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KRISLAI
Nixono noras laimėti 
Beviltiškas siekis 
Padeda reakcijai 
Didžiulis biznis 
lūkymo pavojus

J. Gasiūnas
Prez. Nixonas bal. 25 d. at

virai ir kietai užtikrino, kad 
amerikiečiu oro ir laivyno jė
gos aktyviai dalyvaus kare 
Indokinijoje. Jis taipgi pasa
kė, kad niekur Indokinijoje 
neleis komunistams laimėti.

Dabar daug aiškiau kiek
vienam, kad agresyvus karas 
bus tęsiamas. Nixonas, matyt, 
visiškai nei nesvajoja apie 
karo nutraukimą. Jis svajoja 
ir galvoja, kaip karą laimėti 
militarine pergale, o ne susi
tarimu jį baigti.

Dienraštis “Was h i n g t o n 
Post’’ paskelbė Kissingerio 
p a rašytą “ M e m or a n d u m ą ’ ’,
kuriame dar prieš trejetą me
tų Nixono patarėjai pateikė 
Nixonui savo nuomonę, kad 
militarinės pergalės negalima 
tikėtis ir kad Saigono valdžia 
negalės atsilaikyti prieš Na
cionalinį Išsilaisvinimo frontą 
karo metu ir taikos metu.

Pasirodo, kad Nixonas visai 
nesiskaitė su savo patarėjų 
nuomone. Jis nusitarė ieško- 

i militarinės pergalės, kurios 
sai negalima atsiekti. Ni- 
onas jau ketvirtus metus lie- 
, Vietnamo liaudies kraują, 

.aro sukuriu .jis taipgi jtfau- 
Kė Kambodiją ir Laosą

Vienintelė ir garbinga išei
tis: dabar nutraukti karą, 
nasitraukti iš Indokinijos ir 
eisti patiems to krašto žmo

nėms susitvarkyti, kaip jiems 
patinka.

Aukščiausiasis Teismas 4 
balsais prieš 3 balandžio 18 
L užgyrė Mass, valstijos loja- 
amo priesaiką.

Aukščiausiojo Teismo teisė
jas William Douglas, balsavęs 
’iries tai, pasakė, kad lojalu- 

o priesaikos “yra visiems 
nomi tironijos įrankiai.” 
Teismo užgyrimas lojalumo 

priesaikos tikrai padeda re
akcijai, paneigia demokrati- 
.es teises.

1971 m. Jungtinių Valstijų 
laikraščiai gavo pajamų už 
skelbimus daugiau kaip 6 bi
lijonus dolerių, televizijos 
kompanijos—pusketvirto bili
jono dolerių, radijas — arti 
pusantro bilijono. Viso gauta 
pajamų daugiau kaip 15 bili
jonų dolerių už įvairius skel
bimus.

Tai didžiulis biznis, o ne 
visuomenei patarnavimas.

Anglijos medicininis žurna
las plačiai rašo apie rūkyto
jų sveikatai pavojų.

Ypatingai žurnalas įspėja 
tuos, kurie jau turi aukštą 
kraujo spaudimą, kad tokiems 
rūkant gali širdis neišlaikyti 
ir ūmai mirtis užpulti.

Patyrimai rodo, kad 95 pro
centai nuolatinių rūkytojų tu
ri kraujo cirkuliacijoje tam 
tikrų nereguliarumų, kurie 
prisideda prie širdies susilp
nėjimo.

Rūkytojai kviečiasi nepa
geidaujamą svečią — anksty
vą mirtį.

Groton, Conn. — 42 karo 
priešai areštuoti, kai jie 
laike uždarę submarinų ba
zės vartus per 12 valandų.

Gegužinės demonstracijos 
visur smerkė Jungtinių 

Valstijų agresiją

Teismas pripažino mainierių 
unijos prezidento rinkimus 

nelegaliai pravestus
Maskvoje buvo didžiausia 

Gegužės Pirmos demons
tracija, kurioje dalyvavo 
pusantro milijono žmonių. 
TSRS prezidentas Podgor- 
nas pareiškė, kad T. Sąjunga 
visais galimais būdais pa
deda Indokinijos liaudžiai 
kovoti prieš “Jungtinių 
Valstijų agresiją”.

Visose kitose socialistinė
se šalyse milijonai žmonių 
demonstracijose smerkė ka
rą ir pasižadėjo prisidėti 
prie Indokinijos liaudies 
laimėjimų. Japonijoje de
monstracijose ir masiniuo
se mitinguose taipgi daly
vavo milijonai darbo žmo
nių.

Beveik visose pasaulio ša
lyse vienokiu ar ' kitokiu 
būdu buvo minėta Tarptau

Peru darbininkai jau turi 
teisę valdyti pramonę

Cartavio, Peru. — Cuk
raus gamyba, pirmiau bu
vusi Jungtinių Valstijų 
kompanijos savastis, dabar 
darbininkų kontrolėje. Ją 
kontroliuoja darbininkų iš
rinkta administracija, ku
riai vadovauja R. Aguilar.

Pravesta žemės reforma. 
Valdžia perėmė iš didžiųjų 
žemės savininkų pusaštun- 
to milijono akrų ir išdalino 
kooperatyvams, valstybi
niams ūkiams ir pavieniams 
valstiečiams.

Šiaurės Korėja nori 
tartis su P. Korėja

Tokijas. — Šiaurės Korė
jos premjeras Sung, kalbė
damasis su Japonijos re
porteriais, pareiškė reika
lingumą abiejų Korėjų su
jungimo.

Sung nurodė, kad ameri
kiečių militarinės jėgos 
Pietų Korėjoje kenkia vie
nybei, bet vistiek galima 
turėti tiesioginius pasitari
mus tarp abiejų šalių.

Washingtonas. — Nixono 
patarėjas Kissingeris buvo 
nuvykęs į Maskvą ir tarėsi 
su Brežnevu Indokinijos 
karo klausimu ir dėl Nixo
no kelionės geg. 22 d.

Negrai smerkia Nixono 
rasistini siūlymą

Washingtonas. —Daugiau 
kaip 40 Nixono paskirtų 
negrų viršininkų griežtai 
pasisakė prieš Nixono siū
lymą sulaikyti mokinių per
vežiojimą į desegreguotas 
(maišytas) mokyklas.

Jie sudaro juodųjų virši
ninkų tarybą. Reikalauja 
tęsti mokyklose integraciją, 
kad visoks rasizmas būtų 
mokyklose panaikintas.

tinė Darbininkų Diena. Ir 
visur pasisakyta p r i e š 
Amerikos agresiją, reika
lauta baigti karą, leisti pa
tiems Indokinijos žmonėms 
susitvarkyti savo reikalus.

Šeimai reikia $7,214 
pajamų į metus

Washingtonas. — Mieste 
gyvenančiai šeimai šiuo 
metu reikia $7,214 metinių 
pajamų, kad padoriai galė
tų gyventi, skelbia federa
linis Darbo departamentas.

Pragyvenimas per pasta
ruosius 18 mėnesių pakilo 
3.6%.Tokiu būdu sudarė 4 
narių šeimai $364.04 dau
giau išlaidų.

Nacionalizuojama ir kita 
pramonė. Ten dirbantie
siems ji pervedama kontro
liuoti. :< .... ; <i.

Maskva. — Balandžio 24 
d. universitete minėjo Jau
nimo solidarumo dieną. Da
lyvavo studentų iš 100 šalių.

Shizouka. — Japonijos 
teismas nubaudė 7 metų 
kalėjimu Yukio Inagakį, 
bandžiusį pagrobti lėktuvą 
su 81 keleiviu pereitų r'ug- 
piūčio mėnesį.

Italijos komunistai 
prieš neofašizmą

Roma. — Italijos Komu
nistų partija kviečia darbi
ninkus ir demokratines jė
gas vieningai dalyvauti 
parlamentiniuose rinkimuo
se gegužės 7-8 dienomis, 
kad nugalėtų neofašistines 
jėgas. /

Partija nurodo, kad šiuo 
metu antifašistai mini 27 
metų sukaktį nuo fašizmo 
nugalėjimo Italijoje. Tuo 
pačiu metu neofašistai ke
lia galvą, visur padeda re
akcijai. Tos jėgos turi būt 
nugalėtos.

Atlantic City, N. J. —- 3,- 
000 Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos delegatų 
atsistojimu pagerbė kong- 
resmanę Abzug ir J. Kerry, 
kaip kovotojus prieš Nixo
no karą ir ekonominę prog
ramą.

Lisbonas. — Portugalijos 
poficija areštavo 11 vyrų ir 
moterų ir nuteisė iki 6 me
tų kalėjimo už revoliucinę 
kovą prieš fašistinę dikta
tūrą.

Houston, Texas. —- Apollo 
16 kelionė į Mėnulį kaina
vo 445 milijonus dolerių.

draugystės dienos. Lietuvaitės Silva Jaloveckaitė ii- Virgi
nija Dainiūtė (dešinėje) greitai susidraugavo su estaitėmis 
iš Pianui miesto Aira Kiagu ir Marika Raudsep.

A. Dilio nuotrauka

NAUJIENOS
Ugningos jaunystės dainos

Šimtąjį koncertą Kauno 
visuomenei surengė miesto 
kovų veteranų choras. Re
voliucinių kovų ir Didžiojo 
Tėvynės karo dalyviai atli
ko “Marseljietę’, “Varšu
vietę”, “Drąsiai draugai, 
koja kojon” ir kitas Tarybų 
šalies ugningas jaunystės 
dainas.

Choro repertuare — de
šimtys revoliucinių ir karo 
dainų. Šimtajame koncerte 
nuskambėjo ir nauja “Ve
teranų daina”, kurią sukū
rė patys choro dalyviai.

Jaunųjų talentų mokykla
Vilnius — Antrąją laidą 

išleido neakivaizdinė jau
nųjų matematikų mokykla. 
Jos baigimo pažymėjimus 
gavo daugiau kaip pustre
čio šimto vidurinių mokyk
lų moksleivių.

Mokykla ne tik ugdo jau
nuosius matematikus, bet 
ir padeda berniukams ir 
mergaitėms pasirinkti spe
cialybę.

Jaunųjų talentų mokyklą 
įkūrė ir ją globojo Lietu
vos matematikų draugija.

V. Petkevičienė

Mirė FBI direktorius Hoover
Washingtonas.—Mirė FBI® 

(Federal Bureau of Inves
tigation) direktorius J. Ed
gar Hoover 77 metų am
žiaus, ištarnavęs 46 metus 
8 prezidentams.

Jis buvo griežtas pažan
gaus j u d ė j i m o priešas 
reakcionierių draugas. Jis 
visur mate Amerikai “ko-' 
m'unistinį pavojų”.

Liaudiečiai visur laimi
Sa i g o n a s. — Vietnamo 

liaudies jėgos užėmė pro
vincijos sostinę Quangtri ir 
artinasi prie buvusios kara
liškos sostinės Hue. Kituo
se frontuose taipgi turi lai
mėjimų. Visur Saigono ar
mijos traukiasi, kai kur pa
nikoje.

Teheranas, Iranas.—Trys 
narkotikų šmugelninkai nu
teisti mirtimi ir sušaudyti.

IŠ LIETUVOS
Kultūros diena

Zarasai. — Į pirmąją kul
tūros darbuotojų dieną su
sirinko kultūros darbuoto
jai, ūkių vadovai, pirminių 
partinių ir komjaunimo or
ganizacijų sekretoriai, apy
linkių, gyvenviečių ir mies
tų Tarybų vykdomųjų ko
mitetų pirmininkai.

Suvesti socialistinio lenk
tyniavimo praėjusių metų 
rezultatai, aptarti bendri 
uždaviniai, rūpinantis kul
tūriniu gyvenimu antrąi- 
s i a i s penkmečio metais. 
Ypač dalykiškai buvo ap
tartos kultūrinio darbo ge
rinimo problemos ryšium 
su pasiruošimu TSRS įkū
rimo 50-mečiui.

J. Kvedaras

Klaipėdiečiai viešėjo
Plungė. — Daugiau kaip 

800 Klaipėdos miesto meru 
saviveiklinin k ų viešėjo 
Plungės rajone.

Klaipėdiečiai kul t ū r o s 
dienų proga koncertavo 
Rietavo, Varduvos, Alsė
džių ir kituose kultūros na
muose.

J. šideikis

Salisbury. — Nepaisant 
Jungtinių Tautų draudimo, 
didžiosios imperialisti n eis 
šalys didina prekybą su ra
sistine Rodezija.

Baigta žemės reforma
Santiago. — Čilės prezi

dentas Allende pareiškė, 
kad valdžia perėmė pasku
tinius didžiuosius žemėįs 
ūkius ir tokiu būdu užbai
gia žemės reformą.

Žemės reforma buvo svar
biausias liaudies valdžiai 
klausimas ėjimui į socializ
mą, kuris įrašytas valdžios 
programoje.

Washingtonas. — Šimtai 
kovotojų prieš karą pike
tuoja Pentagoną. Reikalai 
ja ištraukti Amerikos jėgai 
iš Indokinijos.

s

Washingtonas. — Fede
ralinis teisėjas Bryant pri
pažino, kad 1969 metais

Militarine pagalba 
užsienio šalims

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas paskel
bė, kad Nixono administra
cija su liepos 1 d. nori iš
leisti 780 milijonų dolerių į 
metus militarinei 40 šalių 
pagalbai.

Nixonas skiria Pietų Ko
rėjai $234,982,000, Kambo
džai — $225,985,000,Graiki
jai $14,966,000.

Mirė Kwanie Nkrumah, buv.
Ghanos prezidentas

Accra. — Ghanos nacio
nalinė taryba paskelbė, kad 
Rumunijos sostinėje Bucha- 
reste mirė buvęs Ghanos 
respu b 1 i'k o s prezidentas 
Kwame Nkrumah. Laidotu
vėmis rūpinasi valstybė. Jo 
pagarbai visos vėliavos pu
siau nuleistos.

K. Nkrumah 1966 metais 
pašalintas iš prezidento 
vietos, kai jis nuvyko Azi- 
jon Vietnamo taikos reika
lu. Tada militaristų grupė 
pasigrobė valdžią. Nkru

Tarptautinė darbinin
kių konferencija

Praga, Čekoslovakija. ■ 
Pasaulinė Darbo Unijų Fe
deracija sušaukė tarptauti
nę konferenciją aptarti 
darbininkių problemas. Da
lyvavo daugiau kaip 200 
atstovių iš 70 šalių.

Moterys sudaro trečdalį 
viso pasaulio darbo žmonių 
jėgos. Daugiau kaip 500 
milijonų moterų dirba už 
algą ir sudaro tam tikras 
problemas darbininkų ko
vose.

Islamabadas. — Pakista
no ir Indijos atstovai susi
tarė pradėti taikos pasita
rimus, kuriems vadovaus 
Pakistano prezidentas 
Bhutto ir Indijos premjerė 
Gandhi.

Kongresmenai ragina 
baigti Kubos boikotą
Washingtonas. — 29 kon

gresmenai ragina Nixono 
administraciją baigti Ku
bos blokadą ir tartis dėl di
plomatinių, kultūrinių ir 
orekybinių ryšių atnaujini
mo.

Dviejų dienų kongresme
nų konferencijoje dalyvavo 
senatorius Kennedy ir kiti 
senatoriai, k’urie taipgi no
ri baigti blokadą.

Jungtinėje Mainierių uni
joje rinkimai buvo neteisin
gai pravesti ir W. A.Boyle 
toliau nebegali skaitytis 
unjos prezidentu. Netrukus 
turės būti kiti rinkimai.

Rinkimuose naudoja jėga 
ii’ unijos finansai prieš opo
zicinius kandidatus. Kai 
prezidentinis kandid a t a s 
Yablonskis pasakė, kad rin
kimai pravesti nelegaliai, 
netrukus jis, jo žmona ir 
dukra buvo jų namuose nu
žudyti.

Yablonskių teisme jau du 
prisipažino prie kaltės ir 
kartu priminė, kad unijos 
vadovybė esanti prisidėjusi 
prie žmogžudystės.

mah vadovavo kovai už ne
priklausomybę nuo Angli
jos ir buvo išrinktas prem
jeru, vėliau prezidentu. Jis 
buvo marksistas, artimai 
kooperavo su socialistinė
mis šalimis.

Maskva. — Egipto prezi
dentas Sadatas tarėsi su 
Kompartijos vadu Brežnevu 
ir premjeru Kosyginu tarp
tautiniais klausimais pirm 
Nixonui atvykstant į Mask
vą.

Vėliausios 
Žinios

Vilnius. — Balandžio 28 
d. Lietuvos krepšinio spor- 
t in i n k a i lenktyniavo su 
Jungtinių Valstijų atvyku
siais krepšininkais. Ameri
kiečiai ir lietuviai išėjo ly
giomis. Anie šias krepšinio 
rugtynes bus plačiau para
šyta sekamoje laidoje.

New Yorkas. — Viename 
didžiuliame Manhattan© pa
state sprogo garo vamzdis. 
Sprogimas pripildė vieną 
raštinę garais, kurie užmu
šė 7 žmones. V s *

Kellogg, Idaho. — Sidab
ro kasykloje kilęs gaisras 
uždarė 83 mainieriųs. Jau 
išimti 29 lavonai. Nežinia, 
kiek daugiau yra žuvusių.

S ai go n a s. — Pranešama, 
kad liaudiečių armijos bai
gia pasiekti buvusią Viet
namo sostinę Hue. Saigono 
armija esanti panikoje ir 
apiplėšinėja miestą.

Madridas, Ispanija. — 5,- 
000 statybos darbininkų pa
skelbė streiką Gegužės Pir
mą, minėdami tarptautinę 
darbo žmonių šventę. Jie 
reikalavo demokratinių tei
sių ir politinių kalinių pa
leidimo iš kalėjimų.
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nes aš tikiu, kad juodieji 
vyrai neturi būti priversti 
dalyvauti rasistiniame, im
perialistiniame kare Piet
rytinėje Azijoje (Indokini
joje), kur Jungtinių Vals
tijų valdžia atima nebal
tiesiems žmonėms teisę kon
troliuoti savo gyvenimą, ly
giai taip čia mes per šimt
mečius buvome jėga laiko-

IŠ LAIŠKŲ riausiais linkėjimais Jums O į literatūrą ji atėjo net 
asmeniniai ir visiems drau- sau pačiai netikėtai... Juk

Žinojo, kad karo laimėti 
negalima

“Nelegališkai” paskelbtas dar vienas slaptas doku
mentas, liečiantis šį Vietnamo karą, Amerikos militari- 
nę agresiją Indokinijoje. Tai vienas iš svarbiausių slap
tų tuo klausimu dokumentų. Tai to paties Kissingerio, 
prezidento patarėjo,- paruoštas memorandumas. Pasi
rodo, kad jame 1969 metais buvo padaryta išvada, jog 
ši amerikinio imperializmo agresija jokiu būdu negali 
pavykti, jog militarinis laimėjimas prieš vietnamiečius 
negalimas, neįmanomas. Iš jo išvada tegalėjo būti vie
na, būtent, kad agresija turi būti nutraukta, kad karas 
turi tuoj būti baigtas, kad Amerikos militarinės jėgos 
iš visos Indokinijos turi būti ištrauktos.

Bet kaip pasielgė mūsų prezidentas? Ir puikiai ži
nodamas, kad karo negalima laimėti, jis tuoj, susipaži
nęs su memorandumu, pradėjo karą dar labiau plėsti, 
pradėjo puolimus Kambodijoje ir Laose, padidino oro 
ir laivyno jėgas ir jas paleido darban tiek Pietiniame 
Vietname, tiek Šiauriniame.

Rezultatai tų beprotiškų žygių? Jie baisus. Per 
trejus Richard Nixono prezidentavimo metus, kaip pa
stebi senatorius McGovern, mes paklojome dvidešimt 
tūkstančių tik amerikiečių jaunų vyrų ir sužeidėme 
šimtus tūkstančių, o kiek buvo paskersta vietnamiečių,

rni priespaudoje.
Mano nutarimas įstoti į 

IChe-Lumumba Klubą, ko
vingą Komunistų Partijos 
juodųjų žmonių kolektyvą, 
išplaukė tiesiai iš mano ti
kėjimo, kad vienintelis juo
diesiems žmonėms išsilais
vinimo kelias yra tas, kuris 
veda į pilną ir visuotinį ka
pitalistų klasės ir visų įvai
rių jos priespaudos įrankių 
nuvertimą.

Che-Lumumba Klubas rū
pinasi juodųjų žmonių or
ganizavimu apie greituo
sius poreikius, tuo pačiu 
kartu sukurdamas laisvės
kovotojų armiją, kuri nu
vers mūsų priešus. Mes su
prantame, kad pasiekimui 
to galutino mūsų tikslo, 
mes turime veikti sutarti
nai su pažangiosiomis bal
tosios Amerikos jėgomis, 
kurios kovoja už tuos pa
čius tikslus.”

ne tik kareivių, bet ir civilinių žmonių?! Kelis kartus 
daugiau! N

Šis memorandumas didžiai pasunkina Richardo Ni
xono nusidėjimą prieš Ameriką ir visą žmoniją. Jis 
galėjo karą tuoj užbaigti, bet neužbaigė. Jį tebetęsia ir 
šiandien...

IŠTRAUKIA
KANDIDATŪRĄ Į LDS
IŽDININKUS

Gavome nuo dett’oitiečio
LDS veikėjo Alfons Rye ii

Esą viltis laimėti . .
Šio mėnesio kurią nors dieną Vakarų Vokietijos 

parlamentas balsuos premjero Willie Brandto pasiūly
mą užgirti jo vadovaujamos vyriausybės padarytą ne
puolimo sutartį su Tarybų Sąjunga ir Lenkija, kurioje 
užtvirtinamos dabartinės tarp Lenkijos ir Vokietijos 
sienos. Iš Bonnos pradėjo į pasaulį plaukti žinios, kad 
Brandtui parlamente laimėti viltis žymiai padidėjo. Sa
koma, kad Vokietijos krikščionys demokratai, kurie iki 
šiol galvojo panaudoti sutarčių užgyrimo klausimą nu
vertimui socialdemokratinės vyriausybės, pradėjo bijoti 
savo “laimėjimo” rezultatų. Atmetimas sutarčių pa
gimdytų didžiausią paniką visoje Europoje, santykiai 
tarp tautų ir valstybių labai pablogėtų, padidėtų naujo 
karo pavojus ir t.t. Jau kalbama, kad Krikščionių demo
kratų partijos vadas Barzel leis keliems šios partijos par
lamento nariams balsuoti už sutartis ir tokiu būdu už jas 
susidarys dauguma balsų. Taip sutartys būtų užgirtos 
ir vyriausybė nebūtų nuversta.

Krikščionys demokratai esą nusprendę ieškoti kitų, 
gudresnių progų socialdemokratinei vyriausybei nuvers
ti. Jiems tik reikia kuriuo nors klausimu savo pusėn 
patraukti porą ar trejetą balsų, ir vietoje Brandto, pre-
mjeru taptų Barzel.

Kaip ten nebūtų, visi geros valios žmonės linki 
Brandtui minėtų sutarčių užgyrimą laimėti.

Kas ką rašo ir sako
KODĖL JI YRA
KOMUNISTĖ?

Neseniai juodųjų žmonių 
(negrų) laikraščio “Muham
mad Speaks” reporteris Joe 
Walker turėjo interviu su 
profesore Angela Davis, ku
ri, kaip žinia, šiuo laiku 
Kalifornijoje yra teisiama 
sufabrikuotais kaltinimais. 
Tai byla, kuria visas pasau
lis yra susidomėjęs.

Korespondentas Walker 
pastatė jai klausimą: “Ko
dėl jūs esate komunistė?” 
Na, ir Davis atsakė-paaiš- 
kino:

“Pirma visko aš esu juo
da moteris. Aš pašvenčiau 
savo gyvenimą kovai už 
juodųjų žmonių išlaisvini
mą—mano žmonių paverg
tų, įkalintų.

Aš esu komunistė, nes 
aš esu įsitikinusi, kad prie
žastis, kodėl mes esame jė
ga priversti gyventi skur
de pačiame Amerikos vi

suomenės dugne, yra susi
jusi su kapitalizmo prigim
timi. Kad pakilti iš prie
spaudos, iš mūsų skurdo, 
kad liautis buvus rasistiniai 
galvojančių rasistinių poli
cininkų taikiniu, mes turi
me sunaikinti amerikinę ka
pitalistinę sistemą. Mes tu
rime nušluoti santvarką, 
kurioje keliems turtingiems 
kapitalistams užtikrinta 
privilegija tapti turtinges
niais ir turtingesniais, o- 
žmonės, ypač juodieji žmo
nės, yra priversti dirbti 
turčiams, patys negalėdami
nė vieną kokį svarbesnį 
žingsnį pažengti pirmyn.

Aš esu komunistė todėl, 
kad aš tikiu, jog juodieji 
žmonės, kurių darbu ir 
krauju šalis buvo pastatyta, 
turi teisę į didelę dalį tur
to, kurį turi pasigrobę Hu- 
ghesai, Rockefelleriai, Ken- 
nedžiai, DuPontai, visi di
dieji baltieji Amerikos ka-

goką anglų kalba straipsnį 
“On the Coming LDS Elec
tions”. Kaip žinia, Rye bu-
vo apsiėmęs kandidatu į 
LDS iždininkus. Plačiai iš
dėstęs savo nuomonę apie 
Susivienijimo reikalus, A. 
Rye rašo:

“For the betterment of 
the L.D.S., not wanting to 
cause any dissension or un
favorable reactions, rather 
than have the L.D.S. absorb 
the additional expense of 
my traveling back and 
forth to New York when
ever necessary, causing in
conveniences to myself and 
also disturbing those in 
New York over the week
ends in order to dispense 
with the business on hand, 
after careful consideration, 
I make this known, that 
I withdraw as a candidate
for Treasurer of the Asso
ciation. Until we can cor
rect the inequities that ex
ist, which are not attribu
table to any individual, we 
here ih Detroit will carry 
on in the spirit of building 
a better and bigger LD.S. 
and shall continue to strive 
for. a greater involvement 
as we become more aware 
of our responsibilities. As 
Mr. A n d r u li s recently 
wrote, this L.D.S. election 
for the Executive Board of
ficers has created interest 
lacking in others of the 
past.

See you in Chicago at the 
Bowling Tournament and 
later at the Convention.”

Washing tonas. — Oro jė
gų seržantui Tors Olson 

Jper 10 minučių išleido visą 
kraują ir įleido visai naują 
kraują. Olsono kraujas bu
vo visai užnuodytas.

Helsinkis.—Daugiau kaip 
20,000 Suomijos piliečių 
pasirašė peticijoje reikalau
jant baigti begėdišką teis
mą ir išlaisvinti Angela 
Davis.

Gerb. Jonai Milled iš 
Seminole, Fla.

Dėkoju už mūsų sveikini
mą Naujų 1972 metų proga.

Dėkoju už prenumeratą 
1972-riems metams laikraš
čių “Laisvė” ir “Vilnis”. 
Pasiunčiau Jums knygutę 
“Repatriantai” ir knygą 
“Geografijos Žodynas.”

Sveikinu Pasaulio Darbo 
Žmonių Solidarumo šventės 
1972 Gegužės 1-osios proga 
Jus ir “Laisvės” laikraščio 
redaktorius, bendradarbius 
ir skaitytojus, linkėdamas 
laikraštį remti ir dėl jo ne
nuilstamai darbuotis.

Juozas Daubaras, 
m. Vabalninkas 

LTSR
1972. IV. 16.

geros valios lietuvių.
Nuo širdies dėkojame vi

siems lietuviams Šiaurės 
Amerikos už suteiktas pa
ramas praeityje, ir tikimės 
taip pat kad ir ateityje mū
sų neapleisite ir neužmir
šite.

Šiuomi ir baigiame su ge- 1972 m. bal. 15 d.

gams rėmėjams daug svei
katos darbuose už taiką, už 
Demokratiją ir už žmonijos 
Progresą.

Draugiškai:
“Darbo” Redakcinė 

Kolegija
Montevidėjus

Apie gyvenimą ir pareigą

MIELI LAISVIEČIAI!
Priimkite nuoširdų svei

kinimą Tarptautinės darbo 
žmonių šventės — Gegužės 
pirmosios proga. Linkiu re
dakcijos ir spaustuvės dar
buotojams didelės ištver
mės, sveikatos ir geriausios 
sėkmės skleidžiant tiesos 
žodį Amerikos lietuvių tar
pe.

Mus, “Laisvės” skaityto
jus Lietuvoje, džiugina pro
gresyviųjų tautiečių užjū
ryje pastangos neiškreipto
mis spalvomis nušviesti vi
daus ir užsienio gyvenimą, 
puoselėti tėvų tradicijas, 
vystyti kultūrą, jaustis nuo
širdžiais Tarybų Lietuvos 
bičiuliais.

Mūsų ir Jūsų pastangų ir 
ninčių bendrumas kovoje už 
taiką, tautų laisvę, lygiatei
siškumą nugali didžiuosius 
tolius, o Jūsų džiaugsmas 
mūsų laimėjimais įkvepia 
mus dar ryžtingiau siekti, 
kad kraštas, kurį Jūs pali
kote prieš keletą dešimčių 
metų, augtų, klestėtų bro
liškoje TSRS tautų šeimo
je.

Ignalinos Rajono Darbo 
Žmonių Deputatų Tary
bos Vykdomojo Komite
to Pirmininkė

A. Gudukienė

IŠ URUGVAJAUS
Brangūs tautiečiai!

Sveikiname Jumis Gegužės 
Pirmosios ir Pergales prieš 
Fašizmą švenčių proga, lin
kėdami daug sveikatos, ge
rovės, sėkmės darbe ir vi
suomeninėje veikloje.

Labai nuoširdžiai ačiū už 
tai, kad rūpinatės taip per 
daugelį metų ir apie mus 
tolimajam Urugvajuje ir vi
suomet parėmėte išleidimą 
mūsų kultūrinio, progresy
vinio pobūdžio darbininkų 
laikraščio “Darbas”, kuris 
aptarnauja ir Brazilijos lie
tuvius.

Mes stengiamės, ir kol 
kas dar išleidžiame regu
liariai, bet matyti, kad 
paštuose kur nors užtrun
ka arba ir dingsta — už tai 
gaunate pavėluotai arba vi
siškai nebegaunate. Norime 
ir turime dar daug energi
jos ir .toliau tęsti šį darbą, 
kad neužgęsta ir nepranyk
tų lietuvybė svetimtaučių 
jūroje. Mums yra • labai 
svarbus ir didelis reikalas 
palaikyti lietuvybę mūsų 
jaunimo tarpe ir tarpe jųjų 
pratinti bočių meną, kultū
rą ir literatūrą — juos mo
kinti kalbėti ir galvoti lie
tuviškai ir progresyviškai.

Bet tas viskas nepriklau
so vien tik nuo mūsų vienų 
pusės, bet ir nuo Jūsų visų

Ukrainoje Olgos Grad
auskienės vardas gerai ži
nomas visiems, kas tik do
misi lietuvių rašytojų kūri
niais, lietuvių tarybine lite
ratūra. Ji verčia lietuvių 
rašytojų knygas į ukrai
niečių kalbą. Jai ukrainie
čių skaitytojai dėkingi, kad 
jie šiandien savo gimtąją 
kalba gali skaityti Alf. Bie
liausko romaną “Kauno ro
manas”, K. Sajos knygą 
vaikams “Peštukai ir nykš
tukai”, Lietuvių liaudies 
pasakų rinktinę. Ogi štai 
visai neseniai mus pasiekė 
dar viena O. Gradauskienės 
išversta ir paruošta spau
dai knygutė —“Lietuviškas 
jumoras” (“Litovskij gu- 
mor”).

Teko patirti, kad kitais 
metais Kijevo leidykla 
“Dnepro” išleidžia dar vie
ną O. Gradauskienės išvers
tą knygą — M. Sluckio ro
maną “Laiptai į dangų”. Be 
to — vertėja uoli ukrainie
čių periodikos bendradarbė. 
Daugelio mūsų prozininkų 

• apsakymų, jumoreskų, nove
lių, ištraukų iš rašomų ro
manų ir apysakų—-buvo iš
spausdinti literatūros žurna
lų suaugusiems ir vaikams 
pušiai) i u o s e (“Vitčizna”, 
“Suziria”, “Veselka”, “Ma- 
liatko”).

Apie šią vertėją
Dabar keletas žodžių apie 

vertėją. Olga Gradauskienė

akių ligų gydytoja, chirur
gė. Medicina ne tik jos pro
fesija, o taipgi — pašauki
mas. Tatai geriausiai galė
tų patvirtinti tie šimtai, 
tūkstančiai žmonių, kūrinos 
ji išgydė, kuriuos išgelbėjo 
nuo apakimo, kuriems su
grąžino brangiausią žmo
gaus turtą— regėjimą.

Nujaučiu, kad šių eilučių 
skaitytojai jau nerimauja, 
•jiems rūpi sužinoti — kaip 
ir kada O. Gradauskienė iš
moko ukrainiečių kalbą? 
Ogi jai tos kalbos mokytis 
nereikėjo. Tai Olgos Kova
lenko - Gradauskienės gim
toji kalba. Tiesą pasakius, 
dabar lietuvių kalba irgi 
jos gimtoji kalba. Ji lietu
viškai kalba su ligoniais 
akių ligų klinikoje, su savo 
kolegomis — gydytojais, 
ogi svarbiausia — su savo 
vyru — irgi gydytoju, kaip 
ir ji — su savo dviem sūnu
mis Jonuku ir Andriuku.

Jos kelias į literatūrą
Gyvenimas eina savu, sa

kytum, kiekvienam

būkime nuoširdūs. Lietuviš
kai ji mokėsi ne tam, kad 
versti knygas, o tik tam, 
kad iš toli... iš tolimu vie
tų atvažiavę ligoniai su ja 
galėtų susikalbėti — ir tuo 
pačiu ji jluos geriau supras
tų. Iš meilės profesijai? Ne. 
Kur kas greičiau — iš mei
lės žmonėms, kad galėtų ne 
tik skalpeliu ir vaistais, bet 
ir žodžiu, paprastu ir geru, 
iš širdies žodžiu gydyti.

Du gyvenimai
Nelengva, žinoma, vienam 

žmogui gyventi dviejuose 
asmenyse. Tikriau pasakius 
— per tau atmatuotą žemė
je gyventi laiką — išgyven
ti du gyvenimus. Tam rei
kia nemaža ryžto. Įsivaiz
duokime Olgos Gradauskie
nės gyvenimą. Dabar klini
koje, ligoniai, operacijos... 
Ką jūs žinote apie sudėtin
gąsias akių operacijas? 
Akies operacija reikalauja 
didelio susikaupimo, kruop
štumo, juvelyrinio tikslumo 
judėsiu. Plius dar chirurgo 
nervai, dižiulė vidinė įtam
pa ...

Tai dar ne visi dienos rū
pesčiai. Parėjusi namo — 
dar devynios galybės nie
kur “neužfiksuotu” ’ir nie- 
k u r nesurašytų pareigų. 
Vaikai, mokykla, namų 
ruoša ir t. t. Viskam reikia 
atrasti laiko. O taipgi—ir 
literatūriniam darbui.

Kartais tą laisvesnę va
landėlę tenka tiesiog plėšte 
išplėšti iš gyvenimo. Ką pa
darysi? Betgi be savo lite-
natūrinio darbo ir vertimų, 

vidualiu keliu. Svarbu šita fpga Gradauskienė šian-
- - . atrasti save,!CĮįen nebeisivaizduoja gyve

nimo — lygiai, kaip ir be 
medicinos. Juk literatūrinis 
darbas irgi jos pareiga.

Karn ji čia dabar įsipa
reigojo? Ar leidyklai? Re- •' 
dakcijai? Draugams... Pir
miausia — sau pačiai.

Literatūra, kaip ir medi
cina — jos žmogiškoji pa
reiga daryti gera žmonėms. 
Juk ji šventai tiki, kad žmo
gui dvasios peno nemažiau 
reikia, kai]) maisto, kaip 
duonos kasdieninės.

Tai]) ją mokė gyvenimas. 
Mokė dar vaikystėje—o vė
liau — fronte, sunkiausiuo
se gyvenimo situacijose... 
Gyvenimas, ir tiktai gyve
nimas ją nuolat mokė ir te
bemoko Suprasti žmogaus 
pareigas žemėje. Nelengvas 
pareigas...

Bet dar kartą, ir vėl Ol
ga Gradauskienė tvirtina 
sau, kad šimtą kartų teisus, 
tur būt, buvo jos mylimiau
sias rašytojas Romėnas 
Rolandas, sakydamas, kad 
“pareiga ir yra geriausias 
būdas tapti žmogum...”

J. Skliutauskas

me kelyje —- ;
būti tuo, kuo tu tikrumoje 
esi. Ir tai nelengva — ypač 
turint omenyje, kad mes, to
li gražu — ne visada žino
me, ką mes savyje nešioja
me...

, O. Gradauskienė pradžio
je tapo gydytoja — tai bu
vo jos jaunų dienų svajonė.

Dešimtis Tarybų Sąjungos ir užsienio miestų aplankė Ku
piškėno Algirdo Balnos medžio drožiniai. Liaudies meninin
kas dalyvauja tarptautinėse ir visasąjunginėse parodose, lai
mi jose medalius ir diplomus. Labiausiai A. Balna mėgsta 
personažus iš lietuvių tautosakos. Nemažai jo darbų yra 
įsigiję ir užsienio lietuviai.

Algird as Balna savo dirbtuvėje.

Medžio drožinys “Laimikis”
A. Dilio nuotraukos

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks, gegužės 7 d. 2 vai. po 
pietų, toje pačioje salėje. 
Draugai ir draugės, atvyki
te į šį susirinkimą visi, kas 
tik išgalite. Jeigu kuris ir 
turite kokiu nors asmeni
nių nelabai svarbių reika
lų, atidėkite juos kitai die
nai, o į susirinkimą atvy
kite. Išgirsite pranešimą iš 
praėjusio parengimo. Pasi
kalbėsime ir apie vasarinę 
veiklą.

Šiame susirinkime, po 
poros mėnesių sunkios li
gos, jau ketina atvykti į 
susirinkimą, ir jūsų užrašų 
sekretoKius J. Kazlauskas. 
Tadgi šis susirinkimas bus 
daiug gyvesnis.

Kviečia Valdyba
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ST. PETERSBURG, FLA.
Mūsų pobūvių lankyto-kuopos narius, linkėjo, kad 

jams jau yra gerai žinoma kuopa visuomet pasilaikytų 
įprasta vieta, 314 15th Avė. gerame stovyje nariais ir 
South.

Balandžio 8-tą čia susi
rinko LLD 45 kuopos na
riai ir gražus būrelis toli
mesnių svečių papietauti ir 
praleisti kultūringai popie
tę. Kuopos pirmininkas J. 
Mileris pasveikino pobūvio 
dalyvius ir pranešė, kad 
prieš pradedant valgyti mus 
pavaišins kuopos narė Ste
fanija Juknienė, išreikšda
ma padėką už dalyvavimą 
jos velionio vyro laidotuvė
se.

Toliau Dainos Mylėtojų 
choras, vadovaujant Ade
lei Pakalniškienei, padaina
vo kelias liaudies daineles,

Pobūvio dalyviai popietę 
praleido geroje nuotaikoje.

šeštadienį, balandžio 22, 
toje pačioje salėje įvyko L. 
L.D. 45 kuopos 25 metų ju
biliejinis banketas. Erdvi 
salė prisipildė pilnutėlė sve
čių.

Banketo programą pra
vedė kuopos pirmininkas 
Jonas Milleris,. Pirmiausia

organizuota veikla.
Viktoras Valley, buvęs 

kp. vicepirmininkas, svei
kino kuopą ir sakė: Man 
miela matyti, kad kuopos 
nariai gražiai kooperuoja, 
kad išlaikyti mūsų organi
zaciją, spaudą ir visą pa
žangiąją veiklą.

Po kalbų pirmininkas J. 
Mileris dėkojo visiems už 
gražias kalbas ir linkėji
mus mūsų organizacijai. 
Dalyvius supažindino su 
dabartine kuopos valdyba. 
Sakė: Valdyba savo posė
džiuose dirba, planuoja, 
kad mūsų susirinkimai bei 
parengimai būtų įvairūs, 
kad mūsų pramogų lanky
tojai būtų patenkinti. O 
musų kuopos koresponden
tai nuosekliai aprašo kuo
pos veiklą j “Vilnį” ir į 
“Laisvę”.

Pabaigai Dainois Mylėto
jų choras palinksmino po- 

I kylio dalyvius su dainomis.
Mūsų kuopos ligoniai

Ona Wilkauskiene besi-

draugijas. Ir likosi progre
syvių darbininkų laikraščių 
skaitytoju ir pastoviu orga
nizacijų nariu ir tokiu pasi
liko iki savo gyvenimo pa
baigos. Buvo rūpestingas 
geras žmogus kaip savo 
draugams, taip kaimynams 
ir pažįstamiems.

Jo gyvenimo pabaigos 
pradžia prasidėjo stuboje. 
Labai užsigavo puldamas. 
Ir 8 savaites buvo beveik 
tik pusiau gyvas. Per du 
sykiu buvo ligoninėje ir 
nursing home.

Šermenys buvo trumpos. 
Vieną dieną buvo pašarvo
tas, o antrą buvo išvežtas į 
krematoriją.

Paliko nelabai drūtą žmo
ną ir sūnų su jo šeima, 
ir daug draugų. Lai būna 
nuoširdi užuojauta liku
siems, o jam amžina ramy
bė.

Binghamton, N. Y.
Palaidojus Alfonsą 

Kaminsky
Po ilgos ligos balandžio 

8 d. mirė ilgametis šio mies
to gyventojas Alfonsas Ka
minsky, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Velionis Kamins
ky gimė Lietuvoje 1893 me
tų gegužės 20 d., Ažagų 
apylinkėje. Būdamas tiktai 
13 metų amžiaus paliko tė
velius, brolius ir seseris ir 
vyko į Bremen. Vokieti
jon, o 1907 gegužės 1 d. ve
lionis atvyko į šią šalį į 
Binghamtoną. Kiek vėliau 
nuvažiavo į Rochester, N.Y. 
ir ten gyveno su savo bro
liu Frank ir jo šeima. Ten 
jis dirbo siuvykloje maž
daug apie metus laiko. Pas
kui sugrįžo atgal į Bing
hamtoną ir dirbo Endicott 
Johnson Corp, iki išėjo į 
pensiją 1958 metais.

1914 m. sausio 20 d. Al
fonsas ir Julia Butkus iš 
Scranton, Pa. sukūrė šeimos 
židinį. Gražiai išaugino vie
natinį sūnų Albert, ir visą 
laiką išgyveno čia Bing- 
hamtone. Dabar Albertas 
yra namų 
traktorius, vedęs ir turi 
gražią šeimą.

Velionis buvo lėto būdo

HELP WANTED--MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Ignas

San Francisco, Calif.
Masine demonstracija

Balandžio 22 dieną vėl iš
siliejo milžiniška masinė

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)

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)

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

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

(32-35}

OPERATORS 
FINISHERS 
BUTTON 

BUTTON HOLES
BAR TACKING & LAYOUT

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

Telephone 212-852-0740 
(34-36)

TOOL AND DIE MAKER

Person with some experience in 
progressive die works and form 
grinding. Will train for adaptation 
to our shop requirements. Call fpr 
appointment 201-688-3658.

(32-35)

TOOL MAKER

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

516-379-4232
(32-35)

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)

EXPERIENCED
DATA PROCESSING 

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

HOLT SYSTEMS
701 N. Broadway 

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

(32-38)

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)
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i musų organizacijos gar
bingą 25 metų sukakties į

mes, kad mūsų kultūros 
draugija gyvuoja ir daugė
ja narių skaičiumi.

Prieš pradedant pietauti 
kuopos narė Rožė Samu- 
lionienė šios sukakties pro
ga pavaišino pokylio daly
vius. Visi padainavo jai 
“Ilgiausių metų”.

Baigiant svečiam pietau
ti, Aldona Aleknienė svei-į 
kino svečius, atvykusius iš 
toli ir arti į mūsų šį nepa
prastą pokylį ir paprašė 
svečius pasirodyti.

Toliau sekė kalbos. Pa
kviesta Adelė Pakalniškie
nė, buvusi pirmoji kuopos 
iždininkė, plačiai papasa
kojo kaip prieš 25 metus 
susiorganizavo 45 kuopa. 
Iš pradžių turėjo tik 14 na? 
rių. Vėliau pradėjo atva
žiuoti daugiau lietuvių ir 
mūsų kuopa metai po metų 
išaugo į didelę organizaciją 
ir šiandien mes galime pa
sididžiuoti mūsų veikla. 
Pirmasis kuopos pirminin
kas buvo Vincas Stankus, 
kuris dabar gyvena Miamy- 
je. Gaila, kad dėl senatvės 
negalėjo atvykti į banketą.

Natalija Lenigienė buvo 
kuopos tarimų sekretorė. 
Ji papasakojo apie kuopos 
veiklą. Sakė, iš pradžių bu
vo sunku, nes neturėjom 
tinkamų patalpų susirinki
mams. Džiaugėsi, kad kuo
pa šiandien gražiai organi
zuotai veikia.

Buvusi kuopos finansų se
kretorė Helena Bernotienė, 
sakė: Man džiugu, kad kuo
pa išaugo į didelį skaičių 
narių. Linkiu, kad kuopa 
dar ilgai gyvuotų,

Į mūsų banketą buvo 
atvykusi Miamiečių grupė. 
Pakviestas Jonas Smalens- 
kas pakalbėti. Jis sveikino 
mūsų kuopą nuo Miamio 
LLD 75 kuopos. Sakė: Man 
labai malonu, kad aš galė
jau pas jumis atsilankyti. 
Linkiu jums visiems geros 
sveikatos ir darbuotis drau
gijos naudai.

Taipgi drg. Jurevičius 
sveikino kuopos narius 25 
metų sukakties proga, lin
kėjo geriausios sėkmės kul
tūrinėje veikloje.

Pakviesta Paulina Blaš- 
kienė, buvusi ilgametė kuo
pos pirmininkė, sveikino

tikrinama.
Viktoras Repecka buvo 

operuotas, jau sugrįžo iš 
ligoninės ir gydosi namuo
se. Antaneta Puišienė su
grįžo iš ligoninės ir sveik
sta namuose.

S. Rukienei jau nuimtas 
gipsas nuo rankos, ir ranka 
sveiksta. R. Rūkas sugrįžo 
iš ligoninės ir sveiksta na
muose. Vera Labotto susi
žeidė namuose.

Linkiu visiems ligoniams 
greit susveikti.

V. B—ne

dUcll rxlUcl Lelo į .
statybos kon- jan tikar i n ė demonstraci j a

1 . • !>' donmiWIAin an io'nnnin

i su
gyventi. Priklausė prie Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimo 6 kuopos ir prie 
SLA 50 kuopos ir buvo jų 
pavyzdingu nariu. Bendra
vo su pažangiais ir abudu 
su žmona Julia lankydavo 
pramogas ir 
remdavo šį judėjimą 
š Nuo daugelio pavienių ir 
Alfonso artimųjų buvo pri
siųsta daug gėlių. Balan
džio 11 d. gražus skaičius 
žmonių susirinko į R. J. 
Bednarsky šermeninę pas
kutinį kartą atsisveikinti 
su Alfonsu ir palydėti jį į

Hartford, Conn.
Pavasarinis Hartfordo 

Laisvės Choro koncertas bu
vo labai sėkmingas. Kartu 
buvo paminėta choro 45-oji 
metinė sukaktis. Publikos 
buvo daug iš visur, net 
draugės Visockienės gimi
nės iš Californijos.

Tos dienos pirmininkė 
Josephine DeCarli labai 
sklandžiai apibūdino choro 
gyvenimą. O choras, vado
vaujant Wilma Hollis, pa-1 
dainavo gražių dainelių.

Parengimo komisija nuo
širdžiai dėkoja visiems pro
gramos atlikėjams, o ypa
tingai Mildred Stensler ir 
Victor Becker, kurie iš taip 
toli atvažiavo, ir visiems 
svečiais už atsilankymą.

Helen Carlson su dukra 
Roberta sunkiai dirbo. Šei
mininkės pavargo, bet kar
tu ir džiaugėsi, kada pama
tė pilnutėlę salę žmonių.

Dabar ruošiamės važiuoti 
į New Yorko Aido Choro 
jubiliejinį parengimą, ku
ris įvyks Maspeth, N. Y., 
gegužės 7 dieną. Busas nuo 
157 Hungerford St. išvyks 
9:30 vai. ryte. Kurie va
žiuosite su Laisvės Choru, 
būkite laiku. Mūsų salė 
bus atidaryta nuo 9 vai. ry
to. Kelionė tiktai $3 asme
niui. Vietą užsisakyti gali
ma pas C. Miller — telefo
nas 246-7370.

Iki pasimatymo,

ir daugumoje su jaimais, 
ryžtingais veidais. Demons
trantai maršavo su įvairiais 
šūkiais, vėliavomis ir dai
nomis. Šį prieškarinė de
monstracija susi dėjo iš 
įvairių organizacijų bei 
grupių. Miesto plačiomis 
gatvėmis eisena tęsėsi link 
žymaus Golden Gate Parko 
ir milžininško Kezar stadi
jom)

ATTENTTON
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)

OPERATORS 
ON DRESSES

Section or Whole Garments.
anent. Union Benefits.

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

Ozone Park, Queens 
Tel. 847-4544

Pcrm-

(32-37)

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}

ir nap-al ■ išgale Apie pirmą valandąįpiėtų ir pagal isgaię laike didžiulg dalig pla. 
taus didelio stadijono de
monstrantais buvo užpildy
ta. Vietine komercinė spau
da teigė, kad šioje masinėje 
demonstracijoje radosi apie 
25 ar 35 tūkstančiai žmo
nių, bet, be abejo, Buvo 
daug daugiau. Nes už sta
dijono sienų, kur radosi

nų savo gyvybę palaikys 
vien ant vandens. Tai toks 
žymaus kalbėtojo ir už pa
saulinę taiką kovotojo pro
testas ir ryžtas.

Tiesiog šiurpas krečia, 
kad šis žiaurusis, ilgas ka
ras nusinešė į amžinus lei
pus tūkstančius jaunų' žmo
nių. Su kovotoju Gregory 
gali būt tas pat, nes net ko
mercinė spauda priminė, 
kad Gregory jau dabar nuo 
ištisų metų badavimo bela
kę vien kaulai.

Maloni sueiga
Balandžio 16 dieną

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

(32-38)

MACHINE SHOP
Looking for MACHINIST capable 

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

For interview contact
JI. P. PREIS ENGRAVING 

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

(32-36)

NEEDED AT ONCE
Experienced

Label Weaver. Second shift.
CAMPGAW

WOVEN LABEL
201-337-7134

MAINTENANCE
CLEAN UP

(34-38)

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

(.32-38)

OPPORTUNITY
TOOL MAKERS

Dub''16'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.
07928

201-635-9695
(32-34)

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

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

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

CHUBB & SON, INC.

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

per 
San Francisco LLD 153 kp. 
įvyko maloni sueiga su pie
tumis Petro ir Mildutęs 
Williams naujoje rezidenci
joje Petalumoje. Svečių at
silankė gražus būrys, o šei
mininkų malonumas ir die
nos grožis atsilankiusius 
puikiai nuteikė.

amžjno ^poilsio vietovę — ij įvairios kioskos skleidžiant 
. vi- . 1 įvairią literatūrą ir kitką,

buvo tūkstantinė žmonių 
masė. Programos skardūs 
garsai bei kalbos sklido po 
plačiąją apylinkę ir visoje 
apylinkėje gerai buvo gir
dima.

Programa buvo plati, su 
įvairiais kalbėtojais ir mu
zika. Štai kai kįurių kalbė
tojų vardai: vietnamietė Le 
Anhtu, specialis praneši- 

‘mas per telefoną nuo M-me 
Nguyen iš Paryžiaus, An
gela Davis per rekordinę 
juostelę, Angelos sesuo, 
Dick Gregory. Jane Fonda 
ir kiti. (Primintina, kad 
Jane Fondą žymi prieš ka
rą kovotoja, šių metų ba
landžio men. Hollywoode 
buvo apdovanota premija 
už atsižymėjimą filme 
“Kibte”). Visų kalbėtojų 
kalbos rišosi su šūkiu, kad 
šis baisusis žudynių karas 
turi b ū t kjuogreičiausia 
baigtas.

Aktyvistas Dick Gregory 
pastatė daugumą sėdinčių 
ant kojų, ir ovacija, ploji
mas rodosi nesibaigs. Jo 
kalba buvo ugninga, jis 
gausiai smerkė visą Nixo- 
no administraciją. Prie to, 
Gregory pareiškė, kad pra
ėjusių metų balandžio 24 d. 
čia pat San Franciske įvy
kusioje antikarinėje masi
nėje demonstracijoje jis pa
reiškė, kad nelies nė vieno 

’ sotaus valgio . kąsnio, kol 
karas nebus baigtas. Na šių 
metų balandžio 24 d. suka
ko pilni metai jo badavi
mui. O šį kartą Gregory 
pareiškė bei padarė griežtą 
pažadą, kad nuo šio balan
džio 24 dienos, jis per 40 die-

Vestal Hills kapines.
Liūdesyje liko jo žmona 

Julia, sūnus Albert, viena 
anūke Mrs. Donald Dubra- 
va, du anūkai, kiti artimie
ji ir daug draugų.

Visi palydovai buvo pa
kviesti susirinkti į Ameri
kos Legiono salę pietums, 
kur buvo tinkamai pavai
šinti. Ilsėkis, drauge Alfon
sai, šios šalies šaltoje že- 

’ meleje, o gyviesiems šir
dinga užuojauta.

Tad

Ona Wellus

An
*

Parkway 
07078
Employer

(34-36)

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

(34-36)

* -- ■— -...........................

Amatininkai, pajleškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
Ir gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimą žema.

Union, N. J.
Balandžio 23 d. mirė Vla

das Simanauskas-Simen. Jis 
jau buvo pagyvenęs žmo
gus, turėjo 86 metus. Bu
vo tarnavęs caro armijoje 
Peterburge, dabartiniame 
Leningrade. Jam teko ma
tyti ir paskaityti pirmutinį 
“Laisvės” numerį.

Pargrįžęs iš kariuomenės 
tėvynėn į Rokiškio rajoną, 
Enikių kaimą, jau rado tė
vo žemę padalintą į tris da
lis kitiems jo vyresniems 
broliams, tai jam nebuvo 
kitokios išeities kaip pra
dėti gyvenimu rūpintis sa
vistoviai.

Išvažiavo į Rygą, gavo 
darbą geležinkelio vagonų 
gaminimo dirbtuvėje. Iš
dirbęs ten kelis metus, pra
moko dailidės amato. 1913 
metais atvažiavo Amerikon 
ir per visą laiką iš to daro 
pragyvenimą.

Buvo vedęs, išaugino sū
nų ir išmokslino jį inžinie
rium. Įsitraukė į Newarko 
pašalpines ir apšvietos

Patiekalai bei pietūs, kaip 
sakoma, buvo “karališkip, 
ir va už tą visą gerą šie 
nuoširdūs šeimininkėliai vi
sas lėšas sumokėjo.
varde San Francisco minė
tos kuopos ir svečių nuošir
di jiems padėka. Prie to, 
abiem šeimininkams tel$o 
gerokai darbo pridėti. Taip
gi dirbo Valė Sutkienė ir
Telda King.

Papildy m u i 
gausių gėlių 
greitai pražydės jų sodybo
je du gražių rožių medeliai 
nuo šios sueigos svečių bei 
jų bičiulių.

L — ma

šeimininųų 
ir medeli

REAL ESTATE 
FOR SALE

OPPORTUNITY. Mold maker, tool
maker, expd. Tool and Die Main
tenance and repair. Form Grinding. 
Salary open. Good opport, for right 
person. Call Mr. Mauro. 

212-297-2056.
(34-35}

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}

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

(34-38}

r?

Harrison, N. J.
Gegužės 27 dieną įvyks 

LDS 3-čios apskrities kon
ferencija. Vieta: 15-17 An 
Street, Labor Lyceum s a,- 
Įėję. Kuopos raginamos iš
rinkti ir atsiųsti delegatu 
Gali delegatus atsiųsti 
tos kuopos, kurios prie a; 
skrities dar nepriklauso.

Turime labai svarbių rei
kalų aptarti. Šiemet įvy] 
LDS seimas. Reikia apie 
pasitarti

Kviečia Komitetas.
J. Stasiukaitis

n

S. 
ir

£S 
jį

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

“LAISVĖS” 60-MECIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

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

-—Administracija 
Rašykite: ,*Laisvew 

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

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

CABINET MAKERS. Experienced 

in wood and formica wood. New

ark, N. J. Call for appointment: 

201-824-2050. (34-37}

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

.(34-40}

i)

LAB TECHNICIAN

Clinical, Capable of Venopunture, 
Hematology, Chemistry, etc.

516-OR 6-7392
(31-38)

.i
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Balandžio pradžioje Mas
kva pažymėjo 825 metų su
kaktį. Ta proga apie TSRS 
sostinę Tarybų Lietuvos 
spaudoje buvo paskelbta 
nemaža medžiagos.

Skaitytojų dėmesiui pa
duodame kiek sutrumpintą 
straipsni, kuris buvo iš
spausdintas “Tiesoje’’.

nepamiršta ir nepa
mils aplankyti. Tik 
ištiko nelaimė kelio-

Philadelphia, Pa.
Susitikome, pasikalbėjome
Balandžio 23 d. čia susi

rinko būrelis spaudos mylė
tojų ir LLD 10 kuopos na
rių. Daugiau kaip per pus
metį buvome išsiilgę vieni 
kitų, ir nežinojome, 
kam teko pergyventi
mužę. Liūdna, kad turėjo
me mirimų ir susirgimų. 
Labai nesmagu, kad paty
ręs mūsų darbuotojas Juo- 
Kazlauskas jau virš du mė
nesiai tebesirginėja. Už jį 
sunkiau padirbėjo draugai 
J. šaskas ir F. Walantas.

Laukėme svečių ir jie at
vyko. Draugė Daratėlė Mu- 
relienė, daug dirbusi ir dai
navusi pas chicagiečius, da
bar su savo gyvenimo drau
gu apsigyveno šioje apylin
kėje ir dalyvavo mūsų pa
rengime. Brooklyniečiai lai- 
sviečiai tai kaip saviškiai, 
mūsų 
tingi 
Viena 
nėję.

Visi laukėme draugo Jo
no Grybo su labai įdomiais 
filmais apie Amerikos lie
tuvius ir Lietuvoje sutinka
mus lietuvius turistus. Bet, 
jau visai netoli nuo paren
gimo vietos, įvyksta , auto 
avarija. Pasekmė: Drau
gas Grybas tampa sužeis
tas ir nuvežtas ligoninėn. 
Naujutė Jono mašina suža
lota. O kuomet jis apraišio
tas lopais, sugrįžta ieškoti 
mašinos, ją randa jau ant 
šaligatvio ir v i s k a s iš 
“tronko” išnešta, iškraus
tyta. Brangus kalbamų fil
mų aparatas ir daUg kitko 
jau dingę.

Svečiai jau buvo baigę 
išvykti į namus, kuomet Al
bertas parsivežė sužeistą 
mielą filmininką. Jonas pa
sakė: Gaila, kad pavelyti, 
o ir aparato ir filmų nete
kau. Nežinau, kada tą dar
bą atliksiu...

Šiaip parengimėlis buvo 
sėkmingas. Labai ačiū virė
joms V. Paliepienei, H. Tu- 
reikienei ir maisto aukoto
joms H. Tureikienei, Mačė- 
nienei ir Kaspariūnienei. 
Taipgi dėkojame visiems 
kitiems aukotojams ir dar
bininkams.

R. M.

Miami, Fla.
Balandžio 27 d. LLD 

kuopa turėjo sėkmingą mė
nesinį susirinkimą, vado
vaujant Vincui Bovinui, 
organizatoriui. Miamiečiai 
gausiai aukoja kilniems tik
slams, kaip pažangiečių 
spaudai ir ginybai tų, ku
riuos reakcionieriai perse
kioja už jų pažangiąją poli
tinę veiklą. Buvo, kad ir 
silpnoka, ir meninė progra
mėlė. Buvo ir kalbėtojų, 
tarpe kurių ir Mildred Fri- 
berg, LSK fin. sekretorė. 
Jinai pasakė sklandžią pra- 
kalbėlę.

Vincas Bovinas yra vie
nas iš veikliausių visuome
ninėje veikloje mūsų kolo
nijoje, neatsižvelgiant į tai, 
kad ir jį jau slegia metų 
našta.

Bal. 23 d. kiek man teko 
sužinoti, buvo jo gimtadie
nis. Reikėjo jį pasveikinti 
viešai, bet nieko negirdė
jau.

Mes lietuviai peršykštūs 
pagerbime mūsų veikėjų. 
Tas negerai. Vietoje pakel
ti jų ūpą ir priduoti dau
giau jiems energijos, mūsų 
šykštumas ar neapdaira 
silpnina visuomeninę veiklą.

Inž. Gabrėnas
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Maskvos centre, tylioje 
Vorovskio gatvėje, visuo
met gali sutikti žmonių, 
kalbančių lietuviškai. Įvai
rūs reikalai atveda juos į 
dviaukštį geltonai dažytą 
namą, pažymėtą 24-tu nu
meriu. Čia Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos Nuolati
nė atstovybė prie TSRS Mi
nistrų Tarybos.

Respublikos nuolatinis at
stovas prie sąjunginės vy
riausybės Stanislovas Jaru
ševičius pokalbyje su “Tie
sos” korespondentu Vytau
tu Bartkumi papasakojo:

— Didžiojo Tėvynės karo 
metais atstovybėje buvo 
susitelkusi tarsi visa Lietu
va. Čia laikinai dirbo res
publikos vyriausybė,. Daž
nai iš čia išvykdavo parti
zanai į priešų užgrobtą te
ritoriją, kariai į Lietuvišką
ją diviziją. Čia pirmą prie
globstį surado daug eva
kuotųjų darbuotojų. Nors 
griaudė patrankos, bet nė 
vienai dienai čia nenutrū
ko politinis, kultūrinis gy
venimas. Atstovybėje tada 
telkėsi spėję evakuotis P 
Cvirka, S. Nėris, L. Gira, 
J. Baltušis, J. Banaitis, J. 
Šimkus...

Dar vyko karas, o iš vi
sos šalies į Maskvą buvo 
kviečiami 
siunčiami mokytis į kitų 
respublikų institutus, įmo
nes, kad, išvadavus Lietu
vą, jie galėtų tuoj pat pra
dėti atstatomąjį darbą. Są
junginė vyriausybė jaut
riai įsiklausydavo į musu 
respublikos rūpesčius bei 
pageidavimus. Daug pa
stangų bei paramos mūsų 
kraštui prireikė ir pirmai
siais metais.

TSRS Ministrų Tarybos, 
jos komisijų posėdžiuose 
svarbiausieji ūkio, ekono
mikos, kultūros ir kiti 
klausimai sprendžiami da
lyvaujant visų respublikų 
atstovams. Mes palaikome 
nuolatinius ryšius ne tik su 
TSRS Ministrų Taryba, bet 
ir su jos valstybiniais ko
mitetais, taip pat su sąjun
ginėmis ministerijomis bei 
žinybomis. Atstovybė daly
vauja, ruošiant Lietuvą lie
čiančius nutarimus, potvar
kius, svarstant Tarybų Są
jungos vyriausybiniuose or
ganuose respublikos liau
dies ūkio planus ir biudže
tą, medžiaginį techninį ap
rūpinimą.

Atstovybė padeda nusta
tyti dalykinius ir kūrybi
nius Lietuvos pramonės, že
mės ūkio, mokslinio tyrimo, 
kultūros įstaigų ryšius su 
atitinkamomis kitų respu
blikų organizacijomis. Apie 
šių ryšių apimtį daug pa
sako ir toks skaičius: be
veik pustrečio šimto Mas
kvos ir jos srities įmonių 
tiekia savo produkciją Lie
tuvai.

—-Mes dalyvaujame ren
giant Maskvoje parodas, 
kūrybinius pasirodymus, 
vakarus, populiarinant Ne
muno krašto pasiekimus. 
Artėjant TSRS 50-mečiui, j 
atstovybę dažnai kreipiasi 
Maskvos mokyklų, įmonių

aktyvas su prašymu padėti 
organizuoti parodas, sten
dus apie Tarybų Lietuvos 
gyvenimą. Ir mes jiems 
mielai padedame. Pavyz
džiui, vienoje sostinės vidu
rinėje mokykloje įvyko įs
pūdingas vakaras, skirtas 
mūsų respublikai. Jame 
dalyvavo rašytojai J. Avy
žius, R. Kašauskas, A. Bu- 
čys, menotyros mokslų kan
didatas A. Kancedikas. At
stovybė padėjo šios mokyk
los mokiniams surengti M. 
K. Čiurlionio paveikslų re
produkcijų parodą, jo mu
zikos perklausą.

Dažni svečiai atstovybė
je Maskvos aukštosiose mo
kyklose besimokinantys lie
tuviai.

Įvykstantis šį sekmadienį, 
gegužės 7 dieną, Aido cho
ro 60 metų paminėjimas 
yra labai reikšminga sukak
tis. Prie šios šventės ren
giasi aidiečiai ir kiti meni
ninkai, kurie prisidės prie 
jubiliejinio koncerto prog
ramos.

Bagdadas. — Irako Ge
neralinė Moterų Federacija 
atsišaukė į arabų moteris. 
Kviečia įsijungti kovon Sukakties 
prieš kolonializmą, reakciją paskutinį 
ir kooperuoti su socialisti
niu šalių moterimis

A. Iešmantą
Aido choro solistas

Po Aido choro Auksinės 
paminėjimo, per 
dešimtmetį, Cho- 
svarbų darbą pa
lietu vių kultu ri-

ras atliko 
žangiųjų 
niuose baruose.

Aido choras tęsia 
tradicijas, jo Vaidmuo

or-

savo 
atsi

spindi repertuaruose, tarpi
ninkauja su pažangiom 
ganizacijom.
Atsižvelgiant į pasikeitu

sias santvarkų sąlygas 
Amerikoje ir Lietuvoje, per 
60 metų, Aido choras pasi
rinkdavo tinkamas dainas, 
atskiriems laikotarpiams.

SVEIKINA AIDO CHORĄ 
SU 60-mečio JUBILIE

JUMI
Didžiai gerbiami Aido cho

ro nariai, vadovai ir 
solistai,

Jubiliejaus proga prašau 
priimti mano nuoširdžius 
sveikinimus Jūsų ilgame- 
čiui Aido chorui.

Negaliu praleisti nepa
sveikinus, nes jaučiu parei
gą įvertinti Jūsų pastangas, 
į kurias įdėta tiek daug jė
gų, širdies, talento, ir vis
kas atiduota žmogaus 
džiaugsmui.

Esu dainos mylėtoja. Nuo 
mokyklinio amžiaus dai
nuoju chore.. Visa jaunystę 
lydėjo mane daina — šiene
lį grėbiant ir linelius rau
nant. Vėliau išvažiavau į 
tolimą Argentiną, ten sto
jau į chorą ir Liaudies Te
atrą, o dabar 
“Kauno Kovos 
chore.

Linkiu Aido
giausių metų, ir kad Jūsų 
gyvenimą lydėtų vien daina 
ir saulė.

Pramogų Kalendorius
Gegužės 27 d.

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

Pranešimas
LLD 2-os apskrities kon

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

L LI) kuopos išrinkite de
legatus į konferenciją.

Sekr. A. R.

dainuoju 
Veteranų”

chorui il-

Tokijas. — Okinavos So
cialistų Masinės partijos 
26-asis kongresas nutarė 
reikalauti, kad Jungtinės 
Valstijos likviduotų milita- 
rines bazes ir visai pasi
trauktu iš Okinavos.

specialistai ir

Detroitas. — Ford Motor 
korporacija per pirmąjį šių 
metų ketvirtį padarė 49 % 
oelno. Tai rekordinis pel
nas. Kitos kompanijos taip
gi daro didelius pelnus, kai 
darbininkų algos įšaldytos.

Kuo daugiausia parengimu 
“Laisves” paramai.

Mieste pasidairius
1971 metais New Yorko 

mieste dėl streikų prarasta 
22,500 darbo dienų. Dau
giausia dienų prarado 7 
mėnesių streike telefonų 
darbininkai.

V. Bekeris
Solistas

Amelia Young
Buvusi aidietė — sdlistė
Aido choro jubilie 

koncertas - banketas įyyks 
Lietuviu Piliečiu klube 
61 Grand Ave.

jinis

69- 
Maspeth, 

k 1 I I 11 £ z\ 4-

kaina $6.
Kviečiame atsilankyti į 

Aido choro jubiliejinį pa
minėjimą, kuris pasiliks 
mūsų prisiminimuose ir pa
žangiųjų lietuvių istorijoje.

Pekinas. — Kinijos val
džia griežtai pasmerkė pre
zidento Nixono padidintą 
Šiaurės V i ('t namo bombar
davimą ir karo praplėtimą, 
kaip tęsiamą “agresijos kri- 
minalystę”.

AN EXPLANATION TO THE PUBLIC REGARDING

PODAROGIFTS, INC
We are the ONLY firm in U.S.A, exclusively appointed by VNESHPOSYL
TORG to accept and send gift-orders to relatives in all parts of U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which sends the 
gift-orders to VNESHPOSYLTORG, without any intermediates, banks etc.

PODAROGIFTS, INC. is the ONLY firm in U.S.A, which accepts or
ders for PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES and delivers its or
ders directly through Vneshposyltorg, for quality merchandise obtainable in 
the special VNESHPOSYLTORG stores and warehouses in many large 
cities of U.S.SR.

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

PODAROGIFTS, INC. is the only firm in U.S.A, which receives fron
VNESHPOSYLTORG allotments for Automobiles at special dollar prices.

At present we have a few cars available for immediate sale, of the follow
ing models:

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00; MOSKVICH IE — $3033.00;

ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 subject to prior sale.
First come— First served

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

Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., N.Y. N. Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 B’way, N. Y., N. Y. 10019 
Globe Parcel Service, Inc. 723 Walnut St. Philadelphia, Pa. 19106

or directly with our main office:

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

(between 27 and 28 Sts.)
NEW YORK, N. Y. 10001

Make certain you place your orders with a properly authorized firm

Apie 30,000 katalikų pra
dinių mokyklų mokinių de
monstravo prie gub. Rocke- 

. reikalau
dami finansinės paramos 
[bankrutuojančioms katali
kų mokykloms. Aukščiau
sio j o teismo nuosprendžiu 
|vaduojantis neleistina vals
tybinių fondų vartoti pri
vačių mokyklų paramai.

Vladzė Bendoraitiene ^e^eP° } aštines,
Kaunas, 1972-III-25
Sveikina Aido Chorą Su 

60-m.ečio Jubiliejumi

Gerbiami aidiečiai ir
Mokytoja M. Stensler,

Pirmiausia sveikinu su 
tarptautine žmonių švente 
— Gegužės Pirmąja!

Karštai sveikinu Aido 
chorą jo 60 metų sukakties 
proga, nuoširdžiai linkėda
mas dar daug metų gyvuo
ti ir linksminti pažangią 
liaudį, tyrais - garsiais bal
sais, šaukiant eiti teisingu 
meno keliu į apšvietą ir ko
voti už taiką.

Linkiu visiems aidiečiams 
puikios sveikatos ir sėkmės 
veikloje. Jubiliejaus proga 
prisiunčiu Aido chorui 100 
dolerių auką.

Su gilia pagarba, 
“Laisvės” skaitytojas

17 mokinių sužeista susi
dūrus mokyklos autobusui 
su sunkvežimiu.

Aklas teisėjas Ramirez 
sėdi kasdien šeimų teisme 
ir klausosi įvairių skundų, 
kuriuos jam tenka išspręs
ti. Šiuo metu jis turi net 
35 bylas svarstyti.

Gegužės Pirmos demons
tracija Union Square buvo 
atkreipta daugiausia prieš 
karą Indokinijoje. Tarp de
monstrantų matėsi šiek 
tiek ir lietuviu.

Per aidietę Ilzę Bimbienę 
Vido chorą sveikina fila- 
delfiečiai, aukodami po 10 
dolerių: J. Logisky, P. ir 
F. Wallentai ir Lietuvaitė

Dėkojame.

Šio miesto unijistai šau
kia konferenciją gegužės 
20 d. prezidentinių rinkimų 
klausimu.

Su Jubiliejumi sveikina: 
Ch. Anuškis iš Newark, N. 
L, su $10; J. W. Thomson 
iš Miami, Fla., su $5 ir bu
vęs aidietis ir filmininkas 

’ J. Klimas su $5.
Širdingais ačiū.

Narkotiku kontrolės ta
ryba apskaičiuoja, kad mie
ste buvo daugiau kaip 300, 
000 narkotikų vartotojų 
per pastaruosius 7 metus.

< Rep.

Announcement
The Regency Theatre 

(Broadway and 68th St.) 
announces a completely new 
policy of presentations be-

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks šeštadienį, gegu
žės 13, Laisvės salėje. Pra
džia 3 vai. popiet. Svarbu 
visiems nariams dalyvauti, 
nes bus LDS Centro valdy
bos ir seimui delegatų rin
kimas. Po susirinkimo jau-

ginning May 18. Russian nasis Briedis parodys gra-
films of unusually high 
quality and interest will be 
featured beginning with 
Andrei Mikhalkov- Koncha
lovsky’s production of An
ton Chekhov’s “Uncle Va
nya” starring Innokenty 
Smoktunovsky and Sergei 
Bondarchuk. The latter is 
best remembered here for 
his work in the a ward-win
ning “War and Peace”.

Artkino Pictures, Inc.

žilus filmus iš savo kelio
nių. Gali ateiti ir pašaliniai 
filmų pamatyti.

Valdyba

Pranešimas
LLD 185 kp. susirinki

mas įvyks gegužės 9 d. 2 v. 
p. p. Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park,

Prašomi visi nariai daly
vauti, turime daug reikalų. 
Ateikite visi!

Valdyba

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.

( 30-35)

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisvas” rei
kalus savo susirinkimuose.




