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Mūsų aidiečiu šventė 
Jie pabėga, bet “suskaito” 
Geras sumanymas 
Nejaugi jie žmoniškesni? 
40,000 parašų

A. Bimba
Ateinanti sekmadienį mūsų 

Aido Choro 60-mečio minėji
mo parengimas yra labai gra
žus įvykis mūsų pažangiojo 
judėjimo istorijoje. Jame 
skaitlingai dalyvaukime ir pa
linkėkime mieliesiems aidie- 
čiams dar daug daug metų 
mūsų gretas linksminti gra
žiai, smarkiai skambančiomis 
lietuviškomis melodijomis.

Mes galime tikrai didžiuo
tis, kad mūsų pažangusis 
Amerikos lietuvių judėji
mas visada daug nuošir
daus dėmesio kreipė į meninę 
veiklų. Kadaise, kai buvome 
jaunesni ir pajėgesni, turėjo
me net keliolika labai veiklių 
chorų, dramos ratelių ir ki
tokių meninių vienetų. O kas 
galėtų suskaityti, kiek per pa
staruosius šešiasdešimt metų 
buvo suruošta koncertų, su
vaidinta veikalų, surengta va
karienių su dainomis ir muzi
ka!

Gaila, kad šiandien tik ke
letą chorų beturime. Bet kaip 
tiktai todėl turime padvigu
bintu ryžtu jiems padėti išsi
laikyti. Be mūsų Aido visa 
šios apylinkės lietuvių meni
nės veiklos padangė apsi
niauktų tamsiu debesiu.

Todėl visi, kam tik sveika
ta leis, nusispręskime dalyvau
ti aidiečiu jubiliejiniame pa
rengime, apsupkime aidie- 
čius šilta lietuviška meile!

šis barbariškas Vietnamo 
karas turi savo ir juokingą 
pusę. Pranešimuose iš Saigo- 
no dažnai skaitome, kad mili- 
tarinės fašistinės jėgos užlei
džia liaudiečiams pozicijas, 
bet jų suskaito, kad paklojo 
kelis kartus daugiau, negu sa
vy m.

Ar ne juokinga: bėgo mūšį 
pralaimėję, bet suskaitė, kiek 
savo priešų nudėjo! Kokiais 
kvailiais tie žinių pranešėjai 
laiko Amerikos žmones, jeigu 
jie mano, kad tokiais pasigy
rimais jie patikės?!

Aną dieną “The New York 
Times” davė labai protingą 
pasiūlymą. Sako: Reikia su
šaukti pasaulinę mokslinę 
konferenciją ir nusitarti ben
dromis jėgomis tyrinėti Mė
nulį. Būtų sutaupyta be galo 
daug lėšų ir mokslinės energi
jos.

Pirmiausia, žinoma, tokio 
bendradarbiavimo turėtų im
tis Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga.

Tiesa, apie tai jau seniai 
kalbama, bet praktiškų žygių 
vis dar beveik nesimato.

Prieš kelias dienas beveik 
visi Amerikos kiek žymesni 
juodųjų žmonių vadai laikė 
susirinkimą ir svarstė Vietna
mo karą. Ar žinote, kad nė 
vieno balso nebuvo už karą 
ir Nixono politiką? Ir iš vi
so dar nesame girdėję, kad 
nors vienas įžymesnis negrų 
vadas būtų šią skerdynę už
gynęs ir už jos tęsimą prezi
dentą Nixoną pasveikinęs.

Na, o paimkime baltųjų va
dus, jų tarpe net ir baltųjų 
darbininkų, darbo unijų va
dus. Ne vienas, bet šimtai jų 
padeda Nixonui karą tęsti ir

Universitetų ir kolegijų 
studentai plečia kovas 

prieš karą Indokinijoje

Vak. Vokietijos darbininkai 
sulaikė darbą, kovodami 

prieš valdžios priešus
New Yorkas.—Beveik vi

suose Jungtinių Valstijų 
universitetuose ir kolegijo
se tarp studentų didėja an
tikarinis judėjimas. Dėl 
nuolatiniu studentu demon
stracijų, protestų, sėdėji
mo streiku kai kurios mok
slo įstaigos visai uždarytos.

Kolumbijos universiteto 
studentų Judėjimas tiek iš
siplėtė, kad jau antrą sa
vaitę pamokos uždarytos.

100,000 dalyvavo septynių 
komunistų laidotuvėse

Paryžius. —Balandžio 25 
d. daugiau kaip 100,000 pa
ryžiečių dalyvavo triukš
mingoje antikarinėje de- 
monstraci j o j e, šaukdami 
“Vietnamas vietnamie
čiams,” “Nixonas-zudeika”, 
“Laisvė Indokinijai”.

Demonstraciją sure n g ė 
50 kairiųjų ir liberalinių 
organizacijų, tarp kurių 
buvo ir Kompartija. De
monstracijoje matėsi iškel
tos Vietnamo, Laoso ir 
Kambodijos vėliavos. Rei
kalavo sulaikyti bombarda

McGovern tvirčiausias 
demokratų kandidatas
Bostonas. — Demokratų 

prezidentinis kandid a t a s 
McGovern balandžio 25 d. 
pirminiuose (primary) rin
kimuose gavo daugumą 
Mass, valstijoje demokratų 
balsuotojų. Muskie — ant
roje vietoje.

Bet Pennsy Iv an i j o j e 
Humphrey gavo daugiausia 
balsų. Bendrai imant, šiuo 
metu atrodo, kad McGovern 
yra tvirčiausias demokratų 
prezidentinis kandidatas.

100,000 dalyvavo 7 
komunistų laidotuvėse

Montevideo, Urugvajus. 
— 100,000 žmonių dalyvavo 
7 k o m u n i s tų 1 a i d o- 
tuvėse. Kartu jie protesta
vo prieš policijos terorą.

7 komifnistti buvo už
mušti Kompartijos centre, 
į kurį įsiveržusi policija ieš
kojo pasislėpusių partiza
nų, bet jų ten nerado. Poli
cija paleido šūvius ir užmu
šė 7 komunistus.

plėsti.
Mane vienas draugas ir 

klausia: Nejaugi juodieji žmo
nės yra žmoniškesni už bal
tuosius?

Tikrai panašu į stebuklą. 
Pranešama, kad Pennsylvani- 
jos valstijoje komunistai jau 
surinko 40,000 piliečių para
šų už įtraukimą Komunistų 
Partijos kandidatų Hali ir 
Tyner į prezidentinių kandi
datų sąrašą.

Studentai laikė uždarę 5 
universiteto pastatus. Jie 
nepaiso ir teismo įsakymų.

Cornell univer s i t e t a s, 
Ithaca, N. Y., taipgi užda
rytas. Studentai priešinasi 
militariniam apmokymui ir 
r ekr u tavimu i.

Visur studentai reikalau
ja sulaikyti Šiaurės Vietna
mo bombardavimą ir baig
ti karą Indokinijoje.

vimą, atnaujinti taikos pa
sitarimus.

Washingtonas. — Demo
kratų prezidentinis kandi
datas Muskie pasitraukė iš 
rinkimų vajaus, nes pritrū
ko finansų. Pasilieka pasy
viu kandidatu.

Paryžius.—Vietnamo tai
kos pasitarimai atnaujinti 
balandžio 27 d. Trumpame 
posėdyje tegalėjo nutarti 
kitą posėdį turėti gegužės 
4 dieną.

Nixono patarėjai bijo 
pralaimėti rinkimuose
Washingtonas. — Daugu

ma Nixono patarėjų pareiš
kė baimės, kad padidintas 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimas gali lapkričio rin
kimuose Nixonui ir repub- 
likonams atnešti nelaimin
gą pralaimėjimą.

Patarėjai ypač susirūpi
nę dėl Hanojaus ir Haip- 
hongo bombardavimo.

Helsinkis. —Suomijos jū
reiviai boikotuoja fašisti
nės Graikijos laivus.

Meksikos prezidentas 
lankėsi Čilėje 1

Santiago, Čilė. — čia at
vyko Meksikos prezidentas 
Alvarez ir pasakė parla
mentui kalbą.

Alvarez pasakė, kad Čilė 
suteikia gerą pavyzdi vi
soms Lotynų Amerikos ša
lims įsisavinti “tikrą demo
kratiją ir legalumą”, išlai
kyti laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

Angela Davis smerkia 
Š. V. bombardavimų
San Jose, Calif. -k Ange

la Davis atsišaukia į Ame
rikiečius prisidėti prie ben
dros kovos prieš Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Davis kviečia juodkiosius, 
geltonuosius 'ir baltuosius 
vieningai kovoti prieš karą 
Indokinijoje, sulaikyti ten 
žmonių skerdynes, }

Tarybų Lietuvoje kolūkiu pirmininkėmis dirba dvide
šimt šešios moterys, tarybinių ūkių direktorėmis — septy
nios. šioje nuotraukoje kupiškietės kolūkių vadovės. 
■Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputate Monika 
Kalnutienė (kairėje) vadavauja “Gegužės Pirmosios” ko
lūkiui, Valerija Plerpienė (viduryje) — Lėvens ir Palmira
Jankauskaitė — Palangos kolūkiui. — A. Dagilio nuotr.

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Panevėžiečiams — visasą

junginis diplomas
Graži draugystė sieja Pa

nevėžio dramos teatro ak
torius su daugelio respub
likos rajonų žemdirbiais. 
Trečdalis visų pernykščių 
spektaklių buvo parodyta 
kaimo gyventojams. Artis
tai dažnai išvyksta į kolū
kius ir tarybinius ūkius pa
tarti saviveiklin inkam s, 
kaip suruošti koncertą, vai
dinimą.

Už kultūrini kaimo šefa- 
vimą Panevėžio dramos te
atrui neseniai buvo įteiktas 
diplomas, kurih.ro kolektyvą 
apdovanojo TSRS Kultūros 
ministerija.

“Sutartinės” rusų kalba
Leningrade rusų kalba 

išėjo Zenono Slaviūno kny
ga “Sutartinės”. Tai pirma
sis tokio pobūdžio moksli
nis darbas, plačiai supažin
dinantis Tarybų Sąjungos 
muzikinio folkloro tyrinė
tojus su daugiabalsėmis lie
tuvių liaudies dainomis.

Leidi n y j e spausdinama 
200 charakteringiausių šių 
dainų su gaidomis ir teks
tais lietuviu bei rusu kal
bomis.

“Halka” — šeštąjį kartą
Birželio mėnesį sukaks 

Vietname žiaurios kautynės
Saigonas. — Vietnamo®

liaudies jėgos apsupo pro
vincijos sostinę Quantri iš 
keturių pusių. Žiaurūs mū
šiai siaučia visuose fron
tuose. Daigelyje vietų Sai- 
gono armijos priverstos 
trauktis.

Amerikiečiai, bombarduo
dami Šiaurės Vietnamą ir 
kitur, per savaitę prarado 
nemaža lėktuvų, žuvo 38 
lakūnai, ^įžeisti 67.

Lyons, Prancūzija.—Tryš 
anglai žuvo jų mažam lėk
tuvui nukritus kalnuose.

100 metų, kai gimė įžymus 
lenkų kompozitorius S. Mo- 
niuška. Šiai sukakčiai pa
žymėti Lietuvos TSR Vals
tybinis akademinis operos 
ir baleto teatro kolektyvas 
pastatė operą “Halka”. 
Kaip žinia, S. Moniuška pa
rašė “Halką” Vilniuje. Čia 
ji taip pat buvo ir atlikta 
pirmąjį kartą. Šių metų pa
statymas — jau Šeštasis.

Operą paruošė dirigentas 
J. Aleksa ir teatro vyriau
siasis režisierius V. Grivic- 
kas, o šokius — Lodzės Di
džiojo teatro baletmeisteris 
V. Barkovskis.

Naujas lietuviškas kino 
filmas

Respublikos kino teatruo
se demonstruojamas naujas 
Lietuvos kino studijos fil
mas “Žaizdos žemės mūsų”. 
Juosta pasakoja apie 1918- 
1919 metu revoliucinius 
įvykius Lietuvoje, apie dar
bo žmonių kovą už Tarybų 
vaidžią. Svarbiausias filmb 
herojus — bebaimis komu
nistas Giedraitis. Jo port
retą sukūrė aktorius Anta
nas Šurna.

Scenarijaus autoriai —E. 
Uldukis ir G. Kanovičius, 
filmo režisierius
— M. Giedrys.

statytojas

V. Petkevičienė

Gary, Ind. — Miesto ta
ryba reikalauja Nixono 
badgti karą Indokinijoje.

Jaunimo konvencija
Chicago.. — Gegužės 4-8 

dienomis čia įvyks Jaunųjų 
Darbini n k ų Išsilaisvinimo 
Lygos antroji konvencija.

Lyga kviečia kovojant;, 
prieš karą, rasizmą, skur
dą jaunimą dalyvauti kon
vencijoje ir bendrai aptar
ti svarbiausius reikalus.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos darbininkai balandžio 
26 d. sulaikė vienai valan
dai darbą daugelyje miestų. 
Jie išėjo į protesto demons
traciją prieš Krikščionių 
demokratų partiją, pasimo- 
jusią nuversti socialdemok
rato kanclerio Brandto val
džią.

Vokiečiai darbininkai rei
kalauja parlamento nieko

Ragina Kongresą priversti 
Nixoną baigti karą

Washingtonas. — Pietų 
Vietnamo revoliucinės val
džios delegacijos pirminin
kė, užsienio reikalų minist
rė Binh prisiuntė laiškus 
visiems 535 kongresme
nams. Binh ragina juos pri
versti Nixona baigti karą.

Binh nurodo, kad Kong
resas turi galią išspręsti 
karo ir taikos klausimą. 
Todėl dabar turėtų tai-pa
daryti.

Daugiau kaip 80 kong
resmenų ir senatorių pasi
rašė laišką prez. Nixonui.

Auto unijos delegacija 
vyks j Tar. Sąjungą
Detroitas.—Jungtinė Au

tomobilių Darbininkų unija 
siunčia savo delegaciją į 
Tarybų Sąjungą tartis su 
TSRS profesinėmis sąjun
gomis. Delegacijai vado
vauja unijos prezidentas 
Woodcock.

Delegacija lankysis Tary
bų Sąjungoje liepos mėn. 
Po to ji mano apsilankyti 
ir Kinijos Liaudies Res- 
phrblikoje.

Berlynas.—Kai buvo pa
sirašyta trafiko sutartis, 
tai dabar tarp Vakarų Vo
kietijos ir Rytų Vokietijos 
pasidarė laisvesnis keliavi
mas ir kitoks susisiekimas.

20,000 mokytoją pas
kelbė generalinį streiką

San Jose, Costa Rica. — 
Daugiau kaip 20,000 moky
tojų paskelbė generalinį 
streiką už didesnes algas ir 
už užvilktų atlyginimų su
mokėjimą.

Mokytojų unija pasitiki, 
kad streikas bus pilnai lai
mėtas. L

Toronto, Kanada.—Jungti
nių Valstijų valdžia reika
lauja grąžinti K. L. Arms
trongą, kaltinamą už iš
sprogdinimą bombos Wis- 
consino universitete 1970 
m. Armstrong dabar ran
dasi kalėjime ir kovoja už 
teisę pasilikti Kanadoje. 
Paskelbė bado streiką. 

nelaukiant užtvirtinti Va
karų Vokietijos sutartis su 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga. 
Užtvirtinimui pastojo kelią 
Krikščioniu demokratu 
partijos vadovybė, kuri da
bar nori paimti valdžios 
galią.

Jeigu bus reikalas, darbo 
unijos gali paskelbti gene
ralini streiką. 

i.

Jie ragina sulaikyti Šiaurės 
Vietnamo bombardavima, 4. 1 

paskirti pilnam pasitrauki
mui laiką dar prieš vykimą 
į Maskvą gegužės 22 d.

New Delhis. — Indijos 
premjerė Gandhi griežtai 
pasmerkė Jungtinių Valsti
jų tęsiamą karą ir kolonia
lizmo veiklą Vietname.

Madridas. — Isp a n i j o s 
fašistinė policija uždarė Za- 
ragozos universitetą, kurio 
studentai nuolat reikalauja 
demokratiniu teisiu.

Vėliausios 
Žinios

kad Vietnamo liaudiečiai 
jau laiko apsupę provincinį 
miestą Kontum ir bet ku
rią dieną gali paimti. Taip 
pat jie pradeda apsupti 
miestus Pleiku ir Quang- 
tri. O provincijos Quangtin 
sostinę Hiepduc jau paėmė. 
Du Amerikos helikopteriai 
nukirsti. Iš visų šių vietų 
amerikiečiai patarėjai prie 
Saigono valdžios sėkmingai 
pabėgo.

. Floresville, Texas— Sek
madienį prezidentas Nixo- 
nas lankėsi iždininko Con
nally ūkyje. Padidėjo kal
bos, kad republikonai savo 
suvažiavime vietoj Agnew 
viceprezidento vieton sta
tys Connally. Connally yra 
demokratas, bet jis sutiktų 
pereiti į republikonų parti
ją. V

New Yorkas.— Praeitą 
sekmadienį didžiojoje kata
likų bažnyčios St. Patricko 
katedroje suareštuotos 7 
vienuolės ir viena mokytoja 
už protestavimą prieš karą. 
Per mišias jos sugulė ant 
grindų ir kėlė prieškarinius 
šūkius. Detektyvai jas fi
ziškai išvilko iš katedros.

Santiago. — Čilės prezi
dentas Allende pareiškė 
200,000 žmonių demonstra
cijoje, kad jis Kongresui 
siūlys nacionalizuoti Inter
national Telephone & Tele
graph nuosavybę, kurios 
turtas siekia 200 milijonų 
dolerių.

kurih.ro
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IŠ LAIŠKŲ
mis, kuriose labai dažnai Mielas Drauge!

pastiškomis kalbomis už pa
saulinę taiką ir buvo ap
vainikuojami rezoliucijo-
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pasmerkiamas “amerikinis 
imperializmas”, reikalavi
mas sustabdyti “Vietnamo 
agresiją”, suteikti civilines 
teises negrams Ameriko
je. ..”

Vakar baigėsi jungtinis 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos abiejų rūmų (Sąjun
gos Tarybos ir Tautybių 
Tarybos) Užsienio reikalų 
komisijų posėdis, kuriame

Tas pats karas tiktai kitais 
bud ais

Su pasibaisėjimu ir giliausiu pasipiktinimu Ameri
kos ir pasaulio liaudis išgirdome balandžio 26 dieną iš 
mūsų prezidento Richard Nixon žodžius:

“Aš įsakiau, kad mūsų oro ir laivyno jėgomis puoli
mai ant šiaurės Vietnamo būtų tęsiami... Aš griežtai 
atmečiau siūlymą nutraukti šiaurės Vietnamo bombar
davimą..

Net ir pareiškimo tonas yra grynai hitleriškas-mu- 
soliniškas “Aš įsakiau”, “aš atmečiau”! Kur Kongre
sas, kur visa valdžia?! Nėra, nesimato, negyvuoja. Ar
gi ne lygiai taip pasauliui grūmodavo Hitleris ir Muso
linis.?.- Jie nutarė, jie įsakė, jie taip ir darys,... Na, kaip ži
nia, ir darė: uždegė pasaulį Antruoju pasauliniu karu, 
kuriame per ketverius metus pleškėjo miestai ir kaimai, 
ir kuriame nekalti žmonės desėtkais milijonų krito.

Mūsų |) i 'e z i d e 111 a s — diktatorius!
Bet gal kitas pasakys: Betgi mūsų prezidentas 

pažadėjo dar dvidešimtimi tūkstančių kareivių sumažin
ti Vietname mūsų Amerikos karo jėgas. Argi tai ne
reiškia, kad jis mus veda prie baigimo šios barbariškos 
skerdynės už dvylikos tūkstančių mylių?!

Nieko panašaus. Karas tęsiamas tiktai kitais bū
dais. Prezidentas mano, kad šioje situacijoje oro ir lai
vynojėgos efektyvingesnės už žemės jėgas. Mūsų že
mės jėgų vietą užima Pietų Vietnamo militarinės klikos 
mūsų apginkluota ir išlavinta milijoninė armija. Mes 
savo užduotį pilniausiai atliksime oro ir laivyno jėgomis.

Buvo sakoma, kad ateinančiuose prezidentiniuose 
linkimuose Vietnamo klausimas nebevaidins jokio vaid
mens nes mūsų prezidentas jį veda prie pabaigos/. Smar
kiai apsirikta. Nutardamas karą tęsti, Mr. Nixonas vėl 
padarė Vietnamo karo klausimą bene pačiu svarbiausiu 
klausimu šiuose rinkimuose.

Richard Nixonas turi eiti laukan iš prezidento vie
tos. Jo vieton turi būti išrinktas žmogus, kuris Viet
namo karą tuojau likviduotų, nutrauktų.

Kas ką rašo ir sako
“KELIAS Į 
BARBARIZMĄ”

Savaitraščio “Guardian” 
bendradarbis Richard E. 
Ward labai teisingai prezi
dento1 Nixono pradėtą ma
išinį Šiaurės Vietnamo bom
bardavimą vadina keliu į 
barbarizmą.

“Įsakydamas bombarduo
ti tirštai apgyventas vietas 
Hanojų ir Haiphongą”, sako 
Ward, “prezidentas Nixo
nas pradėjo barbariškiau
sią karo išplėtimą (eskala
ciją) Vietname. Šis jo žygis 
prilygsta prez. Johnsono 
Vietnamo Demokratinės 
Respublikos bombardavi
mui. Jis dar pavojingesnis 
tuomi, kad Nixonas pirmą 
kartą panaudoja lėktuvus 
B-52 ir kad jis sutraukė pa
čias didžiausias oro ir van
dens jėgas šiam puolimui 
pravesti.

Mr. Nixonas biauriai 
veidmainiavo, kai sakė, kad 
jis nori taikos ir kad jis šį 
karą užbaigs. “Atnaujini
mas bombardavimo”, sako 
Ward, “ryškiausiai parodo, 
kad Nixonas niekuomet ne
manė šį karą nutraukti, ir 
kad jo prieš ketverius me
tus žadėtas ‘slaptas planas’ 
buvo žiauri veidmainystė”.

PRANCŪZIJOS K. P. 
PATENKINTA 
BALSAVIMAIS

Prancūzijos Komunistų 
Partija sako, kad ji labai 
patenkinta pre'zidento Pom
pidou pravesto referendu
mo rezultatais. Prezidentas 
siūlė piliečiams, kad jie pa
sisakytų, kaip jie žiūri j 
Anglijos įsileidimą į Euro
pos bendrąją rinką, jis ti-
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Tačiau, girdi, tuose susi- buvo pritarta Tarybų^ Su
tikimuose prieš Tarybų Są
jungą nebuvo prasitarta 
nė žodelio. Bet kodėl taikos 
šalininkai turėtų pasmerkti

jungos ir Vokietijos Fede
ralinės Respublikos sutar
ties ratifikavimui. Tas pa
siūlymas perduotai TSRS 

ir Tarybų Sąjungą, jeigu į!Aukščiausiosios Tarybos 
Vietnamą nėra pasiuntus Prezidiumui, kuriam pri- 
nė kareivio, tuo tarpu kai klauso galutinis ratifikavi- 
mūsų Amerika ten turi mil- mo priėmimas.
žiniškas armijas ir milžiniš
kas oro ir vandens jėgas. 
Juk ant Vietnamo mirtį ir 
sunaikinimą sėja iš oro ne 
tarybiniai kareiviai iš tary
binių lėktuvų, bet Ameri
kos lakūnai iš Amerikos 
lėktuvų. Tai už ką ji turė
tų būti smerkiama?

“Sovietinė taika” smeto- 
nininkams nepatinka dar ir 
todėl, kad ji “turi specifinį 
bruožą”, nes “bando visuo- 

[menę įtikinti, kad tik sočia- jas "Antanas S ni e č k u s J 
lizinas apsaugos pasaulį p0 Užsienio reikalų minist-lizmas ;
nuo atominių bombų grės
mės”. Bet ne socializmas, 
o kapitalizmas privedė prie 
atominio ginklavimosi.

Žymėtina, kad tos sutar
ties, sudarytos Maskvoje 
1970 m. rugpjūčio 12 d., ra
tifikavimo klausimas komi
sijose buvo svarstomas pas 
mus dviejuose posėdžiuose 
— balandžio 12 d. ir vakar. 
Posėdžiams pirmininkavo 
Sąjungos Tarybos Užs. reik, 
komisijos pirmininkas M. 
SUSLOVAS ir Tautybių 
Tarybos Užs. reik, komisi
jos pirmininko pavaduoto

kėjosi laimėti didelę perga
lę savo nusistatymui, nes 
ji ragino visus balsuoti už 
Anglijos priėmimą. Gi Ko
munistų Partija ragino bal
suoti prieš, o Socialistų 
Partija ragino susilaikyti 
nuo balsavimo.

Rezultatai tokie: už pa
duota 10,601,654 balsų arba 
67.96 procento visų balsa
vusių, prieš balsavo 5,020,- 
683, arba 32.14 procento. 
39.64 procento piliečių susi
laikė nuo balsavimo. Prezi
dentas Pompidou ir jo ša
lininkai labai nusivylę re
zultatais. Jis nesitikėjo to
kios skaitlingos opozicijos 
jo politikai. Juk aišku, kad 
jeigu socialistai būtų suda
rę bendrą frontą su komu
nistais ir raginę savo pase
kėjus balsuoti prieš, prez. 
Pompidou būtų referendu
mą pralaimėjęs. Socialistų 
nusistatymas padėjo jam 
laimėti daugumą tų, kurie 
balsavimuose dalyvavo.

BARA IR SMERKIA 
KAM KOVOJA 
Už TAIKĄ

Clevelando lietuviškieji 
smetonininkai baisiai įtūžę 
ant Tarybų Sąjungos, kam 
ji kovoja už taiką ir smer
kia Amerikos imperializmą. 
Savo laikraštyje bal. 12 
dieną) jie rėkė:

“Taikos šalininkų susiti
kimai, sovietų rikiuojami, 
iki šiol vyko Austrijoje, E- 
gipte, Italijoje, Japonijoje, 
Kanadoje, Suomijoje, Šve
dijoje, Lenkijoje, Rytų Vo
kietijoje ir arabų kraštuo
se. Šie “taikos šalininkų su
sitikimai” pasiž^inėjo poih-

YEVTUŠENKO 
ATSISVEIKINIMAS

Yevgeni jos Yevtušenko, 
išvykdamas iš JAV parašė 
atsisveikinimo laišką per 
New York Times redakciją, 
kuriame, tarp kita ko, 
skamba sekamai:

“Norėčiau išreikšti per 
New York Times savo dide
lį dėkingumą mano knygų 
leidėjams, kurie pakvietė 
mane į JAV poezijos skai
tymo turui; goriausiems A- 
merikos rašytojams, kurie 
visą kelionę; “New School” 
ir “Queens College”, už su
teikimą man daktarato lai
psnių (honoris causa); A- 
merikos kolegijų studen
tams, kurie šiltai priėmė 
mano poeziją; kiekvienam, 
kuris tik širdingai dalijosi 
su manim nuomonėmis apie 
daug bendrų problemų.

Aš niekad nesumaišiau 
tų pasigailėjimo vertų žmo
nelių, kurie užpuolė mane 
moraliai ir fiziniai su tikrų 
Amerikos žmonių veidu. 
Bet aš turiu pabrėžti, kad 
elgsena kai kurių Amerikos 
laikraščių ir žurnalų link 
manęs buvo gana skanda
linga. Pavyzdžiui, vienur 
buvo įžeidžiančiai patobu
lintos nešvarios paskalos, 
kitur — būk aš atvykęs 
pirkti žakietų (jackets) jū
sų krautuvėse. Gaila, bet aš 
suradau, kad šaltasis karas 
dar vis šiltai priimamas kai 
kurių žurnalistų.

Aš būtinai noriu išreikšti 
savo gilią impresiją, kurią 
padarė jūsų paleidimas Ap
ollo 16-ojo. Tai buvo tikrai 
nuostabu Bet aš buvau vi
siškai priblokštas žiniomis 
Amerikos bombardavimo 
Šiaurės Vietnamo.

Aš vis dar turiu viltį, kad 
ateis diena, kada šaltasis 
karas žlugs ant visados. 
Aš vis dar turiu viltį, kad 
karas Vietname bus sulai
kytas. Aš vis dar tikiu,] 
kad m,ūsų žmonės plauks 
Vis artyn ir artyn vieni prie 
kitų per neapykantos okea
ną, kuris guli tarpe mūsų 
ir kad mes apkabinsime vie
ni kitus skersai Paukščių 
Taką, kaip kad mes padarė
me 1945 mietais skersai Ei
bes upę.

Bet Nesusipratimas ir ne-

ro A. GROMYKOS prane
šimo buvo užduota daug 
klausimų, o diskusijose pa
sisakė visa eilė komisijos 
narių.

Kalbą pasakė ir A. Snieč
kus. Jis pažymėjo sutarties 
svarbą Europos saugumo 
užtikrinimui ir priminė lie
tuviu tautos kančias ir nuo
stolius hitlerinėje okupaci
joje, kada nuo hitlerinių 
budelių rankų žuvo apie 
pusę milijono Lietuvos gy
ventojų. Kalbėdamas apie 
sutarties ratifikavimui besi
priešinančius Vakarų Vo- 
Idetijos reakcininkus iš 
krikščionių bloko, jis pažy
mėjo, kad antikomunizmas, 
nesantaikos kurstymas tarp 
tautų niekam ir niekada 
neišėjo į naudą. Ta proga 
pacitavo vokiečių rašytojo 
Tomo Mano posakį: “Anti
komunizmas yra didžiauisio- 
ji 20-j o amžiaus kvailybė”. 
“Tai, kad VFR vyriausybė 
pasirašė Maskvos sutartį, 
mes laikome Vakarų Vokie
tijos gyventojų daugumos 
pareikštu noru gyventi tai
kiai ir kaimyniškai su tary
bine liaudimi. Mūsų šalis 
visiškai supranta tokį sie
kimą ir jį remia”, — užbai
gė A. Sniečkus.

Kadangi esu Tautybių 
Tarybos Užsienio reikalų 
komisijos narys, man teko 
tuose posėdžiuose dalyvau
ti.

Linkiu visiems laisvie- 
čiams sveikatos ir sėkįnės, 
podraug sveikinu Gegužės 
Pirmosios proga.

JUSTAS PALECKIS 
Maskva, 1972.IV.18.

Brangus laiisviečiai!
Artinasi Tarptautinė 

darbo žmonių šventė — so
lidarumo, broliškumo šven
tė, su pavasario gėlėmis, 
saulės šypsena, paukščių 
giesmėmis. Darbo žmonės 
ją sutinka ypatingai paki
lusia nuotaika, bet įvai
riose aplinkybėse: Vieni su 
džiaugsmu, tie, kurie gyve
na socializmo tautų sąjun- 
goję, kiti švenčia besižval- 
gydami į dangų, belaukda-

žiau pavojingas priešas už 
fašizmą...

Jau laikas mūsų šalims 
gelbėti viena kitai — ir lai
ku. Laikas jau atstatyti tą 
stiprų Antrojo Fronto jaus
mą tarp rusų ir amerikie
čių —- ne tik trumpam lai- 

apykanta nėra nei kiek mą-’kui, bet ant visados.”

mi krintančių bombų, tvir
tai spausdami ginklą, lauk
dami sutikti mirtiną ugni
mi imperialistinį priešą.

Tarybų Sąjunga tvirtai 
stovi už taiką, ir tarybiniai 
žmonės, kurie tiek iškentė
jo vargų, kančių, — 
ašarų, pernešė badą, 
kiai supranta tas šalis 
liaudį, kuriems pasikartoja] 
buvusieji Tarybų Sąjungos! 
žmonių vargai — todėl už
jaučia juos ir ištiesia bro
lišką ranką.

Jau 27 metai sukan 
gūžės 9 d., kada buvo 
tinai sutriuškinta nacistinio 
Reicho karo mašina, galuti
nai sutriuškintas riidasis 
žvėris — slibinas.

Praėjus ketvirčiui 
žiaus, vėl pradeda kel 
vo ragus įvairūs impel 
tiniai gaivalai, kurie; gal 
permažai įvertino 
pirmtakių gėdingą žlugimą. 
Jie užmiršta vieną pagrin
dinę tiesą, kuri yra įamžin
ta: “Kas su kardu pas mus 

;ateina tas nuo jo ir žūsta!” 
! Tarybų Sąjungoje yra] 
miestas Volgogradas 
vęs Stalingradas) ir 
kur vyko pati žiauriausia 
kova istorijoje, ir pagrindi
niai buvo duotas lem 
smūgis nacistiniam dygiui 
prieš Tarybų Sąjung 
buvo nukreipta nauja 
ro linkmė — yra Namajevo 
piliakalnis. Šiam ypatin- 

yra

pui- 
ii’ jų

jo. ge- 
galū-

am- 
ti sa- 
nalis-

savo

(bu- 
ten,

amas

ą ir
i ka-

piliak ainis 
gam mūšiui įamžinti 
pastatytas aukštas- aiikštas 
monumentas: moteris 
lusi kalaviją rankoje, 
ta ranka, pakreipus galvą, 
kviečia savo sūnus ir duk
ras į žūtbūtinę kovą už 
liaudies laisvę. Tai simbo
lis: Motina—Tėvynė!

Taip! Jos balsą viši gir
dėjo, laikė Jos meilės 
ną širdyje ir daug pa 
galvų už Tėvynės lais 
tarpe ir mano brolis Juo
zas, mėnesis prieš tri 
linę Pergalės dieną 
KioningsbergOi. 
brolis Jonas, kuris ta 
Britanijos 
yra .karo veteranas, dulkiai 
pažįstate, patyrė daug var
go ir uostė parako dūmus, 
dabar gyvena Brooklyne, ir 
nešioja blizgančius ordenus 
ant krūtinės.

Koks tu puikus, geguži! 
Tad tegul visiems šviečia 
maloniai saulutė, tegul iš- 
tarpina “šaltojo karo” le
dus, tegul džiaugiasi 
pasaulio vaikai, sa 
žaidžiančiais spindeliais. 
Gegužės Pirmosios šventė 
tegul dar daugiau suartina 
ir sustiprina žmones, Kovo
jančius už taiką, lygybę ir 
brolybę. Ženkite gegužes 
Pirmosios šventės kolonose 
linksmi, žvalūs, tvirtu žing- 

šyp-

iškė- 
o ki-

guldė
H,

umfa- 
prie 

Antrasis
rnavo 

kariuomenėje,

viso 
liūtės

linksmi, žvalūs, tvirtu 
sniu, su daina ir laimės 
sena.

Linksmų švenčių, brapgūs 
laiisviečiai. Linkiu sė 
darbe ir pasisekimo kovoje 
už laisvę, pilną teisiškumą 
visų žmonių, gyvenančių 
mūsų planetoje!

Su nuoširdžiausiais 
kūlimais švenčių prog

cmės

svei-

Vytautas Grūpkaitis 
ir jo šeima

Inta, Komi, AŠSR 
1972 m. balandžio 12 d,

Roma. Italija. —Newyor- 
kįfetis italų kilmes Mar: 
Maimone pasigrobęs 
carų lėktuvą nusuko į 
mą, grasindamas deže 
su sj)rogstanč5a medž 
Kai jis buvo areštuotas, v_, 
sirodė, kad tai buvo Cigarų 
dėžė.

o V. 
švėi- 
Ro- 

neva 
iaga. 
, pa-

Sveiltinimai “Laisves” 
Suvažiavimui

Sveikinu “Laisvės” personalą ir “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą ir linkiu visiems mieliems darbuotojams 
sveikatos ir sėkmės. Darbuokitės ir būkite tvirti. Jūs 
labai reikalingi. Priimkite šią mažą auką $20.

Draugiškai
J. Dzūkelis

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą ir lin
kime, kad daug metų tegyvuotų mūsų laikraštis “Lais
vė”. Čia randate $10. Draugiškai,

Ruth ir Servit Gugas, 
Detroit, Mich. ...

Sveikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, visą “L.” 
kolektyvą, delegatus ir visus skaitytojus, linkiu daug 
darbo atlikti dėl visos darbo klasės. Dovana $10.

Su pagarba,
J. Stanelis,
St. Petersburg, Fla.

Sou‘J'.bostoniečiai sveikina “Laisvės” suvažiavimą 
su $70. bardai: Po $10: L. P. K., Eliz. Repšiene, P. Žu- 
kauskienė, S. Šukienė, J. V. Kvietkai. Po $5: L. Plu- 
tienė, J. Stonis, N. Grigaliūnienė, E. Fremontienė. Gai
la, kad mes nė vienas negalėjome atvažiuoti į suvažia
vimą. Draugiškai,

E. Repšiene,
So. Boston, Mass.

Sveikina “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su $34. 
Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Klubas — $15. Po 
$5: Ben Wardo, Suzana Danta, Frank Ulinskas. Anna 
Usonis — $4. Su geriausiais linkėjimais,

Adele Wardo,
Detroit, Mich.

Gerb. Administracija: Čia siunčiame čekį vertės 
$100. Tai bus auka “Laisvės” suvažiavimui nuo LLD 
198 kuopos.

Ks. Karosiene,
San Leandro, Calif.

Spaudos parengime balandžio 23 d., Philadelphijoje 
per A. Bimbą įteikė dar “Laisvės” dalininkų suvažiavi
me negalėję dalyvauti sekami laisviečiai: N. ir P. Dudo- 
niai, $25. Po $20: Lietuvaitė, Uršulė Gužonienė A. 
Lipčiūs. Po $10: Paulina ir Frank Walantai, Daratėlė 

Murelienė ir jos draugas, A. ir E. Švėgždai. Rožė Mer- 
kiūtė, $5. Mulokaitė sveikina Steponą Večkį ir linki jam 
greitai susveikti, $5. Viso $125.

Nuo kitų gauta sekamai:
J. K. Vaicekauskai (Katrinos gimtadienio pro

ga, balandžio 30 d.) Binghamton, N. Y. $40.00 
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa. .... A.. a. A.... 16.00 
Geo. Klimas, Brooklyn, N. Y. ... . ........... 16.00 
Wm. Chesnick, Saltzburg, Pa. .............. 11.00 
Anthony ir Stella Bredes,

Central Islip, N. Y.......... . .....................  10.00
LDS 13 kuopa, Ozone Park, N. Y. A ......... 10.00 
Vincas ir Uršulė Burdai, San Leandro, Cąl.if. 10.00 
Suzanna Kazokytė-Jones, Frackville, Pa.......... 10.00
M. P. Karpavičiai, Nashua, N. 11. .......... . . 8.00 
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y. .......................... 7.00
Anna Stakėnienė, Brandon, Fla.................  7.00
Victor Preikšą, Lake Geneva, Wis. .....................6.00
J. Pavilonis, Chicago, Ill. .......:,......... 6.00 
J. Vilkelis, Laval, Canada . . ................ 5.00 
Minnie Bromberg, Chicago, Ill. .................. 5.00
Edward Starr, Chicago, Ill.......... k. . .----------- 5.00
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass. .. . . ...........5.00
Paul Lipsevičius, Lawrence, Mass ... <....... .5.00 
P. Jasilioniene, Binghamton, N. Y.................... 4.40
Vincent Macy, Voluntown, Conn. . ..,....... . 3.00 
A Gricienė, Cambridge, Mass. ..............3.00

Po $1: G. Rimkus, Chicago, Ill.; Agatha Beles- 
kie, Glen Lyon, Pa.

Viso suvažiavimui su svveikinimaisn įplaukė $3,049.

Tai jau visi sveikinimai suvažiavimui. Ačiū visiems 
už jų dosnumą. Tikrai graži parama laikraščiui.

Norime čia priminti, kad artėja vasara, reikia ruoš
tis išvykoms, kad sukelti vasarinės paramos laikraščiui. 
Beje, tie, kurie turite užrašę prenumeratas giminėms 
Lietuvoje, prašom atnaujinti dabar, jeigu neatnaujinote 
per vajų.

Administracija

Hartford, Conn.
Balandžio 23 dieną Lais

vės Choro parengimas buvo 
vienas iš gražiausių. Pilnu
tėlė svetainė buvo svečių iš 
arti ir iš toli. Programa 
būVo puikiausia. Pietūs bu
vo daug daugiau verti, ne
gu sumokėta už bilietą. 
Tie, kurie dalyvavo šiame1 
parengime, mylėtų daugiau 
tokių parengimų. Garbė 
Laisvės Chorui už surengi
mą. ..

O dabar: Laimingos Lai
svės Chorui kelionės į New 
Yorką dalyvauti Aido Cho
ro 60-mečio minėjimo pro
gramoje gegužės 7 dieną.

J. Kuhca

Washington's. — Įtakin
gas kbngresmanas Mills, 
pirmiau rėmęs Vietnamo 
karą, dabar pakeitė nuomo
nę. Mills dabar- reikalauja 
ištraukti iš Indokinijos vi
sas amerikiečių militarinės 
jėgas; r
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Iš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisvės” skiltis bevartant
1949 metai prasideda su 

kova prieš raudonbaubizmą 
ir persekiojimą komunistų 
ir kitų progresyvių.

Sausio 20 d. “Laisvėj” R. 
Mizara rašo: “Tūkstančiai 
žmonių dalyvavo žygyje už 
laisvę Washingtone. Aplan
kė kongresmenus ir senato
rius.” Sukelta $250,000 gy
nimui dvylikos komunistų.

Specialės delegacijos vy
ko pas prezidentą Truma- 
ną, viceprez. Barkley, pro
kurorą - teisėtumo ministrą 
Clark’ą ir į kitas įstaigas, 
reikalaujant, kad būtų pa
naikinta byla prieš 12-ką 
komunistų vadų, pradėtą 
federaliniame teisme, 
Yorke.”

Namas prie Atlantic
Šiuo laiku įsisteigta

New

Ave.
nau

jame, erdvingame name; vi
sa mūsų veikla smarkiai 
padidėja. Name veikia res
toranas, “bowlingas” ir 
įvairūs kambariai mitin
gams, apart didžiosios salės.

LMS 3-čia apskritis daž
nai ruošta paskaitas apie 
meną ir menininkus - rašy
tojus su dainų programo
mis. Šiuo laikotarpiu mums 
neužmirštamas miuzikas 
Frank Ballwood (Balevi- 
čius) nuolatiniai dalyvauja. 
Jis groja solus pianinu, 
akompanuoja dainininkams 
ir rašo kompozicijas. Tai 
buvo šviesi žvaigždė, kuri 
pergreit užgeso.

Paskaitas davė A. Petri
ką, V. Bovinas, R. Mizara, 
Dr. Stanislovaitis, Kristina 
Stanislovaitienė ir kiti. 
Dainuojant dažnai matosi 
S. Kazokytė su akompanis- 
te B. Sukackiene ir Ame
lia Young su akompanistu 
F. Balwood.

Moterų Kongresas
G eg. 6-8 dd. įvyksta tarp

tautinis moterų kongresas 
New Yorke, kurio vyriau
sias punktas buvo “taikos 
išsaugojimas.” Jame daly
vauja Dr. Johanna T. Bal 
trušaitienė iš Pittsburgh’o, 
Alice Jonikienė iš Chicagos, 
Leokadija Bekešienė iš Ro- 
chisterio, Eva Simans iš 
Cleveland© ir veikiausia 
vietos lietuvių moterų, ku
rių vardų nerandu.

Makartizmo Pasėkos
Rugs. 7 d. “Laisvė” apra

šo biaurų užpuolimą ant 
žmonių, išeinančių iš kon
certo Peekskill, N. Y. kur 
dainavo pasaulinio kalibro 
dainininkas Paul Robeson. 
Ten būta apie 25,000 klau
sytojų. Gi kukluksų ir fa
šistinių legionierių suorga
nizuota gengė maršavo lau
ko pusėje ir laūkė publikos 
skirstymosi, tada puolė 
žmones. Jiems pagalbon 
atėjo gub. Dewey’o valstiji- 
nė policija. Sužeista 138 
žmonės ir apdaužyta nema
žai mašinų.

Su gruodžio mėm “Lais
vės” spaustuvė pikiai įsi
rengia naujame name. I

Antra Konvencija
1950 m. vas. 24 d. Chica

go je įvyksta antroji prog
resyvių Partijos konvenci
ja SU o bu Įsi u už “Taiką — 
Laisvę — Darbius”!

Atidalydamas konvenciją, 
Henry Wallace pasisakė: 
“už Veteranams bonus; 
meksikiečių kilmės ameri
kiečių teises; stiprinimą 
antitrustinių įstatymų; už 
angliakasių streiką; prieš 
T'af t-Hartley bilių”.

Pasmerk tas begėdiškas 
progresyvių žmonių perse
kiojimas. Iš lietuvių kon
vencijoj matosi K. Stanislo
vaitienė, Waterbury, Conn, ti, 
J. K. Danta, Detroit, Mich.; 
Ed. Dambrauskas, Spring
field, Ill.; K. Yotka, Chica
go, Ill.

Fašistiniai “dipukai”
Naudodamiesi makartiz

mo siautėjimu, ir lietuviai 
smetonininkai kelia galvas. 
Bando piketuoti pažangius 
paregimus visoje eilėje ko
lonijų. Taip įvyksta Chi- 
goje, Clevelande, Rocheste- 
ryje, Brooklyne ir kitus. 
Buvo fiziškai pulti L. Pru- 
seika, L. Jonikas V Andru
lis, A. Bimba ir k t.

Sportas
Smarkiai veikia LDS 

lininkų komandos Brookly
ne, Detroite, Chicagoje ir 
kt. Nacionaliniame turna- 
mente, įvykusiame New 
Yorke, mūsų Liberty Salėje 
(naujosios svetainės var
das) moterys laimi pirmas 
dvi dovanas. Geriausia pa
žymi su aukštais punktais 
Amelia Jes-tė-Yolung, Mary 
Dobinis ir Ilse Bimba.

Persekiojimas Auga
“Laisves” rugs. 23 d. lai

doje įžanginiam straipsny
je “Internal Security Bill 
Senato ir Kongreso užgir- 
tas,” rašoma:

“Šis įstatymas pirmu sy
kiu įveda Amerikoje naciš
kąją koncentracijos stovyk
lų sistemą. ' Užteks prezi
dentui paskelbti, kad šalis 
atsidūrė ‘nepaprastoje pa
dėtyje’ ir visi valdžios poli- 
tikai priešingų 
žmonės atsidurs pavojuje. 
Jiems plačiai atsidarys 
koncentracijos stovyklų du
rys.” ■

Po raginimo rinkimuose 
atmesti atstovus balsavu
sius už šį bilių, toliau tę
siama:

“Kiekviena didelė žmonių 
kova už laisvę ir teises yra 
ilga, sunki kovą. Šis įstaty
mas įneš visuomenėn dau
giau isterijos, daugiau ne
apykantos, padidins perse
kiojimus, pagimdys nema
žai kankinių, kalėjimai pa- 
tirštėis politiniais kaliniais. 
Bet Amerikos žmonės su
ras kelius ir būdus laimėji
mui atgal tų teisių ir lais
vių, kurias jiems garantuo
ja šalies Konstitucija.”

Elena N. Jeskevičiutė 
I Jub. Kom. Narė

bo-

pažiūrų

PITTSBURGH, PA.
Mikus

ANTANUI DOVlDUI
Reiškiame širdingą užuojautą dūkroriis Ma

tildai Chesnieiiei, Berthai Krikštanienei ir jų šei
moms ir visiems artimiesiems.

L.L.D. 87 kubpbs nartai

Waterbury, Conn.
Mirus mano brolienei So

fijai Vaitonienei, Muri gy
veno Long Islande, ten vei
kiantis Lietuvių Neprigul- 
mingas Klubas labai gra
žiai atjautė savo narį, ma
no brolį. KluhŠečiai pirko 
gėles, visi dalyvavo laidotu
vėse — tai tikrai nuoširdus 
atjautimas žmogaus nelai
mėje.

Tad ir mes norime tarti 
nuoširdų ačiū visiems, ku
rie šeimai palengvino per
gyventi tas širdžiai skau
dančias valandas.

Jonas ir Marytė 
(Vaitonaitė) Ulozai

Šia proga ‘norisi pritain- 
kad korespondencijoje 

iš Waterburio Moters Die
nos minėjimo buvo praleis
tas vardas solisto Al. Dauk- 
šio. Jis ne tik dainavo solo, 
bet ir duetą su Irena Janu
tiene. Atsiprašome.

M. Ulozienė

Pittsburgh, Pa.
Balandžio 12 d. mirė An

tanas Dovidas. Buvo palai
dotas balandžio 15 d.

A. Dovidas gimė Lietu
voje, Vilniaus rajone, 1883 
n i. gegužės 17 d. Į Ameri
ką — Pittsburghą atvažia
vo 1903 m. Vedė Rozaliją 
Bakūnaitę; ‘užaugino dvi 
dukteris: Matildą Chesnie- 
nę ii' Berthą Krikštanienę, 
kurios turi užauginusios po 
gražią šeimą.

Antanas Dovidas buvo 
draugiškas ir pažangus 
žmogus; buvo nariu pažan
giųjų draugijų: LDS 160 
kp., LLD 87 kp., Lietuvos 
Sūnų dr-os. Buvo “Laisvės” 
skaitytojas per daug metų, 
skaitė ir rėmė pažangiąją 
spaudą.

Nuo draugijų ir pavienių 
Antano artimųjų buvo 
daug gėlių prisiųsta.

Antano žmona mirė 1943 
m. kovo 23 d. Velionis pa
liko liūdesyje daug giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje, ir 
daug artimųjų, kurie visa
dos prisimins jo malonų 
draugiškumą! Lai būna ra
mybė mirusiam! Lai būna 
susiraminimas Antano Do- 
vido artimiesiems.

Draugės ir draugai sukėlė 
$22 į Angela Davis gyny
bos fondą.

Pagal nutarimą, birželio 
11 dieną privalo įvykti pie
tūs atvirame ore pas drau
gą P. Kuprį. Nors tam lai
ko dar yra, bet svarbu pa
rengimą gerai išgarsinti.

Vinco Duktė

Haverhill, Mass.
Pas mus plėšikai labai įsi

drąsino jau užpuldinėja 
žmones ne tik nakčia, bet 
ir dieną. Balandžio 8 d. til
po vietinėje spaudoje prane
šimas, kad Jonas Molis, 77 
metų amžiaus, gyvenantis 
177 Washington St., buvo 
užpultas prie jo namo durų 
2 vai. po pietų. Užpuolikas 
užmetė jam kokį daiktą 
ant galvos, pasiėmė $153 ir 
nubėgo.

Balandžio 9 d., mirė Jo
seph N. Wyner, 53 metų, 
iš Lily Pond Rd., West 
Boxford, Mass. Paliko sa
vo žmoną Janicę, penkis sū
nus ir dukterį, du brolius 
ir dvi seseris, daug giminių 
ir draugų. Priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Gedimino 
Klubo, palaidotas 12 d. Lie
tuvių kapinėse Bradforde.

Mirusiam ramybė, o liku
siom užuojauta.

Kovo 24 d. “Laisvėje” bu
vo vienas neteisingai “pa
krikštytas”. Ten pasakyta 
“Jokimas”, o turėjo būti 
Jokūbas Vitkauskas.

Darbininkė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
’ v , : 4r. - ’ 'i ■

Detroitas, — 23 antikari- 
nai demonstrantai areštuo
ti senatoriaus Griffin raš
tinėje, kai jie protestavo 
prieš Ši a u r ė s Vietnamo 
bombardavimą.

Atlantic City, N. J. — 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija nominavo se
natorių Kennedy preziden
tiniu kandidatu, nors jis ir 
neapsiima kandidatuoti.

Baltimore, Md.
Nors retkarčiais tenka 

pabrėžti keletas naujienų iš 
mūsų veiklos.

Nors mūsų LDS 48 kp. 
ir LLD 25 kp. nėra skaitlin
gos, bet savo užduotį jos 
atlieka. Abiejų kuopų na
riai jau pilnai yra užsimo
kėję duokles iuž 1972 metus, 
išpildytos LDS Centro Val
dybos balsavimo blanka ir 
į LLD Centro Komitetą 
nominacijų blanka.

Iš LDS 48 kp. iždo paau
kota penki doleriai dėl 
“Bow ling tou rnamento”.

HELP WANTED-MALE-FEMALl HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALEFEMALE

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro lankysis Tary
bų Sąjungoje birželio men. 
Paskiausį kartą jis lankėsi 
TSRS prieš 8 metus.

Cambridge, Mass.— Juo
dieji studentai paskelbė sė
dėjimo ir badavimo streiką 
Harvardo universiteto ad- 
ministracijois name. Reika
lauja parduoti . seras Gulf 
Oil kompanijos, kuri remia 
Portugaliją investmentais 
Angola kolonijoje Afrikoje.

i-*., ' ■ 1

Santiago, Čilė. — Keletas 
šimtų tūkstančiu darbinin
kų, vyrų ir moterų, sudarė 
milžtai š k ą demonstraciją 
liaudies valdžios programos 
paramai.

IRON WORKS
FOR INSIDE AND

OUTSIDE WORK CALL
Tel. (201) 484.4333

(32-34)

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

518-793-6601
(31-36)

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

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

(32-35)

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

516-483-9600
■ (31-33)

OPERATORS 
FINISHERS 
BUTTON 

BUTTON HOLES 
BAR TACKING & LAYOUT

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

Telephone: 352-0740
(32-34)

TOOL MAKER

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

516-379-4232
(32-35)

TOOL AND DIE MAKER
Person with some experience in 

progressive die works and form 
grinding. Will train for adaptation 
to our shop requirements. Call for 
appointment 201-688-3658.

(32-36:

ATTENTION
CABINET POLISHER—REFIN

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

(32-38)

CHASER
Art Medallion Manufacturer mov

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

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

New York 10017
(32.35)

NOTICE
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

Harrison, N. J.
Gegužės 27 dieną įvyk 

LDS 3-čios apskrities kor 
ferencija. Vieta: 15-17 Anų 
Street, Labor Lyceum sa
lėje. Kuopos raginamos iš
rinkti ir atsiųsti , delegatu s. 
Gali'delegatus atsiųsti ir 
tos kuopos, kurios prie ar 
skrities dar nepriklauso.

Turime labai svarbių re
kalų aptarti. Šiemet įvyks 
LDS seimas. Reikia apie 
pasitarti

Kviečia Komitetas.
J. Stasiūkaitis

S

1-

ji

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 skaitlingom 
atstovybėmis. Šiame nep 
prastame suvažiavime tui 
me daug reikalų aptari

is 
ą- 
i-

____o _^„„11. 
Del vasarinių parengimų, 
dėl pažangios spaudos ir 
kitais reikalais pasitarsim e.

Londonas. — 290,000 An
glijos geležinkeliečių tę^ia 
sulėtintą darbą, nepaisant 
valdžios grąsinimų panau
doti pabaudas.

WESTWOOD, MASS

Kazimieras Žukauskas
įtarę balandžio 27, 1962 m..

Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą gy
venimo draugą nuo manęs ir tėvą nuo dukreles. 
Jau dešimts metų kai mes jo liūdime. Labai 
mums jo gaila, jis buvo geras vyras ir tėvas.

Petronė Žukauskienė, žmona 
Helen, dukra 
Wilfred Bond, žentas 
Rodney anūkas

J. Jaskevicius 
7-tos Apsk. Sekr.

OPERATORS 
ON DRESSES

Section or Whole Garments. Perm 
anent. Union Benefits.

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

Ozone Park, Queens 
Tel. 847-4544

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)

(32-37)

COOK
New nursing home in Raritan area, 
5 day work week, pleasant working 
coądition.s and benefits. Call . Mr. 
Takacs at 201-Ž72-6660. • '

(32-38)

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

EXPERIENCED 
DATA PROCESSING 

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

HOLT SYSTEMS 
701 N. Broadway 

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

(32-38)

references necessary.

SAW

Pakistanas ir Indija 
pradėjo pasitarimus
Ravalpindis. — Pakist 

no valdžia informuoja, kad 
balandžio 26 d. prasidėjo 
pasitarimai su Indijos at
stovais arti Pakistano sc 
tinęs.

Tai pirmi žingsniai pi 
Pakistano ir Indijos santy
kių sunormalizavimo.

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

available.
penses paid

• Financial
available

CALL ANYTIME OR WRITE

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

Days: M. Cox (518) 486-4701
(31-33)

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

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

with union

between 9-5

(31-37)

•a-

s-

ie

Tokijas, Japonija.—Tūk
stančiai miesto transport; 
ei j os darbininkų išėjo dvi. 
jų dienų streikam Reik 
Jauja didesnių atlyginta 
Miestas suparalyžuotas, 
biznio įstaigos ir mokyklos 
uždarytos.

a-
.e-
:a-

Barcelona, Ispanija. — 
Nusižudė pasauliniai pa
garsėjęs aktorius Geor 
Sanders. Paliktose dviejoi 
notose jis rašo, kad jam 

[nusibodo gyventi, tai ir ž 
'dost

ge 
se

training program
Salary & ex

while in training 
assistance

REAL ESTATE 
FOR SALE

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)

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

(31-34)

MACHINE SHOP
Looking for MACHINIST capable 

of reading blue prints, make own 
setups

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

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

(32-36)

Pranešimas
CLEVELAND, OHIO

LDS 55 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 4 d., 4 v. i 
popiet, ICA svetainėje, 
15901 St Clair Ave.

Bus balsavimas kandida
tų į LDS Centro Valdybą ir 
rinkimas delegatų į LDŠ 
20-ą Seimą.

Kuopos Valdybė

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

(32-38)

Pakalbinkite savo kaimynus.111 I * AIM*

U-Į ir pažįstamus užsirašyti “Lais* 
v$.” Jie jums bus dėkingi

OPPORTUNITY
TOOL MAKERS

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

50 hour work week
10 paid holidays

Blue Cross and Blue Shield 
CATHAM PRECISION

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

201-635-9695
132^41
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Iš Motery Klubo metinio 
susirinkimo

Worcester dainininkai dalyvaus
Aido Jubiliejaus minėjime

Balandžio 19 dieną, 2 vai. 
p. p. Laisvės salėje įvyko 
gana skaitlingas Moterų 
klubo susirinkimas, kurį 
pravedė N. Buknienė.

Po protokolo skaitymo ir 
valdybos raportų, pirm. I. 
Mizarienė pakalbėjo apie 
vykstančias dabartiniu lai
ku demonstracijas už taiką, 
kaip svarbu jose dalyvauti 
ir išrdikšti protestą prieš 
vėl padidėjusį karą Vietna
me.

“Laisvės” dalininkų su
važiavime, Moterų klubą 
atstovavo A. Rainienė, 
įteikdama nuo klubo $25 
auką. Pravartu pasakyti ir 
tai, kad šiemet į “Laisvės” 
direktorių tarybą išrinktos 
net trys klubo narės: I. Mi
zarienė, B. Keršulienė ir A. 
Rainienė. Bravo!

Nominacijos į LLD Cent
ro komitetą palikta kitam 
susirinkimui.

Aido choro 60-mečio jubi
liejaus proga, Moterų klu
bas davė sveikinimą į choro 
jubiliejinę programą ir pa
aukojo $25.

Artinasi vasara, tad būtų 
gražu, jeigu Moterų klubas 
galėtų Nusirinkti kur nors 
sode, tyrame ore pabuvoti 
bei pabendrauti. Atsikreip
ta į draugus Lazauskus ir 
Keršulius, bet dar yra lai
ko apsigalvoti ir nusispręs- 
ti, tad atidėta kitam susi
rinkimui.

A. Quater ir T. Simans 
paaukojo po $2, o S. Norbu- 
tienė padovanojo lėlę, kuri 
tuoj pat, tarp narių, buvo 
išleista.

Sunkiai serga klubo na
rės M. Riskevicienė ir D. 
Galinauskienė. Mes linkime

abiem draugėm ištvermės 
ir greito pasveikimo.

Paruošti užkandžius po 
sekančio susirinkimo sutiko
M. Yakštas ir A. Zeidat.

Išleistuvės ir atšvęsti 
gimtadieniai

Po susirinkimo buvo ska
nūs užkandžiai, kuriuos pa
gamino draugės H. Siaurie- 
nė ir Fr. Mažilienė, o prie
dui su dovana prisidėjo M. 
Yakštas ir A. Zeidat. Drau
gės L Levanienė ir O. Janu
tienė, savo gimtadienių 
proga, taip pat atnešė ska
nėsių.

Už poros savaičių, klubo 
narė Ona Janušienė išva
žiuoja Lietuvon, tad turė
jome ir išleistuves, šia pro
ga, prie vaišių prisidėjo dar 
trys narės: U. Bagdonienė,
N. lešmantienė ir H. Felfe- 
rienė. Taip, kad susidarė 
gražus sudėtinis baliukas, į 
kurį buvo pakviestas “Lais
vės” kolektyvas ir keletas 
svečių — O. Janušienės 
draugų.

L Mizarienė pasveikino 
T. Levanienę ir O. Janušie
nę su gimtadieniais, ir su
dainavome joms “Ilgiausių 
metų”. Palinkėta O. Janu
šienei laimingos kelionės ir 
įteikta, prisiminimui nuo 
klubo, dovanėlė.

Moterų klubas širdingai 
dėkoja visoms narėms už 
dosnias dovanas ir linki 0. 
Janušienei daug laimės ir 
sėkmės tęvynėje.

H. F.
— ■———t—

Te! Avivas. — Izraelio 
militarinis polidistas užmu
šė araba karo belaisvį. Val
džia aiškina, kad tai įvyko 
riaušėse.

Usterio dainininkai atvyks| galimybes jiems nepasilikti 
į Aido choro jubil pamineji

Turime gražių pavyzdžių 
iš Amerikoje gimusių lietu
vių, kurie domisi tėvų kal
ba bei lietuviška daina, mo
kosi dainuoti ir kaikurie 
moko chorus.
Į Aido choro 60-mečio su

kakties paminėjimą atvyks 
usteriečiai jaunesnės kar
tos lietuviai, solistai: Irene 
Janulienė ir Albertas Daup- 
sha.

nuošaliai ir tuo pačiu kar
tu juos neatskyrė nu 
žangios veiklos.

Albert Daupsha

Mieste pasidairius
Yolanda Rodriguez rasta 

pusgyvė krau juose. Savo 
trijų metų dukrą nužudžiu
si bandė pati nusižudyti. 
Ligoninėje randasi Įtritiš-

Balandžio 22 d. prie Bry
ant Parko susirinko 
giau kaip 100,000 prieš ka
rą kovotojų. Reikalav

dau-

o su
laikyti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą ir baigti ka-

Brownsville rajone Brook- 
lyne areštavo 15 de 
frantų, protestavusių

mons- 
prieš 

išmetimą šeimų iš namų, į 
idimokuriuos jie buvo be k 

susikraustę gyventi.

Irene Janulis
Lietuviški chorai sudarė

Aido choro Jubiliejinis 
Koncertas—Banketas įvyks 
gegužės 7 dieną (sekmadie
nį), Lietuvių Piliečių klube, 
6961 Grand Ave., Maspeth, 
N. Y. Pradžia 1 vai. Bilie
to kaina — $6.

Aido choras kviečia visus 
atsilankyti.

H. F.

3,000 bučeriu susitarė su 
kon- 

jie gaus į 
virš-

dar b da v i n is a tn au j in ti 
traktą. Dabar 
savaitę po $167.50, su 
laikiais gales pasidaryti po

Thompson teismabu- 
nušovė savo žmoną 

laukiančią tei- 
teikti

K. 
tyje 
Fathering 
sėjo nuosprendžio su
jai skyrybas (divorsą). 
Kulka divorsavo juos.

Rep

Įvairios Žinios
Maskva. — Šiaurės Korė

jos premjeras 60-ojo gimta
dienio progą gavo TSRS 
aukščiausią premiją, Leni
no ordiną.

Berlynas. — Vakaru Ber
lyno majoras Schuetz ragi
na Vakarų Vokietijos par
lamentą užgirti sutartis su 
Lenkija ir Tarybų Sąjunga.

Paryžius*. — Prancūzijos 
gynybos ministerija sulaikė 
Izraelio lėktuvą, skridusi 
žemai virš Prancūzijos 
branduolinės bazės šnipinė
jimo tikslu.

New Haven, Conn.—A FL 
-CIO miesto taryba vien
balsiai pasmerkė Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą ir 
karo plėtimą.

Washingtonas. — Nacio
nalinė nuomininkų organi
zacija reikalauja Kainų ko
misijos įšaldyti nuomas ir 
kainas, kurios dabar nes
vietiškąjį kyla.

Pramogą Kalendorius
Gegužės 27 d.

Įvyks LDS 3 Apskr. kon
ferencija., 10 vai.ryto. Ad
resas: 15-17 Ann St., Har
rison, N. J.
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Sveikina Aido chorą 
su jubiliejum

Mieli Draugai!
Garbingo jubiliejaus pro

ga, iš širdies sveikiname 
“Aido” chorą, kuris su lie
tuviška daina linksmina vi
suomenę per 60 metų, kaip 
pažangos, apšvietos ir kul
tūros skleidėjai.

Linkime menininkams ne
gęstančios energijos su va
dove Mildred Stensleriene

priešakyje dirbti toliau dėl 
I pažangos, taikos ir šviesių 
žmonijos idealų.

Ilgiausių Metų!
LLD 45 kp. valdyba 

ir nariai
St. Petersburg, Fla. 
Sekretorė,

Aldona Aleknienė

Montevideo, Urugvajus. 
—Kautynėse su partizanais 
ir saugumo jėgomis užmuš
ta 21 žmogus, tarp kurių 
yra armijos kapitonas.

AIDO CHORO 60-mečio JUBILIEJAUS

KONCERTAS BANKETAS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

69-61 GRAND AVĖ., MASPETH, N. Y.

Sekmadienį, Gegužes

f s
<' ri

. Laisves Choras, Hartford, Conn., mokytoja Wilma Hollis.

■-S
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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

rta, A. Iešmantą, Vic. Becker,Jr., Amelia Young, Irene Januliene ir Al Dupsha iš Worcesterio. Wilma Hollis 
ir Elena Brazauskienė 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.

New Delhis. — I n d i j o s 
premjerė Gandhi ragina 
Pakistano prezidentą Bhut
to pradėti taikos pasitari
mus.

Pranešimas
LLD 2-os apskrities kon

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

LLD kuopos išrinkite de
legatus į konferenciją.

Sekr. A. R.

PARDAVIMAI
Iš priežasties sunkios li

gos, parsiduoda 4 šeimų na
mas įsu 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.

( 30-35)

OZONE PARK, N.
LDS 13 kuopos susi 

mas įvyks šeštadienį, 
žės 13, Laisvės salėje, 
džia 3 
visiems nariams daly

Dacca. — Bangladešo val
džia suteikė darbininkų at
stovams tdisę dalyvauti na
cionalizuotos pramonės va
dovybėje.

rinki- 
gegu- 
Pra- 

val. popiet. Svarbu 
vauti,

nes bus LDS Centro valdy
bos ir seimui delegatą rin
kimas. Po susirinkimo jau
nasis Briedis parodys gra
žius filmus iš savo ^kelio
nių. Gali ateiti ir pašaliniai 
filmų pamatyti.

Valdyba

Londona-s. — Daugiau 
kaip 290,000 Anglijos gele
žinkeliečių sulėtino darbą. 
Jie reikalauja pakelti algas 
16 proc.

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną A 
mą.

Norintieji pasiųsti į

lbu-

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė’” 

102-02 Liberty Avė. , 
Ozone Park, N. Y. 11 417

Susipažinkite su vidurvaka- 
riuose lietuvių veikla, skaity
kite dienraštį “Vilnį”. Adre
sas: 3116 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill. 60608. Prenu
merata $10 metams.

*
Brone šalin aite

Buvusi Aido choro moky
toja pianistė — kompozito
rė, akompanjuos Aido chorui

IŠEIVIO
Nenoriu aš mirti
Už jūrų plačiųjų,
Aš grįšiu, važiuosiu šalelėn savon
Prie savųjų žmoni
Sesutės ranka ten
Jai ašara gaili iškris,
Iš didžio džiaugsmo svečius suvadins,
Dienelė linksmesn
Aušrai bešvintant
Taip graudinančiai linksmą giesmelę;
Gegutė atlėkus pr
Ant nusvirusių beržo šakelių.

RAUDA
krašte svetimam 
toli nuo tėvynės.

ų, kur mus bočiai gyveno, 
mane apkabins,

e prašvis.
jau lakštutė giedos

e lango kukuos

Saulė kai leidžias, jaunimas dainuos, 
Miškuose jų aidaį skambės;
Braškančioms pušims ant kalno siūbuojant
Šimtai ten paukštelių čiulbės.

OUT NOW!
It was raining... damp 

and nasty. But that didn’t 
stop thousands of people in 
New York to come out to 
the streets to demonstrate 
against the war and to pro
test against the renewed 
bombings of North Viet
nam. They were mostly 
young people. “Out Now!” 
was the slogan of the day 
and it was shouted at th 
rally again and again.

Listening to the new 
commentators on TV that 
night I got the impression 
that they were sympatheL. 
to the demonstrators. And 
when a question was put! 
to one of the commentators, 
what he thought of the 
looks and mood of the 
crowd he said that it was 
of deep concern and seri
ousness, the mood seemed 
to say that the time oi 
petitions and things of that 
sort was over and it was 
up to the people to de 
something to stop the wav

According to the TV re
ports there were up to 50 
thousand demonstrators out: 
on the streets in New York 
Saturday, April 22. Actu
ally that number was much 
bigger, by some reports up 
to 150 thousand and would 
have been much bigger yet 
if the weather was decent.

It was a powerful demon
stration and more of the 
same will be staged by the 
students all over this na
tion on April 29th.

We met Adele Rainis in 
the crowd but I am sure 
there were more Lithua
nians there. Progressive 
Lithuanians have fought 
against that senseless war 
in Vietnam from the begin
ning and they keep on 
fighting till it ends.

Mayor John Lindsay en
dorsed the demonstration 
and that gave a little more 
spirit to it too.

“Out Now!”
Use

Numiręs ilsėsiuos aš Tėvynės kapeliuos, 
Geri žmonės mane aplankys;
Ant kapų sodinto^ žydės ten gėlelės, 
Ir gėdulos himną man giedos vieversys.

Buenos Aires, 1328 m.
Stasys Gimbutas

Waterloo, Iowa. — Mirė 
Mrs. Alleta M. Sullivan, 
motina penkių brolių Sulli- 
vanų, žuvusių karo laivui 
nuskendus Pacifike 2-ojo 
pasaulinio karo metu.




