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KRISLAI
Pavykusi mistija 
Bilijonai karui 
Neleidžia susijungti 
Nixonas ir Wallace 
Sveikas patarimas

J. Gasiūnas
Prezidentas Nixonas grį

žo iš Tarybų Sąjungos pa
tenkintas misijos pasekmė
mis.

Maskvoje pasirašyta net 
8 sutartys, tarp kurių svar 
biausia — strateginių gin
klu kontrolės sutartis. Ben
drame pareiškime Nixonas 
ir Brežnevas pasisakė už 
bendras pastangas taiką 
pasaulyje išlaikyti.

Vietnamo karo baigimą 
abiejų šalių vadai paliko at
eičiai. Reiškia, karas ir 
toliau bus tęsiamas. Nixo
nas neįsileido kalbėti apie 
karo nutraukimą dabar.

Cornell universiteto stu
dijų centras apskaičiuoja, 
kad amerikiečių lėktuvai B- 
52, bombarduodami Šiau
rės Vietnamą, mums kai
nuoja. tarp 15 ir 20 milijo
nų dolerių į dieną.

O kur kiti lėktuvais bom
bardavimai Pietų Vietna
me , Laose, Kambodijoje? 
Jie taipgi padaro taksų mo
kėtojams milijonus dolerių 
iškaščių kasdien.

Ginklų pagaminimas ir 
pristatymas armijoms irgi 
suėda bilijonus dolerių.

Kadaise prezidentas Ei- 
senhoweris atvirai pasakė, 
kad mes kariaujame Viet
name tikslu neleisti komu
nistams ramiu būdu laimėti 
rinkimus.

Tuo tikslu Jungtinės Val
stijos padalino Vietnamą 
į Šiaurinį ir Pietinį, įsteigė 
antikomunistinę valdžią P. 
Vietname ir dabar Ameri
kos ginklais ją išlaiko.

“New York Times” ko- 
lumnistas Anthony Lewis 
teigia, kad Jungtinės Vals
tijos nuo 1954 metų Gene- 
vos konferencijos, su ku 
rios tarimais nesiskaitė, te
belaiko suskaldytą šalį ir 
neleidžia jai susijungti.

Gub. Wallace ir ligoninė
je būdamas tęsia preziden
tinių rinkimų vajų tikslu 
suskaldyti demokratų gre
tas.

Wallace smarkiausia ko
voja prieš tvirčiausią ir pa
žangiausią demokratų kan
didatą McGovern, kad jis 
nelaimėtų demokratų kon
vencijoje.

Sakoma, kad prez. Nixo
nas įkalbėjo Wallace kan
didatuoti demokratų sąraše 
ir tookiu būdu pasitarnau
ti republikonams. Po Ni- 
xono pasitarimo su Wallace 
buvo nutrauktas kaltinimas 
prieš Wallace brolį Gerald 
už nesumokė jimą federali- 
nių taksų.

Amerikinės Vėžio Ligų 
Draugijos direktorius Wm. 
J .Vandervoort pataria 
ypach senesnio amžiaus 
žmonėms dažnai patikrinti 
sveikatą.

Nixonas ir Brežnevas baigė 
^pasitarimus, kurių metu 

pasirašė 8 sutartis

Jungtin. Valstijų ir Tarybų 
Sąj. deklaracija tvirtina 
taikos jėgas pasaulyje

Maskva.— Nixonas ir 
Brežnevas su kitais abiejų 
valstybių pareigūnais tarė
si visą savaitę. Visi pasita
rimai praėjo sėkmingai. 
Pasirašė net aštupnias su
tartis.

.Svarbiausia sutartis — 
strateginių ginklų limitaci- 
jos paktas. Abi šalys sutiko 
nevartoti niekur branduoli
nių ginklų, kokie jie bebū
tų, taipgi jų gamybą limi

Mainieriai ruošiasi unijos 
vadovybę pakeisti

Metodistų konf erenci j a j au 
pasmerkė karą Vietname

Washington.— Jungtinės 
Mainierių Unijos kovotojai 
už demokratiją laimėjo per
galę teisme, kai teisėjas nu
sprendė, kad unijos rinki
mai 7-se distriktuose buvo 
pravesti nelegalėmis prie
monėmis, smurtu ir papir
kimais.

Eilinių narių konvencija, 
gegužės 20-21 dienomis įvy
kusi Wheeling, W. Va., 
sveikino laimėjimą ir suda
rė planus naujiems rinki

Presbiterionai ragina Ceilonas - socialistinė 
baigt karo skerdynes respublika
Denver, Colo.— Generali

nė Jungtinės Presbiteri jo
nų Bažnyčios asamblėja pa
reiškė protestą bombarda
vimui ir blokadai šiaurės 
Vietname ir kartu reikala
vimą Nixono administraci
jai nieko nelaukiant baigti 
karą Indokinijoje.
Asamblėja atstovauja tris 

milijonus šimtą tūkstančių 
presbiteri jonų religijos na
rių. Pasisakė už griežtą 
ginklų kontrolę. Paskyrė 
$10,000 Angelos Davis gy
nybai.

Integracija mokytose 
smarkiai atsilikusi
Washingtonas.—šešios ci

vilinių teisių organizacijos 
tvirtina, kad integracija 
(rasinės segregacijos nai
kinimas) Jungtinėse Valsti
jose rodo atsilikimą.

Daugelyje miestų ir mie
stelių, ypač pietinėse vals
tijose, mokyklų sistema te
bėra neperorganizuota ir 
neleidžia greitai pravesti 
integracijos.

Dr. Vandervoort nurodo, 
kad nemaža vėžiu susirgu
sių, turinčių net 90 ar dau
giau metų, galima pagydy
ti, jeigu anksti vėžio pra
dai surandami. 15 metų 
praktika parodė, kad daug 
tokių žmonių buvo pagydy
ti.

Sulaukę 65 metų amžiaus 
turi dabar progų dar ilgai 
gyventi, jeigu jie tinkamai 
prižiūrės savo sveikatą.

tuoti.
Nixonas ir Brežnevas pa

sirašė bendrą deklaraciją. 
Nixonas pakvietė Brežnevą, 
Kosyginą ir Podgorną at
vykti į Jungtines Valstijas.

Nixonas su žmona aplan
kė Leningradą ir Ukrainų 
sostinę Kievą. Vėliau išvy
ko vienai dienai į Iraną ir 
kitai dienai į Lenkiją, iš 
kurios grįžo namo, atlikę 
sėkmingą kelionę.

mams, kuriuose ' jie tikisi 
apvalyti unijos vadovybę 
nuo biurokratų ir parsida
vėliu, u

Washingtonas.— 150 įžy
mių kovotojų prieš karą 
pridavė Kongresui peticiją 
ir atsisakė iš Kapitoliaus 
išeiti laukan, kol peticija 
nebus išklausyta. Policija 
areštavo 21, tarp kurių bu
vo dr; Spock

Colombo.— Ceilono par
lamentas nutarė paskelbti 
savo salą socialistine Šri 
Lanka respublika. Šri Lan
ka reiškia jų senovinėje 
kalboje didžiulę gražią sa- 
lą.

Ceilonas turi apie 13 mi
lijonų gyventojų. Per šimt
mečius buvo Anglijos kolo
nija, dabar nepriklausoma 
socialistinė respublika Bri
tanijos Komonvelte.

Weston, Mass.—Mrs. Kay 
Worden pamokėjo $15,000 
už laikraštyje paskelbimą 
protesto prieš bombardavi
mą ir blokadą Š. Vietna
me. Skelbime ragina Ni- 
xoną baigti brutalų darbą 
Indokinijoje.

Egipto liaudis pasi
rinko socializmą

Kairas.— Egipto premje
ras Aziz Sidky pareiškė, 
kad Egipto liaudis pasirin
ko savo šaliai socialistinį 
kelią, iš kurio niekas jau 
nebegales jo ištraukti.

Vyriausia dabar pareiga 
—išlaisvinti Izraelio okupa
cijoje esančią arabų terito
riją.

Varna, Bulgarija.— Mo
terų Tarptautinės Demo
kratinės Federacijos tary
bos susirinkimas vienbalsiai 
pasmerkė Jungtines Valsti
jas už bombardavimą ir 
blokadą Šiaurės Vietnamo.

Vargu ar rasime Lietuvoje miestą, kuriame taip būtų 
mėgiamas sportas, kaip Kaune, Kiekvienas fabrikas ar kie
mas, kiekviena mokykla ar gatvė, kiekvienas namas turi sa
vo čempionų. Ypač mėgsta sportą jaunieji kauniečiai. O 

ir sąlygas sportuoti jie turi geras. Mieste yra vienuolika vai
kų ir jaunimo sporto mokyklų, kuriose mokosi apie 4,000 bu
simųjų čempionų. Kiekvienoje vidurinėje mokykloje pasta
tytos sporto salės, plaukymo baseinai, stadionai ir žaidimo 
aikštelės.

Nuotraukoje: treniruojasi mažieji krepšininkai, žai
dimo juos moko pasaulio čempionas, TSRS rinktinės kapito
nas Modestas Paulauskas. — M. Ogajaus nuotrauka

Pasikalbėjimas su R. Kalantos 
motina

Tarybų Lietuvos radijo 
ko respond. Zenonas Lapins
kas apsilankė * Kauno “Sil- 
vos” fabrike, kur susitiko 
su šios įmonės valgykloje 
dirbančia Elena Kalantie- 
ne. Jos sūnus Romas ge
gužės 14 d. nusižudė Kau
no muzikinio teatro sodely
je.
Korespondentas: Pirmiau

sia norime atsiprašyti jus 
už trukdymą. Mes nenorė
tume priminti to skaudaus 
jūsų šeimai įvykio. Tačiau 
užsienio spauda, užsienio 
radijo stotys skleidžia įvai
riausius ganduis apie jūsų 
sūnaus nusižudymo aplin
kybes ir motyvus. Prašome 
nors keletą žodžių apie jū
sų šeimą.

Kalantiene: Turėjau ke
turis sūnus. Dabar liko 
trys. Du vyresnieji vedę, 
jauniausiam 14 m., Romas, 
kurį ištiko nelaimė, buvo 
19 metų. Vyriausiasis sū
nus Politechnikos institute 
dirba dėstytoju, antrasis 
yra savanoriškos draugijos 
armijai, aviacijai ir laivy
nui remti šaudymo treneris, 
Romas mokėsi 11 klasėje, 
jaunesnysis mokosi 7. Vy
ras dirba Politechnikume, 
komunistas, dalyvavo did
žiajame tėvynės kare.

Korespondentais; Užsienio

TSRS kovoja imperializmą
Maskva.— Po pasibaigu

sių pasitarimų su prez. Ni- 
xonu Kompartijos organas 
“Pravda” paskelbė, kad ir 
sėkmingi pasitarimai su 
Jungtinėmis Valstijomis 
nesumažino Tarybų Sąjun
gos kovos prieš agresyvų 
imperializmą.

f Dienraštis nurodo, kad 
Tarybų Sąjunga visada pa
siruošusi pastoti kelią “ag- 

spauda ir užsienio radijo 
stotys mėgina pavaizduo
ti, kad jūsų sūnus nusižudė 
religinių įsitikinimų skati
namas. Prašome pasakyti, 
ar jūs kalbėdavote su sū
numi apie bažnyčią, ar jis 
lankė bažnyčią, ar jo nusi
žudyme nėra kokių nors re
liginių aspektų.

Kalantiene: Religinio as
pekto jokio nėra. Kiek 
man žinoma, bažnyčios 
Romas nelankė ir viso
je mūsų šeimoje nėra 
vietos religiniams prieta
rams. Romas buvo kom
jaunuolis. Kiti vaikai taip
gi komjaunuoliai, jau
niausiais — pionierius.

Korespondentas: Jūsų, 
kaip motinos, nuomone: ko
kios Romo nusižudymo 
priežastys ?

Kalantiene: Romas buvo 
labai uždaras, su niekuo 
savo mintimis nesidalinda- 
vo. Ne kartą anksčiau jis 
skundėsi nervais, lankėsi 
pas gydytojus, vartojo vai
stus. Pastaruoju metu buvo 
pareiškęs, kad jam sutrin
ka atmintis. Tą patvirtina 
ir sunkiai jam sekęsis mok
slas vidurinėje mokykloje. 
Tikriausia, tai jį ir privedė 
prie mirties.

Korespondentas: Ačiū už 
pokalbį. Bucelis 

resyvio imperializmo jė
goms”, kur tik jos pasiro
dys. TSRS teiks paramą 
padidintu kiekiu Vietnamo 
liaudies kovotojams prieš 
amerikinį imperializmą.

Mullan, Idaho.— Sidabro 
kasėjai paskelbė streiką, 
kai unijos inspektoriai ne
buvo įleisti į kasyklą tyri
nėti darbo sąlygas.

Maskva— Bendrų pasi
tarimų pabaigoje Nixonas 
ir Brežnevas pasirašė ben
drą deklaraciją dėl tolesnės 
abiejų šalių laikysenos.

Deklaracijoje pasisakyta 
branduolinėje eroje laikytis 
taikingo sugyvenimo, ne
naudoti militarinių jėgų 
prieš vieną ar kitą pasira
šiusią valstybę, vėl kada 
nors susirinkti pasitari
mams Įvairiais svarbiai-

New Yorkas— Jungtinės 
Metodistų bažnyčios konfe
rencija, atstovaujanti arti 
11 milijonų narių, prisidėjo 
prie kovos prieš karą Indo
kinijoje.

Konferencija reikalauja 
sulaikyti visus karo aktus 
Vietname ir ištraukti visas 
amerikiečių jėgas iš Indo- 
kinijos.

Kiek pirmiau presbiterio
nų ir kai kurios kitos reli

Kooperuos Siaurės 
Vietnamui padėti

Pekinas.— Kinijos vadai 
linkę kooperuoti su Tarybų 
Sąjunga, kaip greičiau ir 
sėkmingiau pristatyti mili
tarinių ir kitokių reikmenų 
Šiaurės Vietnamui.

Tuo reikalu čia tęsiasi 
pasitarimai tarp TSRS 
ambasadoriaus Tolstikovo 
ir Kinijos užsienio reikalų 
ministro ('hi Peng-fei. 
Taipgi tariamasi ir su Šiau
rės Vietnamo delegacija.*

Bangladešo studentai 
linkę prie marksizmo
Dacca.— Visoje Bangla

dešo šalyje kolegijų ir uni
versitetų studentai daugu
moje linkę prie marksizmo.

Studentų organizacijų 
rinkimuose daugiausia lai
mi marksistiniai studentai. 
Artimas bendradarbiavimas 
su socialistinių šalių studen
tais maloniai priimtinas 
tarp Bangladešo studentų.

JAV gimimai mažėja
Washingtonas.— Jungti

nėse Valstijose per pirmą
jį šių metų bertainį gimi
mai smarkiai sumažėjo, 
skelbia federaliniai statis
tikai.

1930 ekonominės krizės 
metais gimimai buvo smar
kiai sumažėję. Šiais metais 
gimimų sumažėjimas maž
daug lyginasi 1930 metams.

Dėl gimimų mažėjimo kal
tinama plačiai naudojama 
gimimų kontrolė.

siais klausimais.
Pasisakė už sušaukimą 

Europos saugumo konfe
rencijos kaip greit galima. 
Užgyre Vidurio Rytų kri
zei rišti Jungtinių Tautų 
tarpininko Jarringo siūly
mus ir pastangas. Vietna
mo klausimu nepadaryta 
jokių nuolaidų. Pasisakyta 
už prekybos praplėtimą. 
Pasibrėžta darbuotis taikai 
pasaulyje išlaikyti.

ginės sektos pasmerkė Ni
xono žygius Vietname.

Paryžius.— Kaip “viet- 
namizaci ja” nepavyko, 
taip nepavyks ir Nixono 
blokada Vietnamo liaudies 
kovotojams sulaikyti para
mą iš socialistinių šalių pa
reiškė Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios užsie
nio reikalų ministrė Binh. 
Ji reikalauja atnaujinti pa
sitarimus Paryžiuje.

Vėliausios 
Žinios

Tel Avivas.— Izraelio ae
ro uoste išlipus turistams iš 
prancūzų lėktuvo kartu iš
lipo ir trys japonai. Išsi
traukę šautuvus iš savo ba
gažų, visi trys paleido šū
vius. 25 žmonės užmušti 
vietoje, 78 sužeisti. Vienas 
japonas nusišovė, du buvo 
suimti. Jie tai darę, kaip 
partizanai, keršydami už 
Izraelio daromas skriaudas 
arabams.

Washingtonas.— Tik su
grįžęs iš Europos ketvirta
dienį bendrai abiejų Kon
greso butų sesijai preziden
tais Nixonas padarė prane
šimą apie jo misijos pasise
kimą ir su Tarybų Są
junga pasirašytas sutartis. 
Ypatingo dėmesio atkreipė 
į strateginių atominių gin
klų apribavimo sutartį. Pa
darytos net astuonios su
tartys. Jis manąs, kad pra
vesti pasitarimai su Tary
bų Sąjungos vadais ir pa
darytos sutartys pagerins 
santykius ta r p abiejų kraš
tų. O tai žymiai pasitar
naus pasaulinės taikos rei
kalui.

Washingtonas.— Prince- 
tono ir Minnesotos univer
sitetų prezidentai pareiškė 
kongresinio užsie
nio reikalų komiteto susi
rinkimui, kad karo baigi
mas Indokinijoje būtinai 
reikalingas mokslinėje sis
temoje krizės išgyvendini
mui ir amerikinės sistemos 
išlaikymui..
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Gražiai pagerbtas Mikas Masys
Gegužės 28 d. Detroito 

Lietuvių Klube prisirinko 
Miko Masio draugų ir bi
čiulių pilna pilnutėlė salė. 
Kiekvienas dalyvis maloniai 
nusiteikęs, džiaugiasi, ga
vęs progą pasveikinti mie
ląjį Miką jo 80-mečio pro
ga. 

I
Šis pobūvis buvo skirtin

gas tuo, kad rengėjai buvo 
Lietuviu Literatūros Drau
gijos 52 kuopa. Gi tąją kuo
pą prieš 56 metus suorga
nizavo Detroito pažangūs 
lietuviai, o Mikui tapo gar
bė būti pirmuoju josios iž
dininku. Pranas Jočionis, 
atidarydamas dienos pro
gramą, su dideliu susijaudi
nimu pasakė, kad iš 52-ros 
kuopos pirmosios valdybos 
jau tebėra likę tik du — 
pats Jočionis ir Mikas.

Pobūvio vedėja būti Jo
čionis pristatė Miko dukre
lę advokatę Stefaniją Ma- 
sytę. Masytės iniciatyva 
šis banketas ir buvo suruoš
tas — ji visas banketo išlai
das sumokėjo. o įžangos į- 
plaukos ir visos aukos pri
siųstos su sveikinimais bei 
ant vietos duotos paskirtos 
spaudos reikalams— “Lais
vei”, “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui”. Mieloji Stefanija 
sako: Noriu pagerbti tėve
lį, kol jis gyvas. Lai jis pa
sidžiaugia savo bičiulių ir 
draugų linkėjimais.

Buvo ant greitųjų pri
rengta ir meninė progra
ma, dėka visiems žinomos 
detroitietės chorų vedėjos 
Stella Smith. Trio, suside
dantis iš Ruth Price, An- 
tonette Garelis ir Stefani
jos Masytės, sudainavo la
bai sklandžiai šešias daine
les per du atvejus. Duete 
pasirodė Ruth Price Ir Ste
fanija Masytė. Jos labai 
gražiai sudainavo dvi dai
nas. Ne pro šalį būtų ir 
kitoms kolonijoms šias dai
nininkes pasikviesti. Tai 
galėtų padaryti čikagiečiai 
bei niujorkiečiai.

Kalbėjo P. Jočionis, “Vil
nies” redaktorius V. And
rulis, kuris prisiminė daug

vo. nuo visų New Yorko 
draugų ir bičiulių, kurių 
jis turi daug.

Sveikinimų buvo prisiųs
ta iš Lietuvos ir iš plačios 
Amerikos. Juos skaitė 
Stefanija.

Svečių suplaukė, kaip sa
kiau, irgi daug. Atvyko iš 
Windsor, Kanados, apie po
ra desėtkų draugų. Buvo 
kanadiečių ir iš toliau. Iš 
Grand Bend atvyko drau
gai Brogai ir dar kai kas 
daugiau. Dalyvavo abu 
draugai Andruliai iš Chica- 
gos.

Žinau, kad laikraščiams 
teks gražaus pelno (apie 
$600 iš viso).

Reikia karštai, nuošir
džiai padėkoti Stefanijai 
už sumanymą tokio gražaus 
paminėjimo savo tėveliui, o 
draugams detroitiečiams už 
pagelbėjimą įvykdyti jį.

Negalima rašyti apie De
troitą, nepažymėjus, kaip 
gražiai, kaip pasišventusiai 
veikia Amerikoje gimusi 
pirmoji karta. Man teko da
lyvauti Klubo posėdyje, ku
ris įvyko tą rytą prieš ban
ketą. Kaip gražu buvo ma
tyti Amerikoje gimusius 
žmones (Servit Gugą, Al- 
fons Rye su žmona, Balčiū
nienę. Garelį su žmona ir 
kitus), užėmusius valdybo- 

’ įe vietas. O kas gražiausia, 
kad visi kalba lietuviškai... 

. O jųjų dukrelės dirbo ban
kete kaip maisto padavė- 

, jos — taigi jau antroji kar- 
. ta.
’ Bravo detroitiečiams, o 
. Masių šeimai ilgiausių me-

Šauniai atšvęstas Aido Choro I ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas.— Daugiau Įeinu paramos.60-mečio Jubiliejus

(Pabaiga)
Sveikinimai ir dovanos iš 

Tarybų Lietuvos
Aidiečiai džiaugiasi ir di

džiuojasi gavę gražių svei
kinimų ir reikšmingų dova
nu nuo Lietuvos kultūros 
darbuotojų su karštais lin
kėjimais Aido chorui dar il-l 
gai gyvuoti ir propaguoti 
lietuvišką dainą. Lietuvos 
menininkai žavisi JAV pa
žangiųjų lietuvių ištverme, 
entuziazmu, ir su malonu
mu skaito žinias apie Aido 
choro veiklą.

Pirmesniuose aprašymuo
se buvo suminėta keletas 
gautų telegramų iš Lietu
vos, tad nekartosime. Ap
art jau suminėtų telegra
mų, gauta sveikinimai su 
dovanomis nuo sekančių 
chorų:

Kauno Radijo Gamyklos 
pavyzdinis mišrus choras 
“Banga”.

Vilniaus Skaičiavimų ma
šinų gamyklos pavyzdinis 
vyrų choras “Elektronika”.

Vilniaus Profesinio Tech
ninio Mokymo komiteto vy
rų choras, nusipelnęs kolek
tyvas “Varpas”.

Vilniaus miesto pavyzdi
nis moterų choras “Eglė”.

Taip pat Aido chorą svei
kina su Jubiliejum kom. 
Juozas Slėnys, kuris šia 
proga, sukūrė dainą ”Plas- 
nok, balandėli”.

Aido choras giliai įverti
na ir nuoširdžiai visiems 
dėkoja už prisiųstus 
jimus ir dovanas.

skelbėme per “Laisvę”. Ju
biliejinio minėjimo dienoje 
gauta dar daugiau aukų 
nuo kaikurių buvusiųjų ai- 
diečių ir Aido choro gerbė
jų-

Tarp keleivių, važiavusių 
autobusu iš Hartfordo į Ai
do choro koncertą, surinkta 
$60. A. ir W. Juškevičiai 
iš Stamford, Conn., aukojo 
$60, S. ir A. Bukas, Rich
mond Hill, N. Y. — $50.

kaip 15,000 afrikiečių kil
mės amerikiečių sudarė de
monstraciją už paramą mi
lijonų Afrikos gyventojų, 
kovojančių prieš kolonializ
mą ir rasistinę priespaudą.

Mineola, N. Y.— Policija 
areštavo, keturis žydus te
roristus, bandžiusius spro
gdinti TSRS delegacijos 
Jungtim Tautose vasarinę 
rezidenciją Glen Cove.

zakevičius (buvęs Aido mo
kytojas), J. Pužauskienė, 
A. Kunevičienė, J. Mikaila, 
J. ir A. Kireiliai iš Johnson 
City, N. Y., M. Stakovas iš 
Ontario, Kanada, A. Phil- 
lipse iš Stamford, Conn., L.
L.D. 10-ta kuopa, Philadel- stambių

Kampala, Uganda.— Ry
tų Afrikos respublikoje Bu
rundi sukilime prieš val
džią ir po perversmo žuvo 
daugiau kaip 50,000 žmo
nių. L

>

linkė-

Ieva Mizarienė ■ i

Iš laiškų
Didiai Gerbiama “Laisvės” 

Redakcija,
Rašau Jums iš Lietuvos ir 

noriu nuoširdžiai padėkoti 
už laikraštį. “‘Laisvę” aš 
skaitau nuo 1935 metų. Ga
vus “Laisvę” perskaitau aš, 
nors jau esu 75 metų, toliau 
skaito visas mano kaimas 

M. Masio nuopelnų mūsų ir mano anūkai, kurie gyve- 
judėjimui. Taipgi teko ir na miestuose, ten jie vėl 

prisiminant,įduoda paskaityt savo drau- 
v ’ gams. Taip Jūsų didžiai 

vertingas laikraštis apke
liauja pusę Lietuvos.

Dabartiniu metu labai 
retai begaunu ir

man kalbėti, 
kaip gerbiama Masių šeima 
yra ir Tarybinėje Lietuvo
je. Prisiminiau ir apie 
draugo Masio meninę veik
lą. Juk Lietuvoje Druski
ninkuose buvo suvaidinta 
viena iš jo parašytų pjesių. 
Teko ir Mikui su Stefanija 
dalyvauti. Didžiausias nuo
pelnas draugų Masių, tai 
išauklėjimas jų dukrelės 
lietuviškoj, darbininkiškoje 
dvasioje. Džiaugiasi dabar 
tėveliai, džiaugiasi ir visa 
pažangioji visuomenė. Pa
sveikinau draugą Miką nuo 
Literatūros Draugijos Cen
tro, nuo “Laisvės” kolekty-į

tartį su Bangladešu, kuris 
dabar gaus 90 milijonų do

Chicago.—Jungtinėse Val
stijose yra 9 milijonai alko
holikų, kurie sudaro Šaliai 
svarbiausią sveikatos pro
blemą, pareiškė dr. Fruin,. 
Illinois medicininės draugi
jos prezidentas.

Tananarive.— Malagasi- 
jos respublikos darbininkų 
[generalinis streikas priver
tė valdžią patenkinti darbo 
unijų reikalavimus.

phia, Dąratėlė (Yuden) 
Murelienė iš Warminster, 
Pa.

M. Samanick aukojo $6.
Po $5 aukojo: H. Siaurie- 

nė, Ch. Bukčius, M. Klimas 
iš East Brunswick, N. J., G. 
Šilkas iš Hartford, Conn., 
E. Sungailienė, Oceanside, 
L. L, B. Katkienė ir J. M. 
Kupčinskai iš Great Neck,

Aido choro 60-mečio Ju- 
bilėjinėje programoje tilpo 
daug šiltų, draugiškų svei
kinimų nuo chorų ir atski
rų menininkų bei veikėjų iš 
Įvairių Amerikos miestų. 
Vėliau gautas aukas pa-

From Vilnius
Dear Use!

Greetings from Vilnius. 
Arrived tired but well. We 
are enjoying breathing the 
cool fresh air.

They have outlined such 
a busy schedule that I am 
just hoping we can keep it 

s verynežinau up at this pace. It’ 
kieno čia kaltė. Aš esu la- interesting and enjoyable 
bai dėkinga savo sesutei, but I’m thinking what to 
B. Kaluses, kuri išperka cut out. Regards to all. 
man šį labai brangų ir ver
tingą laikraštį. Noriu pa
linkėti “Laisvės” redakcijai 
neblėstančios energijos, kū
rybiškumo ir ilgų ilgų gy
venimo metų.

Su pagarba, 
Julija Zigmantienė 

j Lietuva
1972. V. 25 d.

Bemat aukojo $1.
Aido choras nuoširdžiai 

dėkoja už prisiųstus sveiki
nimus ir aukas.

Helen (Jeskevičiūte)
Helen’s card to Lillian 

adds “we placed a rose on 
Roy’s grave today”.

New Yorkas.— Daugelis 
pramonininku ir 

kitų biznierių nori plates
nės prekybos su Tarybų Są
junga. Nemažai jų vyksta 
i Maskva tartis.

Berlynas.— Rytų Vokie
tija ir Šiaurės Vietnamas 
pasirašė sutartį dėl milita- 
rinės, ekonominės ir kultū
rinės pagalbos šiaurės 
Vietnamui.

Chicago. — Nacionalinis 
darbo unijų veiklos ir de
mokratijos komitetas šau
kia konferenciją liepos 1—2 
dienomis rinkimu klausimu.
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Sapporo, Japonija.— Ma
žam lėktuvui sudužus žuvo 
10 žmonių.

(Seka daugiau)
Apie darbininkus ir ! 

talkininkus
Kad surengti tokį šaunų 

Aido choro 60-mečioi pami
nėjimą, aidiečiai turėjo ge
rokai padirbėti ir dar talKi- 
ninkų pasiprašyti. Choras 
nuoširdžiai dėkoja patyru
siai virėjai M. Račkauskie
nei už prirengimą ir paga
minimą maisto, dėkoj a j o s 
pagelbininkei (buvusiai ai- 
dietei) U. Bagdonienei už 
atliktus virtuvės darbius.

Prie bilietų dirbo! L. Ka
valiauskaitė ir W. Keršu- 
lis. J. Lazauskas dirbo prie 
išdavimo gėrimų, o išnešio
jo į stalus P. Venta ir jo 
sūnus Povilas, A. Iešmantą 
ir J. Babarskas.

Prie stalų patarnavo ai- 
dietės: N. Ventienė, T. Sto- 
čkienė, A. Lupsevičienė, B. 
Keršulienė, J. Lazauskienė, 
I. Mizarienė, K. Rušinskie- 
nė, H. Feiferienė ir N. Buk- 
nienė. Prie kitų darbų tal
kininkavo Fr. Lupsevičius 
ir A. Rainienė. Prie stalų 
sutvarkymo pagelbėjo J. ir 
A. Kireiliai, svečiai iš John
son City, N. Y., ir B. Osta- 
pukienė iš Newark, N. J.

Aido choras dėkoja Vyt. 
Beleckui už pagaminto mai
sto dalį, ir H. Siaurienei už

Salvador, Brazilija.— Ba-

mėtosios šiltinės epidemija, 
nuo kurios jau mirė dau
giau kaip 100 žmonių.

Washingtonas.— Jungti
nės Valstijos pasirašė su-

Jonas Lazauskas 
stiprėja

Praėjusį trečiadienį ra
dau Joną Lazauską Jamai
ca Ligoninėje gerame ūpe. 
Jis ir Juliukė džiaugiasi, 
kad daktarai mano, jog Jo
no krizė praėjusi ir už sa- 
vaitės-kitos jam bus galima 

[grįžti į namus. Sako Jonas, 
nors priežiūra ligoninėje 
labai gera, bet visgi tai ne 
namai.

Visi laukiame Jono grįž
tant į namus, kur jis galės 
savo darželyje, priežiūroje 
mielos Juliukės, greičiau 
susveikti.

Ieva Mizarienė

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.

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

Adre- 
Street, 
Prenu-

Gydosi ligoninėje
M i a m i e tė A našta zi j a 

Paukštienė vėl rimtai susir
gusi buvo priversta pasi
duoti ligoninėn, Cedars of 
Lebanon, Miami, Florida.

Kaip ilgai ji ten išbus, 
priklausys nuo gydytojų 
nuosprendžio. Linkime mie
lasai laisvietei greit sustip
rėti.

WOODHAVEN, N. Y. 
Mirus

Marei Krunglienei
O

1972 m. gegužės 31 d.
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Pranui, 

dviem dukroms ir visiems kitiems artimiesiems.
Mikolas ir Emilija Liepai

Woodhaven, N. Y.

nuvežimą produktų iš krau
tuvės į salę. Aidas reiškia 
padėką Lietuvių Piliečių 
klubo vedėjui P. Kazlaus
kui ir jo žmonai Ievai už 
malonų patarnavimą.

Negalima pamiršti mūsų 
aidiečių M. Stensler, B. 
Keršulienės, J. Lazauskie
nės ir T. Stočkienės atneš
tas gėles iš savų darželių, 
kuriomis buvo papuošti 
banketo stalai.

V. Bekeris užrekordavo 
ant magnetofoninės juoste
lės visą koncerto ir banke
tu eigą.

Baigiant, reikia priminti, 
kad gausioje publikoje ma
tėsi įvairių srovių svečių, ir 
visi labai palankiai atsilie
pė apie Aido choro koncer- 
tą-banketą.

Aido choras dėkoja vi
siems svečiams už atsilan
kymą, už dėmesį ir už šil
tus atsiliepimus.

H. Feiferienė

J
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Gegužės 9 d. Tarybų šalyje švenčiama Pergalės šventė.
Nuotraukoje, kuri padaryta prieš 27 metus, matome, kaip 

Kauno gyventojai pasitinka karius išvaduotojus.
Eltos nuotrauka

ANTON CHEKHOV’S 
NOW SHOWING

“Uncle Vanya”
In color, Russian dialogue, English titles 

Starring:. INNOKENTY SMOKTUNOVSKY 
SERGEI BONDARCHUK 
IRENA KUPCHENKO

Director: Andrew Mikhalkov Konshalovsky 
“The best filmed Chekhov I’ve ever seen.” 

—V. Camby, NY Times,

“Breath-taking in its beauty” 
—A. Winston, N. Y. Ppst

REGENCY THEATRE
Broadway and 67th St. (near Lincoln Center) 

Telephone. SC 4-3700 
12:20 2:15 4:10 6:00 7:55 9:50

M
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ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Antaninai Puišien ei-Umavičiūtei **
Gegužės 15 d., 1972

Mes reiškiame širdingiausią užuojautą velionės 
gyvenimo draugui Jimiui Puishiui, dukrai Adelei 
Pakalniškienei, dviem anūkam, trim proanūkam, 
trim podukrom, Nellie, Mary, Bertha, Lietuvoje 
broliui Adomui ir kitom giminėm ir jos draugams,

P. Mockapetris 
Leo Valančius 
Ona Klimas 
J. Greblikas 
Ch. ir T. Sholunai 
A. Sereika
Agnė Jurevičienė 
P. ir O. Bunkai
A. Putrimienė
B. Putrimas 
A. Čelkis
J. ir E. Davidoniai
J. Bakšys
S. Bakšienė
J. Blaškis 
P. Blaškienė
G. Gendrėnas 
J. Gendrėnienė 
Ch. Puishis 
M. Puishienė 
F. Skleris

C M. ir A. Jacyno
H. Sholunienė

Andrikis 
ir H. Vaitkai 
Semėnienė 
ir O. Navickai 
Jankauskas 
Steponaitis 

ir S. White 
ir H. Sharkunai 
ir R. Misevičiai

D. Mikalajūnas
J. ir E. Galvan 
P. ir A. Aleknai

Klenkūnienė 
Goba 
Žilinskienė 
Purvėnas 
ir V. Bunkai 
Pučkorius 
ir P. Lukai 
Dubendris

K. ir A. Siurwill 
S. Yuknienė
EI. Ecinia 
A. Stukienė 
J. Stukas
A. Antanavičius 
M. Gružinskienė 
Wm. ir 0. Stakėnai 
J. Ragauskas
O. Salin
Antanina Kelly 
M. Lideikienė 
Adelė Yudin
V. Casper
B. Casper 
Barbara Sopas 
M. Žukas
W. Žukas
J. ir J. White 
J. Stanelis 
J . ir D. Lukai

M

B. Sluckis V. ir M. Repeckai
F. ir A. Kalantai Onutė Straukas
D. Kairienė B. Salaveičikas
T. ir V. Norwil* M. Klishius
M. Šteinys Ona Rūbas
J. P. Miller Jonas Rūbas
M. Miller K. Kelley
J. Stukas W. Kelley
A. Sharova E. Sachelley
M. Sharova M. Terres
Kay Wallace N. Petronis
F. Skapik J. ir P. Stančikai
Rose Samulionis M. Vilkauskienė
N. Lenigan Wm. Vilkauskas




