos. Jame buvo dar 
kartą įrodytas laisviečių ryž
tas nepasiduoti jokiems sun
kumams pastangose laikraštį 
išlaikyti ir tobulinti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos sekretorė gaunanti kar
tais tokiu laiškų: “Nebema
tau, nebegaliu skaityti, nebe- 
m o k ėsi u narinių d u o k 1 i ų, nes 
man knygos nebereikalin
gos.”

Tokie draugai daro didelę 
didelę klaidą. Viena, juk yra 
dar labai daug narių, kurie 
mato, gali skaityti ir skaito 
knygas. Draugija juos jomis 
aprūpina. Antra, ir svarbiau
sia, tokie draugai pamiršta, 
arba niekados tikrai nesupra
to, kad LLD buvo sukurta ir 
per beveik 60 metų jau išgy
vavo ne vien tik knygoms lei
sti. Ji visada buvo, yra ir vi
sados bus taip pat apšvietus, 
kultūros ir kovos organjzaci- 
ja. Ypač dabar ji yra ta ašis, 
aplinkui kurią sukasi visas 
mūsų Amerikos lietuvių pa
žangusis judėjimas. Jai pri
klausydamas, d rauguti, prisi- 
dedi prie palaikymo viso ju
dėjimo, prie sukimo viso to 
gražaus apšvietos, kultūros, 
kovos rato. Būk joje, pasi
lik joje, kol tavo širdis plaka! 
Tų poros dolerių nenusineš! į 
kapus...

Prezidentas Nixonas paža
dėjo surasti būdus, kaip jis 
galėtų bilijonais dolerių pa
remti privatiškas katalikiškas 
mokyklas. Tai reiškia, kad jis 
ieško būdų, kaip sulaužyti 
Konstituciją.

Teismai yra interpretavę, 
kad Konstitucija griežčiausiai 
draudžia federalinei Valdžiai 
tokias mokyklas finansuoti, 
nes toks finansavimas reikštų 
valstybės sujungimą su baž
nyčia. O mūsų Konstitucija 
griežtai atskiria bažnyčią nuo 
valstybės.

Pavojinga, kai prezidentas 
planuoja laužyti Konstituciją. 
Dar ir dėl to Nixonas turėtų 
būti išmestas iš prezidento 
vietos ateinančiuose rinkimuo
se.

Iškilo aikštėn dar vienas mū
sų šalies valdžios papildytas 
nusidėjimas ryšium su Viet
namo karu. Paaiški, kad 1968 
metais ji Filipinų valdžiai už
mokėjo bilijonus dolerių, kad 
ši pasiųstų armiją į Vietna
mą. Vadinasi, filipiniečiai bu
vo pasamdyti skersti vietna
miečius.

Papildytas lygiai toks pat 
kriminališkas prieš žmonišku
mą nusidėjimas, koks būtų, 
jeigu pas mus New Yorke 
koks nors milijonierius sam
dytų žmogžudžius žudyti ne
kaltus žmones.

Gerai, kad tapo pasirašyta 
dvejiems metams kultūrinių 
mainų sutartis tarp Jungtinių

TSRS reikalauja JAV baigti 
kriminalinį bombardavimą 

Šiaurės Vietnamo

Vietnamiečiai sužalojo JAV 
karo laivą; mūšiai siaučia 
už 23 mylių nuo Saigon o

Maskva. — Tarybų Są
junga pasmerkė padidintą 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą. Protesto notoje, 
kuri buvo priduota Mask
voje Amerikos ambasado
riui Beam, atžymi, kad 
Amerikos lėktuvai apdaužė 
4 TSRS prekybinius laivus 
Haiphongo prieplaukoje.

TSRS reikalauja tuoj 
baigti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą, kaip krimi
nalinį aktą prieš civilinius 
žmones. Bombardavimas 
pastato pavojun ir Šiaurės

Katalikai darbininkai nas- 
nierke krikščionių partiją

JAV pasamdė Filipinų karius 
Pietų Vietname kariauti

Cagliari, Italija. — Ro
mos katalikų dabininkų ju
dėjimas griežtai pasmerkė 
Italijos Krikščionių demok
ratų partijos politiką. Itali
jos Krikščionių darbininkų 
sąjungų suvažiavimas nusi
tarė daugiau neberemti 
Krikščionių demokratų par
tijos ir tartis dėl sudarymo 
bendro fronto su kairiai
siais.

Sąjungų prezidentas Ga- 
baglio suvažiavime aiškino,

Kainą komisija žada 
"nukapoti kainas”

Washingtonas. — Kainų 
Komisija įsakė kai kurioms 
kompanijoms, kurios smar
kiai pakėlė produktų kai
nas, su gegužės 8 d. numa
žinti kainas, kad jos atitik
tų įšaldytoms algoms.

Jeigu tos kompanijos ne
mažintų kainas, tuomet ko
misija žada imtis priemo
nių, kad jas privertus nu
kapoti kainas, kur pasiro
dytų, kad kompanijos daro 
didelius pelnus.

Kainų komisija iki šiol 
toleravo aukštas kainas ir 
didelius korporacijų pelnus. 
Abejotina, ar ji ką gero vi
suomenei padarys.

Valstijų ir Tarybų Sąjungos. 
Bet niekas iš jos neišeis, jei
gu čionai bus laisvai leista 
visokiems chuliganams tary
binius menininkus terorizuo
ti,

Fordo kompanija atšaukia 
433,000 jos gamintų automo
bilių. Jie pavojingi, jie turi 
defektų.

Kiek dėl jų žuvo žmonių!
Matote, kaip yra ir su labai 

aukštai išvystyta technika.

Man baisiai nepatinka, kad 
“Vilnyje” pasirodė labai ne
draugiškų, neleistinų asme
niškų užsipuolimų ant kai ku
rių senų LDS veikėjų, kurie 
yra apsiėmę kandidatuoti į at
sakingas vietas.

Girkite savo iškeltus ir re
miamus kandidatus, bet, susi
mildami, neniekinkite kitų 
puikių, didžiai nusipelniusių 
kandidatų.

Vietname esamus tarybi
nius piliečius.

JAV Valstybes departa
mentas, atsakydamas į TS
RS protestą ir reikalavimą, 
nesutinka sulaikyti bombar
davimą, tik sutinka laikytis 
atsargumo, kad svetimų ša
lių laivų nesužalojus.

Princeton, N. J. — Uni
versiteto studentai buvo 
paskelbę sėdėjimo streiką 
prieš militarinį rekrutavi- 
mą ir lavinimą universitete. 
Išsėdėjo 18 valandų.

kad Krikščioniu demokratu 
partija ir jos valdžia palai
ko kapitalistinį išnaudoji
mą ir nieko darbo žmonėms 
nesuteikia. Tai paprasta 
kapitalistinė partija.

Washingtonas. — Cenzo 
biuras raportuoja, kad per 
12 mėnesių 18% Jungtinių 
Valstijų žmonių persikėlė 
gyventi iš vienos gyvenvie
tės į kitus miestus ar mies
telius.

Mažos bausmės už 21 
darbininko užmušimą

Detroitas. — Federalinė 
saugumo ir sveikatos admi
nistracija rekomendavo nu
bausti $27,050 Greenfield 
Associates ir Dredge & 
Dock Co., kaip prasižengu
sius prieš saugumą darbe, 
kur įvyko eksplozija kasant 
tunelį ir žuvo 21 darbinin
kas.

Tokia pabauda palygina
mai visai maža — tik po 
$1,288 už 21 užmušto dar
bininko gyvastį. Skubumo 
sistema gali būt kalčiausia.

Albany, N. Y. — Guber. 
Rockefelleris siūlo legisla- 
tūrai skirti 12 milijonų do
lerių valstijos kalėjimų sis
temai gerinti.

Du senatoriai išvyko 
Kini j on pasižvalgyti
Washingtonas. — Senato 

demokratų vadas Mike 
Mansfield ir republikonų 
vadas Hugh Scott išvyko į 
Pekiną lankytis Kinijoje 16 
dienų.

Kinijos premjeras Chou 
En-lai juos buvo pakvietęs 
apsilankyti ir susipažinti su 
Kinijos Liaudies Respubli
kos gyvenimu, taipgi pasi
tarti dėl santykių gerinimo.

Washingtonas. — Senator. 
Kennedy ragina Kongresą 
ir N i xo no administraciją 
sunormalinti ryšius su Ku
ba, kuri yra tik už 90 my
lių nuo Jungtinių Valstijų.

Tarybų Lietuvos mokslininkai ieško efektyvių būdų, 
kaip kovoti su žemės ūkio kultūrų kenkėjais. Zoologijos 
ir parazitologijos institute plačiai tyrinėjamas ir integruo
tas tokios kovos metodas — kada kenkėjui sunaikinti pa-
naudojamos cheminės ir biologinės priemonės.

Nuotraukoje: Zoologijos ii* parazitologijos insptuto 
bestuburių zoologijos sektoriuje. Vyr. mokslinė bendra
darbė biologijos mokslų kandidatė Janina Žukauskienė 
tiria mikroorganizmus — vabzdžių ligų sukėlėjus.

A. Brazaičio nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Medikų metodinė 

konferencija
Pasibaigė dvi dienas tru

kusi Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto 
medicinos fakulteto sureng
ta metodinė konferencija 
studentų mokymo ir gydy
tojų tobulinimosi metodi
niams klausimams aptarti.

Konferencijoje išnagrinė
ta ir apibendrinta patirtis, 
taikant įvairius studentų 
programuoto mokymo ir 
kontrolės metodus, svarsty
ti studentų mokymosi socio
loginių tyrimų rezultatai, 
įvairios gydytojų kvalifika
cijos kėlimo formos ir me
todai, kursantų savarankiš
ko darbo optimizavimo ir 
kiti klausimai.

Pranešimus padarė pro
fesoriai S. Pavilonis, P. Vi
sockas, K. Ambrozaitis, A. 
Dirsė, J. Rugienius ir kt.

Doic. S. Keblas

Ateistine popietė mokykloje
Ateistinę popietę*suruošė 

Kauno P. Mažylio medici
nos mokyklos moksleiviai. 
Jie aptarė religijos kilmę, 
krikščionybės istoriją, da
bartinę katalikų bažnyčios 
padėtį pasaulyje, jos taiky

Generalinį streiką šaukia 
a------------------ .—.—J-------

Bonna, Vakarų Vokieti
ja. — Juridinė parlaįnento 
komisija pripažino, kad su-

Londonas. — Čia gautas 
Ispanijos slaptų darbo uni
jų atsišaukimas, kuriame 
kviečiami visi darbininkai 
išeiti į generalinį 24 valan
dų streiką balandžio 28 d.

Atsišaukime taipgi kvie
čiami darbininkai dalyvauti 
Gegužės Pirmosios demons
tracijose, kuriose bus rei- 
kalaujama demokra t i n i ų 
teisių Ispanijoje, paleidimą 
politinių kalinių ir tt.

mąsi prie gyvenimo.
J. Strumilaitė

“Ritmas” išvyko į Lenkiją
Vilnius, (Elta). — Į Len

kijos Liaudies Respubliką 
išvyko Vilniaus ryšių klubo 
pavyzdinis estradinis an
samblis “Ritmas”. Kolekty
vas koncertuos Katovicu 
vaivadijoje rengiamų tary
binės kultūros dienų proga.

Kartu su ansambliu taip 
pat išvyko estrados daini
ninkė O. Valiukevičiūtė ir 
tarptautinės klasės pra
moginių šokių atliekėjų po
ra Dalia ir Vidas Kamai- 
čiai.

Draugystės dienos
Šiauliai (Elta). —Čia pa

sibaigė daugiau kaip savai
tę trukusios trijų miestų — 
Jelgavos, Piarnu ir Šiaulių 
draugystės dienos. Jose da
lyvavo apie 500 svečių iš 
kaimyninių respublikų.

Vyko draugystės vakarai, 
susitikimai, kuriųmetu s vė

savo 
miestų ekonomikos ir kultū
ros laimėjimus. Su dideliu 
pasisekimu praėjo e 
latvių meno saviveikl 
lektyvų koncertai.

čiai pasakojo apie

s tu ir 
os ko-

tartys su Lenkija ir Tary
bų Sąjunga nėra priešingos 
Vakarų Vokietijos konsti
tucijai, todėl galima jas už- 
girti.

Ottawa. — Šimtai | tūks
tančių Kanados darbininkų 
streikuoja. Streikai palie
čia beveik kiekvieną Kana
dos miestą

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad vietna
miečiu raketos pataikė Į 
Amerikos raketini laivą 
Worden ir sužalojo, užmušė 
vieną jūreivi ir keletą su
žeidė. Laivas buvęs už 50 
mylių nuo krašto.

Vienoje saloje vietnamie
čių jėgos užėmė miestą, iš 
kurio išmušė Saigono armi
jos dalinius.

Bombonešiai daužė Šiau
rės Vietnamo uostamiesti 
Haiphonga, taipgi sostinę 
Hanojų. Padarė daug nuos

Manila. — Filipinų sena* 
tiniame komitete valdžia 
prisipažino, kad iš Jungti
nių Valstijų gavo arti 20 
milijonų dolerių Filipinų 
kariams pasamdyti. Tada 
prezidento Marcos įsakymu 
buvo pasiųsta Pietų Viet- 
naman 4,500 karių.

Šiuę metu filipiniečiai 
jau ištraukti iš Pietų Viet
namo, bet dalis jų pasiliko

Čilės revoliucija 
laimes, Neruda sako
Jungtinių Tautų kores

pondentams kalbėd amas, 
Čilės liaudies poetas ir dip
lomatas Pablo Neruda pa
sakė, kad Čilės liaudis lai
mės revoliucines reformas, 
kurios seniai Čilei buvo 
reikalingos.

Užsienio monopolistinis 
kapitalas visais galimais 
būdais remia Čilės reakcio
nierius, kurie suokalbiauja 
nuversti liaudies valdžią. 
Neruda užtikrina, kad re
akcija nelaimės.

Stockholmas. — Skandi
navijos šalyse šimtai tūks
tančių žmonių protestuoja 
prieš Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Visoje Eu
ropoje taipgi protestų ban
gos kyla.

TSRS prezidentas su 
Turkija tariasi

Ankara, Turkija. — Čia 
atvyko Tarybų Sąjungos 
prezidentas Podgornas tar
tis su Turkijos valdžia svar
biaisiais klausimais.
Vienas svarbiųjų klausi

mų — Kipro krizė. Graiki
jos fašistinė valdžia reika
lauja, kad Kipro valdžia 
būtų perorganizuota ir ar
timai kooperuotų su Grai
kija. Turkija nori, kad tur
kai Kipre turėtų daugiau 
teisių.

Amaseno. — Italijos lėk
tuvui sudužus žuvo 18 žmo
nių.

toliu, išmušė nemažai civili- 
niu žmonių. Keli lėktuvai 
numušti.

Mūšiai siaučia tik už 23 
mylių nuo Pietų Vietnamo 
sostinės Saigono, taipgi ir 
kituose frontuose. Vietna
mo liaudies jėgos mūšiuose 
tebelaiko iniciatyvą ir pir
menybę. į

Dublinas, Airija. — Dau
giau kai]) 600,000 elektros 
jėgainių darbininkų sustrei
kavo. Reikalauja didesnių 
algų.

Laose ir ten kariauja prieš 
patriotinio fronto jėgas. Už 
tai JAV Centralinės Žval
gybos agentūra sumokėjo 3 
milijonus 600 tūkstančių 
doleriu. . 4- '

Harrisburg, Pa. — Auto
busui nuslydus nuo kelio ir 
susimušus 4 ūžmušti, 44 su
žeisti. Autobusas vežė bap
tistų bažnyčios grupę.

114,000 žuvo visokiose 
nelaimėse 1971 m.

Chicago.—National Safe
ty taryba skelbia, kad 1971 
metais Jungtinėse Valstijo
se įvairiose nelaimėse žuvo 
114,000 ir sužeista arti 11 
milijonų žmonių.

Trafiko ir darbo nelaimė
se daugiausia nuostolių pa
daryta. Nuostoliai siekia 
27 bilijonus 7 milijonus do
leriu.

Nixonas nori teisinus 
paversti “prostitutėm”
Washingtonas. —Republi

konų kongresmanas McCul
loch, Juridinės komisijos 
narys, pareiškė, kad Nixono 
siūlymas sulaikyti mokinių 
pervežimus į desegreguotas 
mokyklas paverstų teismus 
“prostitutėmis”, kad jie 
tarnautų Nixono adminis
tracijai.

McCulloch supykęs pasa
kė, kad su tokiais, kurie re
mia šį Nixono siūlymą, jis 
nenori kartu ir sėdėti, nors 
jie būtų ir republikonai.

Areštavo 200 prieš 
karą kovotoją

Washingtonas. — Balan- 
dižo 15 d. keli tūkstančiai 
demonstravo prieš karą ir 
piketavo Baltuosius rūmus. 
Reikalavo baigti karą.

Arti Baltųjų rūmų šimtai 
susėdo, reikšdami Nixonui 
protestą. Policija juos puo
lė ir daugiau kaip 200 areš
tavo.
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padėtis Vidurio Rytuose pasitaisė? Ar santykiai tarp 
socialistinio ir kapitalistinio pasaulio pagerėjo? Ar tai
kaus tarp tautų ir valstybių su skirtingomis santvarko
mis sugyvenimo idėja gali pasididžiuoti kokius nors nau
ju laimėjimu? Negali, nesimato.

Tik, žinoma, socialistinio pasaulio tautos ir valsty
bės gali džiaugtis praeitais metais pasiektais didžiu
liais naujais laimėjimais. Ypač mus džiugina ir mūsų 
širdį šildo mūsų gimtojo krašto padaryta ir daroma pa
žanga visose gyvenimo srityse — pramonėje, žemės 
ūkyje, apšvietoje, kultūroje, moksle bei liaudies būklėje.

Na, bet užtenka klaidžiojimo po pasaulį. Šiuos 
klausimus palietėme tik tam, kad pabrėžus, koks dide
lis, koks svarbus tebėra mūsų pažangiosios spaudos vaid
muo- Baisu net ir pagalvoti apie kokį nors tos spaudos 
silpninimą arba siaurinimą. Bet ar galima išvengti? 
Ką turime daryti, kad to išvengtume? štai ir bus bene 
svarbiausias šiame suvažiavime klausimas.

Dabar konkrečiai pažvelgkime į “Laisvės” reikalus.
Ajie jos turinį jūs patys spręskite. Redakcijai ne

paranku nei juo girtis, nei jį peikti. Turime pasakyti, 
kad mes stengiamėsi jį padaryti kuo patraukliausiu, kuo 
įvairiausiu.

Jeigu kurie draugai turite dėl turinio nusiskundi
mų arba pasiūlymų jam pagerinti, čia yra proga juos 
iškelti.

Nepaisant mūsų senosios kartos gretų retėjimo, mes 
dar turime gražią korespondentų ir bendradarbių gru
pę. Be jų nenuilstamos talkos ir pasiaukojimo “Laisvė” 
nebūtų tokia, kokia jinai yra. Ypač mūsų bendradar
bių “armija” pagausėjo Lietuvoje- Mes esame giliau
siai dėkingi visiems mūsų korespondentams ir bendra
darbiams. Visuomet, draugai šėrininkai, žinokite, kad

protestuojame atnaujinimą Šiaurės Vietnamo bombar
davimo.

Mes reikalaujame šį barbarišką karą tuojau nu
traukti ir visas Amerikos ir jos talkininkų militarines 
jėgas ištraukti iš Pietų Vietnamo ir visos Indokinijos. 
Mes užgiriame mūsų “Laisvės” nusistatymą šio nepa
teisinamo kari klausimu ir raginame Amerikos lietu
vius kuo energingiausiai ir aktyviškiausiai dalyvauti vi
sose prieškarinėse manifestacijose.

Tegu gyvuoja tautų draugystė!
Tegu gyvuoja pasaulinė taika!

Mūsų sveikinimas

Draugės ir draugai!
Štai mes ir vėl susirenkame. Juk, rodos, tik vakar 

laikėme mūsų jubiliejinį suvažiavimą ir svarstėme “Lai
svės” padėtį ir jos ateitį. Bet nuo to laiko jau prabėgo 
ištisi metai. Mūsų “Laisvė” jau vieneriais 
metais senesnė, ir mes visi esame vieneriais metais se
nesni ir jaučiame ant savo pečių metų naštos pasun- 
kėjimą. Ir kas keisčiausia, tai kad ir problemos, ne tik 
mūsų laisviečių, bet ir viso pasaulio, atrodo, ne paleng
vėjo, ne sumažėjo, bet dargi padidėjo, pasunkėjo. Pa
imkime kad ir padėtį mūsų Amerikoje. Antai, pernai 
mes savo raporte dalininkų suvažiavimui “dejavome”:

“Per paskutinius dvyliką mėnesių mūsų šalyje eko
nominė padėtis dėl darbo žmonių žymiai pasunkėjo, nė vienam mūsų korespondentui, nė vienam mūsų ben- 
Bedarbių armija paaugo. Infliacija, kainų kilimas vis dradarbiui, tiek čionai Amerikoje, tiek Tarybų Lietuvo- 
sunkiau gula ant dirbančiųjų pečių- Iš kitos pusės, per je per daug daug metų nesame mokėję nė vieno dolerio 
šį laikotarpį Amerikos darbo liaudies pasipriešinimas už jų mums talkininkavimą. Vargiai lietuvių laikraš- 
pasunkėjusiai ekonominei naštai taip pat žymiai pagy- tis galėtų taip pasigirti su savo bendradarbiais.

Taip pat, kaip žinia, labai gražiai ir sėkmingai pa- 
Baisi kri-Įvyko “Laisvės” vajus. Mūsų laikraštis medžiaginiai su- 

zė miestuose, krizė apšvietos sistemoje, krizė sveikatos stiprėjo. Ir iš tos pusės “Laisvės” išleidimas šiemet yra 
apsaugos sistemoje. Nusiskundimas—nėra lėšų. Tuo garantuotas. Tai labai puiku, tai labai gražu. Apie sa- 
tarpu valdžios ateinančių metų biudžete skiriama 76 bil. do- vo laikraštį laisviečių gretos yra kietai suglaustos. Tas 
lerių daugiau militarizmo ir karo reikalams — tai yra 
dviem bilijonais dolerių daugiau, negu buvo išleista pra
eitais metais! Kur čia mūsų šalies vadų protas!”

Tai niūrus vaizdas, ar ne? Bet ar per paskutinius 
metus kas nors šioje šalyje nors per nago juodymą pa
sitaisė, pakrypo gerojon pusėn? Kaip tik priešingai! 
Visa padėtis mūsų krašte dar smarkiau pablogėjo, pa
sunkėjo. Ir kainos dar aukščiau pakilo, ir infliacija dar 
labiau paaštrėjo, ir supuvimas miestuose pagilėjo, ir 
nusiskundimai dėl stokos lėšų pasidarė garsesni visose 
srityse.

Kokios padėties jau susilaukėme, galima spręsti ir 
iš neseniai pravesto John D. Rockefellerio Fundacijos 
tyrinėjimo tarpe mūsų aukštųjų mokyklų studentų. Bu
vo apklausinėti 1,244 studentai 50 kolegijų įvairiuose 
šalies kampuose. Iš jų net 30 procentų pasakė, kad jie 
taip nusivylę ir pasipiktinę visa šia santvarka, jog no
rėtų išbėgti iš Amerikos ir apsigyventi kur nors užsie
nyje! Jiems atrodo, kad visa mūsų visuomenė yra sun
kiai susirgusi.

Be to, šie metai mums Amerikos žmonėms 
ypatingi dar ir tuo, kad šiemet rinksime naują 
šalies prezidentą. Rinkiminė kampanija jau labai įkai
tusi. Čia, žinoma, ties šiuo klausimu plačiau apsistoti 
nėra nė vietos, nė laiko. Užtenka tik priminti, kąd 
ypač šiuose rinkimiiose reikalinga aukščiausia visų pa
žangiųjų jėgų mobilizacija išrinkimui prezidento, kuris 
užtikrintų naują tiek naminėje, taip tarptautinėje poli
tikoje kryptį- Nixonas turi eiti laukan! Turi eiti lau
kan ir visi jo politikos šalininkai ir palaikytojai Kon
grese ir visuose valdžios organuose. Nepamirškime, 
kad toks laikraštis, kaip “Laisvė”, yra darbo žmonių 
sėkmingiausias ir galingiausias įrankis: jėgoms sutelkti 
rinkimų laikotarpiais.

Šiuose rinkimuose mes remiame, tarp kitų, šiuos 
revoliucinės darbininkų partijos rinkiminėje programo
je iškeltus šūkius:

Nutraukti karą Indokinijoje, ištraukti visus karei
vius, ginklus ir militarinius reikmenis, likviduoti visas 
militarines bazes.

Sustabdyti .visas ekonomines, militarines ir politines 
intrigas prieš Čilės Respubliką ir pripažinti Kubą. 

Panaikinti skurdą.
Pakelti liaudies gyvenimo lygį.
Apginti darbininkų teisę organizuotis ir streikuoti.
Kiekvieną šeimą aprūpinti darbu arba pragyveni

mui pakankamomis pajamomis.
Nedarbo apdraudą mokėti darbininkui, kol jis būna 

bedarbis.
Pravesti masinės gyvenamųjų namų statybos pro

gramą.
Įsteigti nacionalinę sveikatos apsaugos programą, 

pagrįstą tuo principu, kad kiekvienas vyras, moteris bei 
vaikas turi teisę į geriausią medicininį ir ligonbutinį ne
mokamą aptarnavimą.

Įstatymais uždrausti visokią diskriminaciją darbuo
se ar darbo unijose, paremtą rase, spalva, lytimi, reli
gija arba politiniais įsitikinimais.

Sutrumpinti darbo valandas, įvesti 30 valandų dar
bo savaitę.

Išlaisvinti profesorę Angela Davis ir visus politi
nius kalinius-

O kaip su tarptautine padėtimi? Ką mums davė 
praėjusieji metai? Ar Vietnamo karas sušvelnėjo. Ar

vėjo. Tai liudija užėjusi streikų bangą ir organizuotų 
darbininkų reikalavimai didesnio užmokesčio.

Ir iš tos puses. “Laisvės” išleidimas šiemet yra

parodo mūsų visų giliausią troškimą “Laisvę” kuo il
giausiai išlaikyti.

Bet mes turime dar ir kitą problemą, kurios, kol 
kas, nepajėgiame išspręsti. Tai techninių jėgų problema.

Būtų labai skaudu, jeigu tiktai dėl tos priežasties 
prisieitų “Laisvę” suretinti...

A. Bimba

REZOLIUCIJOS
Priimtos Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendro

vės suvažiavime 1972 metų balandžio 16 d., 'Ozone

seka-

liniją 
nori-

“Laisves” reikalais
Išklausę ir apsvarstę Direktorių Tarybos, Admini

stracijos ir Redakcijos pranešimus, mes darome 
mus tarimus:

1. Mes pilnai užgiriame “Laisvės” politinę 
tiek amerikiniais, tiek pasauliniais klausimais ir 
me, kad jos būtų laikomasi ir ateityje.

2. Mes laikome “Laisvės” rudeninį vajų ypatingai 
gerai pavykusiu. Mes nuoširdžiai dėkojame visiems vą- 
jininkams, aukotojams ir visiems laisviečiams, kurie 
vienaip ar kitaip prisidėjo prie vajaus pravedimo.

3. Mums labai džiugu, kad “Laisvės” jubiliejiniai 
metai (1971) taip plačiai buvo atžymėti ne tik čia Jung
tinėse Valstijose, bet ir Lietuvoje. Mūsų jubiliejinis al
bumas gausiai išsiplatino ir dar ir dabar tebeplatina- 
mas. Kiekvienas gavęs albumą gražiai atsiliepia apie

Dėkojame visiems, kurie kiek nors prisidėjo prie 
padarymo “Laisvės” 60 metų sukakties jubiliejų taip 
sėkmingu. Ypač esame dėkingi 
už tokį puikų pasidarbavimą.

4. Mes sveikiname “Laisvės” 
pažangiųjų lietuvių didžiosiomis 
santykiai visapusiškai naudingi, 
tas organizacijas ir jų veikėjus dar plačiau panaudoti 
“Laisvę” savo veikloje.

5. Mes nuoširdžiausiai dėkojame mūsų Spaudos 
Bendrovės direktoriams, Administracijai, Redakcijai ir 
spaustuvės darbininkams už gražų rūpinimąsi laikraš
čio reikalais.

6. Mes įpareigojame Direktorių Tarybą ir šiemet 
pravesti kuo plačiausiai laikraščio stiprinimo vajų, sie
kiant sukelti mažiausiai $15,000 laikraščio išlaikymui 
fondą.

7. Mes nuoširdžiausiai dėkojame visiems
korespondentams ir bendradarbiams tiek šioje šalyje, 
tiek Lietuvoje. Nuoširdžiai prašome jus padėti “Lais
vei” korespondencijomis bei raštais ir ateityje. Tik 
jūsų talkos dėka “Laisvė” gali didžiuotis savo populia
rumu ir autoritetu lietuviuose. , , , I

8. Mes raginame visus, įaisviečius dar kiečiau su
glausti savo gretas apie “Laisvę” ir visomis jogomis 
padėti jai išsilaikyti.

Jubiliejinei Komisijai

gerus santykius su 
organizacijomis. Šie

Mes raginame visas

Mes nuoširdžiausiai sveikiname Lietuvos darbo 
liaudį ir vadus, taip energingai ir gražiai . statančius 
naują socialinį gyvenimą mūsų gimtajame krašte. Mes 
didžiuojamės svečiais iš Tarybų Lietuvos ir laukiame jų 
kuodaugiausia. Mes sveikiname tuos Amerikos lietu
vius, kurie nekreipia dėmesio į reakcinės lietuvių spau
dos skleidžiamus melus ir prasimanymus prieš Tarybų 
Lietuvą ir aplanko savo gimtąjį kraštą. Ypatingai gra
žu ir naudinga antrosios ir trečiosios kartų Amerikos 
lietuviams aplankyti savo tėvų žemę ir susipažinti su 
jos liaudies gyvenimu.

Rezoliucijų Komisija:
K. Petrikienė

F. Klastom
J. Stasiukaitiš

Kas ką rašo ir sako
TENKA KOMUNISTUS 
TIK PASVEIKINTI

Niekas taip ne garbina ir 
į padanges neiškelia komu
nistų, kaip mūs 
kieji menševikai.

li lietuviš- 
Štai So.

Bostone jų laikraštis (bal. 
11 d.) gvo 1 tu šaukia: “Jung
tinės Amerikos 
perka komunistą 
liją. 
pinigus,

Valstijos 
ms Benga- 

Amerikiečiai moka 
nieko negaudami, 

sovietai ima kraštą nieko 
nemokėdami.”

Ar begalima į 
visoje šioje “ašar 
je” gudresnius žmones už 
tuos komunistus, o kvailes- 
nius už mūsų 
čiūs! ?

sivaizduoti 
ų pakalnė

amerikie-

“SOVIETAI” 
CHICAGOJE?

Kunigų dienraštis bal. 13 
dieną vedamajame “Juodų
jų ir baltųjų kova už gyve
nimą” porina:

“Sovietų apart nentiniuo- 
se namuose pardavinėjami 
atskiri butai, ir yra daug 
atvejų, kad tokius butus 
superka žydai, kad viena
me, name galėdami gyventi 
sudarytų vieno namo žydų 
koloniją...”

“Sovietai” Chica goję? 
Vargšui redaktoriui, matyt, 
tie sovietai ir miegant sap
nuojasi.

KODĖL LIETUVA 
ATSILIKUSI NUO 
ESTIJOS IR LATVIJOJ?

šių metų žurnalo “Kultū
ros barai” 3-ajame numery
je Vytautas Jakelaitis sa
vo straipsnyje “Kultūros 
statistika ir kultūros prob
lemos” daro palyginimą Lie
tuvos teatro būklės su Esti
jos ir Latvijos teatrų būkle. 
Palyginimas labai įdomus. 
Iš jo sužinome, kad Tarybų 
Lietuvos teatras net ir pa- 
silyginti negali su Estijos 
ir Latvijos teatrais. Antai, 
vienam tūkstančiui gyven
tojų Estijoje tenka 945 žiū
rovai, Latvijoje 887, o mū
sų Lietuvoje tiktai 402!

“Tarybų Estijos gyvento
jai”, sako Jakelaitis, “turi 
tris kartus daugiau vietų 
teatruose, vadinasi, dau
giau galimybių negu Lietu
voje. .. Mūsų teatrai maži, 
du visai neturi patalpų, o 
ir per šį penkmetį, jeigu 
atliktume ir visus teatrų 
bazių plėtimo darbus, vis 
tiek nepasivysime savo šiau
rės kaimynių Gal tik pagal 
gyventojų lankomumą pa
sieksime dabar esamą Ta
rybų Sąjungos vidurki 
440.”

Yra apie ką pagalvoti 
kuo susirūpinti.

pasaulyje korporacijos ir 
vado valdančiosios klasės, 
kuri siekia sunaikinti mus 
visus, kurie priešinamės ka
rui, išnaudojimui ir prie
spaudai.

Mūsų judėjimas už naują 
visuomenę augs. Tai bus 
visuomenė, kurioje mūsų 
vaikai galės fiziškai ir pro
tiškai augti sveiki, laisvi 
nuo nuodingo rasizmo, ku
rioje mūsų sūnams, vyrams 
ir broliams nebereikės mir
ti imperialistiniuose karuo
se, kurie vedami, kad su
triuškintu kitu darbo mote
rų ir vyrų išsilaisvinimo 
siekimą, kurioje darbo vai
sius eis tiems jo gaminto
jams, o ne tiems keliems, 
kurie mus visus smaugia 
beprotiškose pastangose už 
pelnus ir galią...

Tarp mūsų pasidalinimo 
negali būti, ir aš su pasidi
džiavimu sakau, kad jūsų 
kova yra mano kova, o ma
no kova, kaip kad jūs sakė
te, yra jūsų kova.

Mes esame broliai ir sese
rys šeimoje, kuriai priklau
so ateitis, ir mes laimėsime, 
nes iš tikrųjų mūsų rasė 
yra bespalvė, mūsų tikėji
mas yra žmonija, mūsų ko
va yra išlikimas....*■

Tokijas — Japonas Ka- 
wabata, Nobelio premijos 
už literatūrą laureatas, nu
sižudė.

ir

JAPONIJA APG 
JAMA ATOMINIAIS

NKLUO

GINKLAIS?
New Yorko dienraščiui 

3al. 14 d.) 
onijos sos- 
naują t al
ioję sako

mos parla- 
;a aikštėn

“Daily World” ( 
pranešama iš Jap 
tinęs Tokijo apie 
kai pavojų. Žiu 
ma, kad Japoni 
mente buvo iškel 
slaptas susitark 
Jungtinių Vaisti ji 
nijos vyriausybių įsteigti 
Japonijoje galingą bran
duolinį laivyną. Taip pasa
kęs parlamento’ narys sočia- 

“Laisvės” į“ Naraski.
Žinioje priduriama,

slaptas susitarimas, tarp 
ų ir Japo-

kad 
)uvimo ne- 
s prernje- 
užgitičijo 
vadai Ja- 
reikia ti- 

įsitarimas 
bia. Tai

tokio susitarimo 
paneigė Japonijc 
ras Šato, neigi 
Amerikos laivyno 
ponijoje. Todėl 
keti, kad toks si 
iš tikrųjų ėgzistu 
naujas taikai pavojus.

Pranešime storai pabrė- 
kad tokią sutartis 

į 7 . 7- -š Japonijos puses
Mes, Lietuvių Kooperatyvinės Spaudos Bendrovės atsisakymo iki Šiol veiku- 

dalininkų suvažiavimo dalyviai smerkiame mūsų vy- sios politikos niekados ne- 
riausybę su prezidentu Nixonu priešakyje t už išplėtimą siekti įsigijimo 
karo po visą Indokiniją.. Šu didžiausiu griežtumui mėš hių ginklų.

Prieš karą,* tlž taiką

karo po visą Indokiniją..

ziaĮna,( 
reikštų iš

branduoli-

GILIAI JAUDINANTIS 
ANGELA DAVIS 
ATSAKYMAS

Didžiulio General Motors 
korporacijos fabriko Lords
town, Calif., darbininkai 
baigė 23 dienų nusitęsusi 
streiką. Jie streikavo prieš 
įvedimą baisios skubėjimo 
sistemos darbe. Darbinin
kai organizuoti į Jungtinės 
Automobilių Darbininkų U- 
nijos Lokalą 1112. Neseniai 
1 o k ai a s pareikalavo, kad 
Angela Davis būtų išlais
vinta, nes ji yra žiauriai 
persekiojama be jokio pa
grindo.

Na, ir gavus tokį užtari
mą, profesorė Angela Da
vis pasiuntė lokalo vadovy
bei ir nariams giliai jaudi
nančią padėką. Padėkoje ji, 
tarp kita ko, sako:

“Mano giliausia padėką 
ųž jūsų užtarimą manęs. 
Nuoširdžiai prašau per
duoti mano sveikinimus ir 
meilę visiems, kurie kovojo 
ir kovoja tai]) kovingai 
prieš nepakėliamas, dvasią 
triuškinančias darbo sąly
gas Lordstowno fabrike 
General Motors, didžiausios

Konstantinas Jasiukaitis 
(1882—1941)

Pakruojietis K. Jasiukai
tis gimė 1882 m- bal. 16 d. 
ir jaunystėje buvo įsitrau
kęs į pažangią veiklą, arti
mai bendravo su V.. Kapsu
ku, buvo aktyvus socialde
mokratų partijos agitato
rius 1905-1907 m. revoliuci
joje. 1907 m. išvykęs į už
sienį, Italijoje bendravo su 
M. Gorkiu. Reakcijos me
tais ėmė tolti nuo revoliu
cinio judėjimo.

K. Jasiukaitis rašė eilė
raščius, apsakymus, dra
mos kūrinius, publicistinius 
straipsnius.

ŠYPSENOS
Šeimininkė apgailestavo, 

kad neturinti sūrio ir nega
linti pavaišinti juo svečio. 
Tai matydamas, šeimininkės 
mažasis sūnus išėjo ir grei
tai atsinešė sūrio gabalėlį, 
kurį padėjo svečio lėkštėm 
Svečias nusišypsojo, įsidėjo 
sūrį burnon ir tarė:

— Ačiū tau sūneli, labai 
gražu iš tavo, pusės. Tavo 
akys geresnės, negu moti
nos. Kur radai sūrį?

— Pelių spąstuose.

Čarlis iškrėtė šunybę. Už 
tai motina norėjo jį prilup
ti, tačiau sūnus pasislėpė 
po lova. Moteriškė buvo 
perdaug apkūni, negalėjo 
palįsti po lova ir pasiekti 
neklaužadą. O Čarlio tė
vas buvo gana liesas ir, pa
rėjęs namo, pasilenkė iš
traukti jį.

— Tėti, ar ir tave mama 
nori prilupti? — paklausė 
sūnūs, pamatęs tėvą.
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Sveikinimai “Laisves”
Suvažiavimui

(Tąsa)
Gerbiami draugai! Sveikiname “Laisvės” 61-mąjį 

dalininkų suvažiavimą, “L.” kolektyvą, visus rėmėjus 
ir skaitytojusr Linkime suvažiavimui pravesti gerus ta
rimus, kad “L.” ir ant toliau galėtų lankyti kiekvieno 
kultūringo lietuvio namus. Čia randate $25. Su drau
giškais linkėjimais,

Valys ir Verute Bunkai,
St. Petersburg,

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą.

‘Laisves’ daliiiiiikij suvažiavimas Waterbury, Conn.

buvo labai geras

Vil
tingai jaučiame, kad jūs, draugai delegatai, padarysite * - * • « • « ' . a z z -V • • * • . • . • • 1 1 •gerų tarimų, kaip išlaikyti “Laisvę” ateityje, taipgi kaip 
praplėsti veiklą už baigimą karo ir už kitus visuomeni
nius pagerinimus. Prisidedame ir su auka $22. Po $5: 
M. Lynn, N. Yudikaitis, V. E. Kazėnai, O. Wellus. I. H. 
Vėžiai $2. Geros sveikatos ir laimės visiems.

Draugiškai,
Ona Wellus,

į Binghamton, N. Y.

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir lin
kiu, kad laikraštis gyvuotų daug daug metų. Geros svei
katos ir sėkmės visiems. Čia randate $20. Draugiškai, 

Flea norą Stinga i lie n e, 
Oceanside, N, Y.

Brangūs draugai: Sveikiname dalininkų suvažia
vimą, linkime visam “Laisvės” kolektyvui geros sveika
tos, kad galėtų dar ilgai darbuotis ir kad “Laisvė” ga
lėtų ilgai lankyti mūsų namelius. Čia randate $10.

Draugiškai,
Mary ir Frank Kvietkai, 

No. Miami Beach, Fla.

LLD 11 kuopa ir jos nariai sveikiname “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą, linkime geriausių pasekmių laik
raščiui “Laisvei” svarstyme jos ateities, kad dar daug 
metų ji lankytų mūsų namus. Auka: LLD 11 kp. $25; 
po $5: J. Senkus, Ona Dudonienė, K. Daugėla, J. Rud- 
nickas, J. Jaskevičius ir Lucy Ausiejus, $3. Viso $53.

Draugiškai,
J. Jaskevičius,

Worcester, Mass,

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Čia ran
date $5. “Laisvę” skaitau per 51 metus ir skaitysiu, ko
lei mano akys leis. Linkiu, kad suvažiavimas būtų sėk
mingas. Draugiškai.

Marcella Klastow,
Scottville, Mich.

Brangūs draugai: Sveikinu “Laisvės” dalininkų su
važiavimą, linkiu visiems geros sveikatos. Dirbkite už 
taiką pasaulyje ir už geresnį darbininkų gyvenimą. 
Čia randate $5. Draugiškai,

F. V. Gasper,
Grand Rapids, Mich.

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Čia ran
date $10. Tikiu, kad dar sustiprėsiu ir prie jūsų garbin
go darbo kaip nors prisidėsiu. Draugiškai,

Aleksandras Kandraška, 
Dorchester, Mass.

Sveikiname “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą, linki
me geros sėkmės apsvarstyti laikraščio reikalus. Lin
kime, kad dar gyvuotų ilgus metus. Čia randate $63.50. 
Nuo draugiško parengimo, įvykusio b;d. 8 d., L. T. Na
me, pelnas $14, Alf. ir Jos. Skirmontai, $11, LLD 6 kp. 
$10, M. Gutauskienė $6; po $5: Liet. Motėm Apšvietos 
Klubas, George Shimaitis, Elsie Zalesky, Pranas, ir Anna 
Markevičiai ir J. Potsus $2.50. Draugiškai,

George Shimaitis
Brockton, Mass.

“Laisvės” dalininkai gra
žiai pripildė “Laisvės” salę. 
Jie net pasirūpino atvykti 
visi paskirtu laiku. Dešimtą 
valandą jie jau buvo suva
žiavime. Taip padarė ne tik 
vietiniai newyorkieciai, ale 
ir iš tolimesniųjų vietų. Čia

pja> jau radosi ir malonieji sve
čiai iš Chicagos — Vincas 
Andrulis su žmona Julijana.

Vincas Andrulis, “Vil
nies” redaktorius, visada 
newyorkieciu laukiamas. Jis 
visada turi daug ką įdomaus 
pasakyti ir suteikti kons- 
truktyviškų patarimų mūsų 
spaudos reikaluose. Ir jis 
tuščia kišenia neatvyksta į 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimą.

įdomus, interesingas bu
vo suvažiavimas. Daugelyje 
“Laisvės dalininku suvažia-] 
vimų aš esu buvęs ir apie 
juos rašęs. Kas sykis paste
bėjau įdomesnį dalyką. 
Kaip tik susidaro rimtes
nių problemų “Laisvėje”, 
taip greit pasirodo rimtes
nis sumanumas pas “Lais
vės” dalininkus. Jie pasida
ro labai susirūpinę savo 
spauda. Malonu juos ir 
klausyti. Būtų tai ekono
minės ar technikinės prob
lemos, jie vis suranda bū
dus išrišti tas problemas.

Sunkioji problema
Problemos išrišimui rei

kia pasakyti ją, kas ji tokia. 
Šį sykį “Laisvei” susidarė 
labai didelė ir rimta tech-' 
nikinė problema. Per visą 
savo gyvenimą “Laisvė” to
kios rimtos problemos ne
turėjo. Ji visada turėjo ste
bėtinai gerus linotipininkus 
—raidžių rinkėjus. Esantie
ji visada gerai ir produkty
viai darbą atlikdavo. Bet 
jų amžius atėmė jiems jė
gas. Tai “Laisvė” ir pajuto 
savo technikinius skausmus. 
Nėra kur gauti jaunų lino
tipininkų.

Šitą problemą galima iš
rišti tik vienu būdu — išla
vinant jaunus žmones, vy
rus arba moteris, linotipi
ninkais. Bet ne jų išlavini
mas sudaro problemą. Prob
lemą sudaro jų gavimas, 
radimas. O paskui — jų iš
laikymas. Amerikoje jaunie
ji lietuviai išlietuvėjo, tai 
ir nėra tos dirvos, kur juos 
rasti ir gauti. Tai, va, šita 
problema ir sunku išrišti 
net ir gabiesiems “Laisvės” 
dalininkams. O čia, skaity
tojų yra —- “Laisvės” rei
kia. Net iš kailio nerkis.... 
Nei pinigų turėdamas nie
ko nebereiškia...

Protokolas vienbalsiai pri
imtas.

G. Wareson ir F. Varaš- 
ka buvo balsų skaitytojai.

P. Venta išdavė raportą 
iš direktorių veiklos. Jo ra
portas buvo interesingas 
tame, kad direktoriai veikė 
labai gerai dėl “Laisvės” 
labo. Kur tik ir kada tik 
buvo kas rengiama “Lais
vės” gaudai, jie dėjo pas
tangas padaryti tą parengi
mą pelningu.

Venta labai apgailestavo, 
kad Steponas Večkys taip 
rimtai susirgo ir jo čia nė
ra. O jis turėjo čia būti ir 
būt buvęs, nes jis buvo di
rektorių sekretorius.

Lilija Kavaliauskaitė, ad
ministratorė ir knygvedė, 
išdavė raportą iš “Laisvės” 

j Kooperaty vines Sp a u d o s 
Bendrovės Biznio.

Petras Šolomskas ir Jo
nas Lazauskas dabar dirba, 
kiek tik jie gali, lino tipu. 
Tik jiedu teliko, St. Večkiui 
rimtai susirgus.

Ieva Mizarienė išdavė ra
portą iš “Laisvės” skaityto
jų gavimo vajaus laiku. Va
jus buvęs produktyvus. 
Gautas geras skaičius skai
tytojų. Piniginėmis dovano
mis sukelta $rš $17,000. 
Prieš pat suvažiavimą su 
sveikinamais gauta virš $3,- 
000.

Mizarienė sakė, kad vaju
je pavieniai “Laisvės” skai
tytojai veikė gerai, atsiųs
dami prenumeratas. Dau
gelis jų gelbėję ir v alinin
kams. Ji patarė duoti dau
giau kredito pavienių mies
tų vajininkams, vietoje ap
imti kelis miestus, arba net 
visą valstiją. Taip veikiant 
vajus atneštų daugiau nau
dos “Laisvei” ir vajinin
kams.

Antanas Bimba išdavė 
raportą iš redakcijos veik
los. Jis trumpoje formoje 
palietė daug klausimų, ku
riais “Laisvės” redakcija 
domisi. Už gerus darbus jie 
atsakomįngus žmones pagi
ria, bet už prastus — kurie 
kenkia šaliai, net ir visai 
žmonijai — jie juos peikia 
ir smerkia. Redakcija nusi- 

’ stačius tokios linijos visada 
laikysis.

(Pastaba. Redakcijos ra
portas spausdinamas atski
rai).

Iškviestas Andrulis tarti 
žodį. Jis sakė, kad tik rei
kia dėti geriausias pastan- 

(Tąsa 4-t'am pusi.) 
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Laukiame sekmadienio, 
balandžio 23 dienos- V a - 
žinosime Hartfordan į Lai
sves Choro parengimą — 
pavasarinį koncertą- pietus. 
Hartfordiėeiai visuomet 
maloniai priima ir gerai pa
vaišina.

Be to, jie parengimų da
lyvius žavi gražiomis dai
nomis. Be to, nugirdau, 
kad ir worcesterieciai dai
nininkai parengime daly
vaus ir visus palinksmins 
savo puikiais balsais.

Tai puiki proga. Nepasili- 
kime namie 
Visi ir visos 
Hartfordą, 
riečiai j a u

šį sekmadienį, 
traukime į 

Mes waterbu- 
susitvarkėme 

su važiavimu, tad tikrai
pasimatysime Hartforde.

Marė Uloziene

Stoughton, Mass.
Stoughtono Lietuvių Su

vienytų Draugijų Namo da
lininkų susirinkimas įvyko 
balandžio 9 d, Nors susi
rinkimas buvo šauktas per 
atvirutes, bet susirinko ne
daug.

Susirinkimą atidarė vice
pirmininkas Anthony Raila 
ir paprašė Anną Chancių 
perskaityt protokolą, kuris, 
apsvarsčius, tapo priimtas. 
Finansų sekretorė 
Jacobs 
portą. 
Jacobs 
tu.

Pasirodė, kad namas ne
turi daug skolų, bet reika
lai neina gerai. Buvo, ilgai 
diskusuotas namo pardavi
mo klausimas. Dauguma 
dalyvių nubalsavo namą 
parduoti palikta valdybai.

Dar yra daug narių, ku
rie neužsimokėjo savo nari
nių mokesčių už 1972 metus 
po $1. Yra tokių, kurie ža
da nebemokėti, bet jie daro 
klaida.

B i rūta 
išdavė finansinį ra- 

Iždininkas Frank 
sutiko su jos rapor-

Geo. Shimaitis

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
WELDER — with plant mainten
ance experience for permanent po
sition with well established plant. 
Excellent fringe benefits. Chese- 
b rough Pond’s Inc., 164 Sheridan 
St., Perth Amboy, N. J. For ap
pointment call Miss A. Olsen, 201- 
826-0140. (28-31)

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

518-793-6601
U/GpurG (31-36)

MAINTENANCE ENGINEER
2-4 years experience for direct 

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

Cooke Color & Chemicals, Inc. 
Reichhold Chemicals

P. O. Box 31 .Hackettstown, N. J.
0784a

Equal opportunity employer
(26-32)

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

516-483-9600
(31-33)

SCALLOP CUTTER
Experienced on Keller type machine 

Also Piece Sewer
Male or Female.

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

(31-38)

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

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

(29-33)

BUSINESS OPPORTUNITY

OUTSTANDING BUSINESS

OPPORTUNITY

HAVE STATIONS AVAILABLE 
IN UPSTATE NEW YORK AREA 

SERVICE STATION 
AVAILABLE NOW

• Located to do high volume 
business

• 3 bay facilities—High profit 
, potential
• Promotional assistanace
• Excellent training program 

available. Salary & ex
penses paid while in training

• Financial assistance 
available

CALL ANYTIME OR WRITE

SUN OIL CO.
P.O.B. 271, Rensselaer, N. Y.

Days: M. Cox (518) 436-4701
(31-33)

REAL ESTATE 
FOR SALE

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

(31-34)

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, ge
gužės 1 dieną. Vieta: 226 
Clinton Street. Šis susirin
kimas bus labai svarbus. 
Bus Centro Valdybos rinki
mai, ir turėsime išrinkti de
legatus į seimą, ir daugiau 
svarbių reikalų. Kviečiame 
visus narius dalyvauti.

Mary Lynn,
Finansų sekretorė

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, 
cessary. Contact personnel man- 
agerof

HOLT SYSTEMS
701 N. Broadway 

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

(30-33)

SECURITY GUARDS, North Jersey 
area; exp. helpful, but will train. 
Good starting salary with union 

contract.
Call (609) 858-8255, between 9-5 
P. M.

(31-37)

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

(31-37)

POLISHER
Must be experienced on spectacle 

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

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

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

Sveikiname “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą, linki
me, kad laisviečiai nugalėtų visus sunkumus ir kad 
laikraštis “Laisvė” gyvuotų daug daug metų. Čia ran
date $40. Draugiškai,

A. B. Ramanauskai, 
Sellersville, Pa.

(Bus daugiau)
I/-—---- ------------------------ !....... . . .......... . ................. ................................. . , • _ - ■ . '---------—
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Šiauliai, Tarybų Lietuva
TRAGIŠKAI ŽUVUS MŪSŲ GIMINAIČIUI

VYTAUTUI ZMITRIUI
(31 metų amžiaus)

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Lionei, 
sūneliui Virgučiui, dukrelei Rasai, tėvui Jonui 
Zmitrai, broliui Rimantui ir jo šeimai, seserims 
Zofijai Vilkienei ir Ąmilijai Petkevičienei ir jų 
šeimoms bei visiems, kitiems giminėms ir bičiu
liams. . .

Brone (Zmiiraite) ir
Volteris Kei Štiliai 

Brooklyn, N. Y.
f • </**«*■

Todėl, nežiūrint, apie ką 
šis suvažiavimas nekalbėjo, 
ši technikinė problema vis
ką trugdė, kaip kokis kau
kis gerklėje.

i
Pranešimai

Paul Venta, direktorių 
pirmininkas, atidarė suva
žiavimą biškis po dešimtos. 
Vardu direktorių, jis pa
sveikino dalininkus, dėko
damas jiems už jų skaitlin
gą pribuvimą ir paprašė 
juos išrinkti posėdžio vedė
ją- ; v. Š š-bs & D ■ - V.:

Suvažiavimas vienbalsiai 
išrinko pirmininku W. Ker- 
šulį, o jo pagelbininku J. 
Grybą.

V i cm b alsiai išrinkti Į re
zoliucijų komisiją: K. Pet- 
rikięnė, J. Stasiukaitis ir 
F. Klaston,
v Direktorių sekretorė Ieva 
Mizarienė perskaitė proto
kolą iš praėito suvažiavimo.

Ateinančiais metais bus išleistas naujas Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas. Jis bus gerokai didesnis už anks
čiau išleistąjį.

(Nuotraukoje: Lietuvių kalbos ir literatūros instituto žo
dynų sekretoriaus vadovas filologijos mokslų kandidatas 
Jonas Kruopas (kairėje) ir vyresnysis mokslinis bendra
darbis filologijos mokslų kandidatas Antanas Lyberis per
žiūri Dabartinės lietuvių kalbos žodyno korektūrų.

K. Liubšio nuotrauka

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai laisviečiai
Frank Markevičius Brock- 

tono ligoninėje turėjo ope
raciją. Viskas gerai pavy
ko. Gerai pasveiko ir jau 
atsisakė nuo LDS 67 kuo
pos pašalpos.

Mūs labai gera draugė 
Mrs. Catherine Butkus sun
kiai susirgo ir tapo nuvež
ta į Cardinal Cushing ligo
ninę. Per daug metų gal 
nebuvo tokio mūsų pažan
giečių parengimo, kuriame 
jinai nebūtų dirbusi prie 
valgių pagaminimo ir pa
tarnavimo.

K. Kalvelienė per septy- 
nius mėnesius serga tulžies 
liga. Daug ji kentėjo. Bu
vo ligoninėje, bet iš ten ta
po paleista. Apsigyveno 
pas gerą draugę J. Vaičiū
nienę, kuri ją gerai prižiū
ri;

Linkiu visiems ligoniams 
greitai ir laimingai su sveik
ti.

Geo. Shimaitis

{pasitaikė prielanki, tai į 
trumpą laiką City Hall Pla
za buvo užpildyta jaunais 
abiejų lyčių žmonėmis. Bu
vo tokių iškabų: “Nixonai, 
jau laikas baigti žudyti ne
kaltus žmones, deginti jų 
namus ir laukuose naikinti 
jų pasėlius maistui”.

Buvo gerų kalbėtojų iš 
aukštųjų mokyklų ir kele
tas kunigų ir studentų. 
Kalbėtojai reikalavo: Pre
zidente, grąžink mums svei
kus jaunus vyrus. Jau už
tenka parvežtu iš Vietnamo 
jaunuolių be rankų ir kojų!

Studentų Mobilizacijos 
Komitetas pranešė, kad 
yra organizuojami 6 busai 
iš Worcesterio važiuoti 
New Yorkan balandžio 22 
dieną į antikarinę demon
straciją.

Jaskevičius

Worcester, Mass.
Protesto demonstraciją 

prieš prezidento Nixono 
nelegalų karą, prieš nekal
tų žmonių žudymą ir namų 
deginimą Vietname suren
gė Worcesterio aukštų mo
kyklų Studentų Mobili- 
’zacijos Komitetas. Diena

So. Boston, Mass.
SVARBUS PRANEŠIMAS

Moterų Sąryšio metinė 
konferencija įvyks gegužės 
7 dieną, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Prasidės 
11 vai. ryto.

Kviečiame visas Moterų 
Sąryšio nares dalyvauti. 
Turime svarbių reikalų. O 
ypač svarbu pasitarti apie 
vasarinius parengimus.

Šekr. K. čereškiene

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.
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Apie Aido Chorą
Aido choro 60-mečio pro

ga, nuoširdžiai sveikina Ona 
Stelmokaitė-Eicke, iš Deer
field, Florida, linkėdama 
dar ilgai gyvuoti, linksmai 
darbuotis kaip iki šiolei, 
dėl žmonijos gerovės. Pri
siuntė 5 dol. auką. Aidas 
dėkoja už dovaną ir linkė
jimus- “y jd

nai — $10; M. Klimas iš 
Fairlawn, N. J.—$5 ir Čer- 
nevičienė iš Maspeth, N. Y. 
— $5. Dėkojame.

H. F.

“Laisvės” skiltyse, nuo 
pat susikūrimo Aido choro 
visuomet talpinama įvairūs 
choro veiklos aprašymai ir 
pranešimai, tad mūsų laik
raščio dalininkų suvažiavi
me Aido choras paaukojo 
50 dol. Lai gyvuoja “Lais-

LLD 45 kuopa, St. Peters
burg, Florida, prisiuntė 76 
dol. Aido choro 60-mečio 
programai ir dabar gautas 
nuo kuopos sekretorės Al
donos Aleknienės gražus 
pasveikinimas, kuris vėliau 
tilps “Laisvėje”. Aidiečiai 
nuoširdžiai dėkoja už stam
bią auką ir linkėjimus.

Aidiečiai stropiai rengia
si prie savo jubiliejinės 
(šventės. Kiekvienas bando 
atlikti savo užsibrėžtus dar
bus ir įsipareigojimus. Tai 
labai reikšminga sukaktis, 
kurią bandome atšvęsti kuo 

.į’inkamiausia. Prašome at
silankyti į Aido choro 60- 
metinių paminėjimą, kuris 
įvyks gegužės 7 dieną (sek
madieni), Lietuviu Piliečių 
Klube, 6961 Grand Avė. 
Maspeth, N. Y. Pradžia 1 
vai. Lauksime visu atsilan
kant.

__ • _____
Aido choro garbes naujai: 

brooklyniečiai I. ir K. Leva-

įvairios Žinios
Londonas. — Iš Darbo 

partijos vadovybės pasi
traukė Jenkins, Level ir 
Thomson, kai Darbo parti
ja pasisakė prieš Anglijos 
prisidėjimą prįe “bendro
sios rinkos”, kuri darbinin
kams nieko gero negali 
duoti, bet dar pragyvenimą 
pabranginti.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas išvyko Kanadon 
pasirašyti antipoliucijos su
tarti su Kanados premjeru 
Trudeau ir pasitarti del 
skirtumų prekybos klausi
mu. įčČM

N e w D ei h i s.—T n d i j o s gy
nybos ministras Ram ra- 

t/ ■ 

nortavo parlamentui, kad 
Tarybų Sąjunga atsiuntė 
ekspertus submarinams sta
tyti,karo laivyųui stiprinti.
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Washingtonas. — Kong
resmenai, grįžę po velyki
nių atostogų, nuėję į kon
gresinę valgyklą, nustebo, 
kai surado, kad maistas 
smarkiai pabrango.

Rochester, N. Y.—L. Mu- 
gavero nušovė savo žmoną, 
4 vaikus ir pats nusišovė. 
Prieš mėnesi laiko jis ban
dė nusižudyti, bet tada ne
pavyko.

Detroitas, — čia atvyko 
Kinijos teniso sportininkų 
grupė dviem savaitėm lan
kytis Jungtinėse Valstijose. 
Sportininkai tvirtina, kad 
jų čia lankymasis pagerins 
santykius tarp Kinijos ir 
Jungtinių Valstijų.

New Yorkas. — Kompar
tijos prezidentiniai kandi
datai Gus Hali ir Jarvis 
Tyner išvyko į Šiaurės Viet
namą pasitarti dėl bendros 
kovos prieš imperialistinę 
agresiją ir ten daugiau pa
tirti apie JAV bombardavi
mą Šiaurės Vietnamo.

Maskva. — Milijonai ta
rybinių piliečių balandžio 
15 d. savanoriai stojo į pa
vasarinio valymo darbą, 
kad dalyvavus nacionalinia
me komunistiniame šešta
dienyje.

3—Žinis
Washingtonas. — Nixono 

administracija priminė Kai
nų Komisijai, kad nėra rei
kalo kontroliuoti mėsos kai
nas, nors jos ir smarkiai 
pakilo. Bijo, kad kontrolė 
nepakenktų didžiajam far- 
mų bizniui.

Washingtonas.— 500 uni- 
jistų susirinkime nutarė at
sišaukti į mėsos pirkėjus 
boikotuoti . aukštas mėsos 
kainas, piketuoti didžiąsias 
mėsos krautuves, skelbti 
mėsai streiką.

Londonas. — Anglikonas 
dekanas G. F. Beytagh iš
vyko iš Pietų Afrikos. Jis 
sako, kad ten baltieji ra
sistai būtų jį vėl areštavę 
ir veikiausia nužudę. Jis 
kovoja prieš rasistinį tero
rą.

Praga. — Pasaulio demo
kratinio jaunimo federaci
ja 200 milijonų narių vardu 
pasmerkė Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir karo plė
timą, pasisakė už solidaru
mą su Indokinijos kovojan
čia liaudimi.

Viena. — Austrijos val
džia užgyrė Europos sau
gumo konferencijos šauki
mą.

Atominiai ginklai jau 
vežami Indokinijon
Long Beach, Calif. — Di

džiulis laivas U.S.S. Mid
way su 75 lėktuvais išplau
kė į Indokiniją. Jis veža 4,- 
500 jūreivių, 200 marinų ir 
branduolinius ginklus.

Loring Air Force bazėje, 
Caribou, Maine, atominių 
ginklų ekspertai gavo pra
nešimą, kad jie bus perkelti 
i kita vieta, manoma, į- In- 
dokiniją.

INEZAJANONYTĖ
Paskui saulę jau nebėgsiu 
Šaltas vėjas. Nuogos šakos. 
Ir dangus žemai žemai... 
Užsimerksiu. Patylėsiu.
Ir išgirsiu dalgi plakant.
Paukščio giesmę lengvą, 

lengvą...
Gal pačiai išaugs sparnai? 
Užsimerksiu. Tegu merkia. 
Ir sulyta vis žydėsiu. . .

■ J.—u  * .1 I U | III —1.«   . !■■■ 1.11.1.11. .

Jei galėčiau užsimerkti...

Pranešimas
SO. BOSTON, MASS.

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

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

J. Jaskevičius
7-tos Apsk. Sekr.

(32-33)

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

AIDO CHORO 60-mečio JUBILIEJAUS

KONCERTAS -- BANKETAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

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

Sekmadienį, Gegužės 7 Dieną

AIDO CHORAS, MOKYTOJA MILDRED STENSLER

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

ris, A. Iešmantą, Vic. Becker, Jr., Amelia Young, Irene Janutienė ir Al Dupsha iš Worcester!©. Wilma Hollis 
ir Elena Brazauskiene iš Hartfordo.

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

organizacijoms ir per metų metus linksmino lietuvius.

BILIETAS $6 — PRADŽIA 1 VAL.

Mieste pasidairius Laisves” Suvažiavimas
Miesto sveikatos departa

mentas reikalauja, kad vi
sose valgyklose būtų publi
kai matomas departamento 
inspektoriaus pažymėjimas, 
kada jis lankė ir ar viską 
tvarkoje rado.

Harlemo negrų muslimų 
bažnyčios klebonas L. Far- 
rakhan reikalauja policijos 
atsiprašyti už sukėlimą ba
žnyčioje ir lauke riaušių, 
kuriose 5 policistai ir 4 ci
viliniai sužeisti. Taipgi jis 
reikalauja, kad visi baltieji 
policistai Harleme būtų pa
keisti juodaisiais. Du areš
tuoti juodieji padėti po 
$30,000 kaucijos. Juos kal
tina už paleidimą šūvių į 
policiją, bet neturi Įrody
mo, kad jie šaudė, nes pas 
juos nerado šautuvų.

•

Miesto kolegijos žydai 
studentai pasmerkė rabino 
Kahanės vadovaujamus žy
dus teroristus, kaip žydų 
vienybės skaldytojus.

Kolumbijos universiteto 
studentai demonstravo prieš 
švietimo reikalams skirtų 

I fondų mažinimą, kad liktų 
Idaugiau karo reikalams. 
! * _
Į Jaunieji antikariniai de
monstrantai balandžio 13 d. 
uždarė trafiką arti Ameri- 
Icana Hotel, kur už karą 
kalbėjo vice prezidentas 
Agnew. Policija neleido de
monstrantų prie viešbučio.

Unijistai mobilizuojasi ko
von prieš aukštas maisto 

(kainas. Pradeda piketuoti 
didžiąsias maisto krautu
ves. Ragina visus susilaiky
ti nuo mėsos pirkimo.

■ •

Miestas planuoja parduo
ti penkias ligonines. Skun
džiasi stoka finansų. Šiuo 
metu miesto administracija 
[turi savo kontrolėje 18 li
goninių.

Rep.

Sveikina iš Vilniaus

(Tąsa iš 3-čIo pusi.) 
gas, o būdus suras laisvie- 
čiai, kaip pataisyti ir tech
nikiniu darbininku trūku
mą.

Diskusijos
Naujuose sumanymuose 

kalbos tik ir ėjo apie išriši
mą linotipų operatorių trū
kumą. Kalbėjo sekanti as
menys: Am. Yuskavich, A. 
Rainienė, P. Venta, K. Pet- 
rikienė, J. Bernotą, Ieva 
Mizarienė, P. Šolomskas, J. 
Stasiukaitis, J. Grybas, W. 
Keršulis, Helen Jeskevičiute, 
F. Klaston, B. Keršulienė, 
J. Lazauskas, V. Andrulis, 
J. Andrulienė. Jų visų kal
bos buvo trijų nuomonių. 
1) Pasitikėkime, kad dabai’ 
esantys linotipininkai ištę- 
sės patenkinti “Laisvės” 
poreikius. 2) Galima padi
dinti “Laisvę” puslapiais ir 
leisti ją tik syki savaitėje. 
3) Jeigu kitaip negalėtume, 
tai užtektų “Laisvės” ir su 
dabartiniu kiekiu puslapių.

Bet galų gale visi sutiko 
taip, kad “Laisvės” proble
mas palikti direktoriams. 
Kaip jie galės išrišti tas 
problemas, taip lai ir bus...

Petrikienė perskaitė tris 
rezoliu c i j a s. Rezoliucijos 
skambėjo gerai, ir tapo 
vienbalsiai užgirtis.

Bet šios rezoliucijos telpa 
“Laisvėje” ištisai, tai nėra 
reikalo jas Čia kartoti.

Iššaukti suvažiavime da
lyvaujanti praėjusio vajaus 
vajininkai: K. Paciūnas, W. 
Paulauskas, J. Stasiukaitis 
iš New Jersey ; A. Yuškevi- 
č i e n ė iš Connecticut; F. 
Klaston, P. Beeis iš Long 
Island; J. Lazauskas ir J. 
Grybas iš New Yo r ko. Ieva 
Mizarienė pranešė apie 
gražų darbą Massachusetts 
Venta kalbėjo apie Floridos 
valstijos vajininkų, kurie 
gavo net tris dovanas. P. 
vajininkų pasidarbavimą.

Dėl šių metų “Laisvės” 
direktoriais išrinkti šie: S. 
Večkys, W. Keršulis, P. 
Venta, Gus. Diržuvaitis, le-

Pramogų Kalendorius
Balandžio 23 d.

Hartfordo Laisvės Cho
ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Balandžio 23 d.
Philadelphijoje įvyks pa

rengimas spaudos naudai. 
Adresas: 6024 Wayne A ve. 
Prašome įsitėmyti datą ir 
dalyvauti parengime.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

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

Gegužes 27 d.
Įvyks LDS 3 Apskr. kon

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

LKSB Direktoriams
Pirmadienį, balandžio 24 

d., 4 vai. po pietų Įvyks LK
SB direktorių posėdis, Lai
svės name. Visi dalyvauki
me.

Sekr.

LLD 1 Kuopos Nariams
Pirmadienį, balandžio 24 

d., 5 vai. po pietų, įvyks 
LLD 1 kuopos susirinkimas 
Lais^eš name. Bus nomina
cijos į Centro valdybą 1973 
-1974 metams.

Valdyba

Aido bendravardžiai 
Gerb. dirig. M. Stensler 
“Aidui” 60

Mūsų bendravardžiui “Ai- t
dui”, kuris yra už mus 
daug vyresnis ir gyvena to
li už jūrių-marių žemės pa

kraštyje, toli nuo savo gim
tinės lopšio, linkime šešias- 
dešimtinės proga daug 
rybinės sėkmės, geros
katos, nuostabių koncertų, 
kurie atneštų patiems cho
ristams bei vadovams ir

va Mizarienė, J. Rušinskas, 
Geo. Wareson, Adelė Rai
nienė, W. Baltrušaitis, B. 
Keršulienė ir Jurgis Berno
tas.

Į alternatus išrinkti: A. 
Gilmanas, J. Nevins, Wm. 

j Malin ir Petras Šolomskas.
Pasibaigus suvažiavimo 

kū- posėdžiui, dalininkai ir sve- 
svei-1 čiai gavo labai puikius pie

tus. Pietų laiku V. Andru
lis pasakė gražią, interesin

VĖL LIGONINĖJE
N. Buknienė telefonu 

pranešė, kad jų kaimynas 
Klemencas Briedis turėjo 
pasiduoti į ligoninę balan
džio 13 d. Jis randasi Vete
rans Hospital, Brooklyn. 
Manoma, jam reikės dary
ti I operaci ją.

Linkime draugiii Brie
džiui greit susveikti.

Rep.

gą kalbą.
klausytojams daug džiaugs
mo ir estetinio pasitenkini
mo.

Valio mūsų bendravar- 
džiams ir Gerb- Mildai!

“Aido” Vyrų Choro 
ir “Aido” Moterų

Choro vardu,
J. Vanagas

ElizaheM.J.
Balandžio 30, sekmadienį 

bus LLD 54 kuopos susi
rinkimas — 460 Brook side
Place, Cranford, N.. J., pas 
Liliją Novak. Pradžia an
trą valandą dieną.

Draugės ir draugai, steng
sitės būti šiame susirinki
mo, nes bus svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi gausite kny-

Rast. J. Gredaitis

Frank Yakštis iš Rich
mond Hill, N. Y., sveikina 
Aido chorą su 60 metų su
kaktimi paaukodamas $10. 
Širdingas dėkui.

Po Andrulio kalbos turė
jome malonią staigmeną. 
Pasirodė, kad su mumis
pietus valgo svečias net iš 
Washingt-ono, iš Tarybų Są
jungos atstovybės Edmun
das Juškys. Jis pietų daly
vius gražiai, entuziastiškai 
pasveikino.

Puikiuosius pietus priren
gė Kastancija Rušinskienė 
ir Nele Ventienė, joms pa
gelbėjo Julia Lazauskienė. 
Į stalus išnešiojo maistą I. 
Mizarenė, Bronė Keršulie-
nė ir Ona Cibulskienė. P. 
Venta, Geo. Wareson, J. 
Poruotas ir J. Lazauskas 
gelbėjo moterims.

W. Keršulis rūpinosi bi
lietais.

A. Gilman

Vakarų Berlyno teismas
nuteisė visam gyvenimui 
kalėti F. Bosshammerį už 
atvežimą iš Italijos ir nu
žudymą. Auschwitz stovyk
loje 3,300 žydų 2-ojo pasau
linio karo metu.

I

D O V A NA
Buvę newyorkieciai Valys 
ir Vera Bunkai, dabar gy
veną St. Petersburg, Fla., 
nepamiršo laisviečius. Jie 
prisiuntė didelę dėžę “gra- 
pefruitų”, kurie buvo išda
linti “Laisvės” kolektyvo 
nariams. ;

Tai netikėta dovana, ir 
varde viso “Laisvės” kolek
tyvo, didelis AČIŪ Valiui 
ir Verutei. Reikia pasakyti, 
kad mes dd. Bunkų čia la
bai pasigendame.

L. K — te

PARDAVIMAI
Iš priežasties sunkios li

gos, parsiduoda 4 šeimų na
mas su rakandais, už pigią 
kainą. Kas iš lietuvių ren
giasi persikelti gyventi Flo
ridoj, gali gauti pelningą 
pirkinį. Namas netoli nuo 
Centro miesto, geroj vietoj. 
Kaina $48,000. Lietuvis ga
li gauti nuolaidą. Kreipkitės 
pas: Walter Lack, 135 N.E. 
41st St., Miami, Fla. ’33137. 
Globėjo telefonas 751-0454.
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