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Aleksandras Jakševičius 
Feiferio piešinys Maskvoj 
Sunki “Darbo” padėtis 
Kariaus nors 100 metu 
Speeras vėl gyvuoja

— J. Gasiūnas —
Vilniuje mirė revoliucinio 

judė jimo Lietuvoje dal y v i s 
A k* k sa n (I ras J a k še v i č i u s.

A. Jakševičius gimė 1886 
m. sausio 2 d. Šiauliuose. Bu
vo mokytojas ir revoliucionie
rius. Kai 1918 metais susi
kūrė socialistinė tarybų val
džia Lietuvoje, jis buvo val
džios narys, susisiekimo ko
misaras. Pastaruoju laiku 
personalinis pensininkas.

Lietuvos nusipelniusi kul
tūros veikėją A. Jak.ševičių 
iškilmingai ir garbingai palai
dojo.

Areštavo 9 tūkstančius 
antikarinių kovotojų; 
kova karui tęsiama

Washingtonas. — Pirma
dienį, gegužės 3, dešimtys 
tūkstančių antikarinių ko/ 

[votojų bandė “uždaryti” 
[sostinę. Visus didžiuosius 
kelius jie užstojo, susėdę 
nepraleido automobilių, val
diškų namų duris užbloka- 
davo, prieš policiją sudarė 
gatvėse barikadas.

Policijai pagalbon pribu
vo 10,000 kareivių susidoro
ti su protestuojančiais de
monstrantais. Ištiko susi
kirtimų su policija. Prieš 
demonstrantus buvo panau- 

■ j in tos ašarinės bombos.
“Tiesos” vyr. redaktorius 

Albertas Laurinčiukas žurnale 
“švyturyje” aprašo, kaip Ro
berto Reiferio pieštas Lenino 
paveikslas pateko į Maskvos 
Lenino muziejų.

ši piešini matėme pereitais 
metais “Laisvės” salėje, kai 
pažangieji lietuviai minėjo 
Lenino 100-metinę gimimo su
kakti. Po to šis paveikslas bu
vo išvežtas i Maskvą ir pa
talpintas garbingoje vietoje 
su kitais Lenino paveikslais.

“švyturyje” kartu telpa ir 
mūsų grafiko Feiferio nuo
trauka.

Urugvajiečių “Darbo” re
dakcija skundžiasi dėl finan
siniu sunkumu, kurie net ne
beleidžiaregul i a r i a i išleisti 
laikraštį.

Rašo, kad “spaustuvė pakė
lė kainą net 42 nuošimčius ir 
vėl — rūpesčiai išlaikyti spau
dą.” Prašo visų skaitytojų ir 
kitų spaudos rėmėjų skubios 
paramos.

Paramą galima siųsti “Dar
bo” administracijai — Casilla 
d e Correo 865, Avenida Agri- 
aeiada 2783, M on t e v i d e o , 
Rep. Uruguay.

Garsusis Vietnamo liaudies 
vadas Ho Chi Minh kadaise 
yra pasakęs, kad be žiemos 
šalčių negali būti 'pavasario 
šilumos. Taipgi be sunkumų 
negali būti laimėjimų. Kai 
Amerikos agresoriai bus su
mušti, mes sukursime 10 sy
kių gražesnę šalį.

’ Agresoriai geruoju nesi
traukia. Per pastaruosius 10 
metų Vietnamo kare jau žu
vo daugiau kaip 45,000 ame
rikiečių, daugiau kaip 300- 
000 sužeistų. Nuostoliai mil
žiniški. Didžiulė dauguma 
Amerikos žmonių reikalauja 
karą baigti, bet karui galo 
nesimato.

Vietnamiečiai sako: nors 
reikėtų kariauti ir šimtą me
tų, agresoriai bus nugalėti, 
Vietnamas bus apvienytas ir 
iš karo griuvėsių pasikels 10 
sykių gražesnė šalis.

Atsimename didžiausį Vo
kietijos pramonininką Albertą 
Speerą, glaudžiai dirbusį su 
maniaku Adolfu Hitleriu.

Speeras padėjo Hitleriui su
rekrutuoti 5 milijonus vergiš
ką darbininkų, daugiausia žy
dų, kurie dirbo karui be jo
kio atlyginimo. Speeras pa
dėjo išžudyti šimtus tūkstan
čių žmonių. Po karo buvo 
Nuremberg© teisme nuteistas

Areštuota daugiau kaip 7,- siasi.

000 demonstrantu. P o r a 
šimtu, sužeistu.

Sostinės gatvės pavirto 
karo lauku. Policija ant 
rytojaus dar areštavo 1,500 
kovotojų. Ji pareiškė, kad 
kovotojai nugalėti ir armija 
pasitraukė į savo stovyklas. 
Bet kovotojai nesijaučia nu
galėti, tęsia savo prieškari
ni darbą.

Trečiadienį, gegužės 5 — 
karui moratoriumo diena. 
Gera dalis kovotojų išėjo iš 
kalėjimų po užstatu ir pri
sijungė prie laisvųjų kovo
tojų. Kova prieš karą tę-

JAV Valstybes sekretorius 
Rogers grįž be taikos

Washingtonas. — Valsty-® 
bės sekretorius Rogers ap
lankė daugelį arabų valsty
bių ir Izraelį, Vidurio Rytų 
taikos reikalais. Jis tarėsi 
su valdžių galvomis, kaip 
prieiti prie taikos tarp ara-
bu ir Izraelio.

Kai kuriose arabų šalyse 
įvyko protesto demonstraci
jos prieš Ameriką.

Dabar pasirodo, kad Re
verso misija nežada taikos 
Vidurio Rytuose. Izraelis 
stovi taikai ant kelio. Jis ne
siskaito net ir su Jungtinių 
Tautų reikalavimu pasi
traukti iš užkariautų arabų 
žemių. O be pasitraukimo 
negali būti taikos.

Washingtonas. —Konser
vatyvus senatorius Buckley 
pareiškė, kad New Yorko 
majoras jau nebetinka būti 
republikonų nariu, nes jis 
vis artinasi prie demokratų.

Seattle, Wash. — Pavieto 
prokuroras kaltina policistą 
Robert Elmore už nušovimą 
dviejų negrų kovo mėn.

Piešėjas Picasso negrįš 
Franko Ispanijon

Paryžius. — Garsusis is
panas piešėjas Pablo Picas
so pareiškė, kad jis “negrįš 
Ispanijon, kol ten bus Fran
ko galioje”.

Picasso yra didelis dikta
toriaus Franko priešas. Kai 
Franko ten įsigalėjo, Picas
so apleido Ispaniją ir apsi
gyveno Prancūzijoje.

Spalio mėnesį jis minės 
savo 90 metų sukaktį.

Komercine spauda gniaužia 
rašytojų balsą

New Yorkas—šiomis die
nomis įvykęs Amerikos ra
šytojų kongresas atstovavo 
apie 40,000 rašytojų. Jį su
šaukė bendrai 20 rašytojų 
organizacijų.

Kongresas pasisakė už 
laisvą žodį, prieš rasizmą,

nopolistinę spaudą, kuri už
gniaužia rašytojų balsą.

Atrodo, kad kongreso da
lyviai nenorėjo susikelti ne
malonumą iš vice preziden
to Ągnew, kuris nuolat ieš
ko priekabių prie spaudos, 
prie rašytojų ir tt.
bet nieko nesakė prieš mo-

TARYBŲ LIETUVOJE
Statybininkų ir architektų 

konferencija
Vilnius, (ELTA). Čia bai

gėsi trukusi maždaug savai
tę respublikinė konferenci-

tus pranešimų.
Konferencija priėmė re

komendacijas statybai ir 
architektūrai gerinti.

Biologijos mokslų daktarė

Aukščiausiasis Teismas jau 
patvirtino mirties bausmę 

651 nuteistam mirti
Washingtonas. — Aukš-[ 

čiausiasis teismas 6 balsais 
prieš 3 pripažino, kad vals- 
tijinių teismų nuteistieji 
mirčiai bus galima nužudy
ti, nes teismų nuosprendžiai 
nepriešingi šalies konstitu
cijai.

Nuo 1967 metu birželio , 2 
d. nei vienas mirtimi nuteis
tas nebuvo nužudytas, nes 
laukta Aukščiausiojo teis
mo nuosprendžio. Nuteis
tųjų mirčiai susidarė 644 
vyrai ir 7 moterys 33 vals
tijose. 9 valstijose mirties 
bausmė .^panaikinta.

Dabar mirtimi nuteistieji

jau žino, kad jiems bus nu
skirta bausmė atlikta. Kiek
vienas jų dabar laukia mir
čiai dienos ir valandos pa
skyrimo.

Kinija su Pakistanu
New Delhis. — Indidjoje 

gauta žinių, kad Kinija 
siunčia vis daugiau para
mos Pakistanui kovoti suki
lėlius Rytų Pakistane.

Nuo kovo 25 d. daugiau 
kaip milijonas iš Rytų Pa
kistano pabėgėlių perėjo ru- 
bežių į Indiją ir gavo prieg
laudą. Indija simpatizuoja 
Rytų Pakistano sukilėliams.

Phnom /Penh, Kambodija. 
— Partizanai paleido kores
pondentę Catherine Webb, 
kuri pražuvo kovo 8 d. Bu
vo manoma, kad jos gyvos 
jau nėra. Partizanai jai 
sakė, kad Indokinijoje ame
rikiečiai pralaimės.

New Delhis. — Gyvento
jų surašymas rodo, kad In
dija dabar turi 547 milijo
nus gyventojų.

Meksika turi 48,400,000 
gyventojų. 27 milijonus su
daro vaikai ir jaunimas iki 
20 metų amžiaus.

tik 20 metų kalėjimo.
Dabar jis parašė savo me

muarus (atsiminimus) ir gavo 
iš amerikiečio knygų leidėjo 
Macmillano $250,000 už tei
sę persispausdinti jo knygą. 
Speeras ir vėl gyvuoja ir vėl 
kraunasi milijonus Vakarų 
Vokietijoje.

Olandija kairėja
Haga. — Olandijos parla

mentiniuose rinkimuose ka
talikų koalicija prakišo 9 
vietas, tai dabar nebeturės 
parlamente daugumos. Koa
liciją rėmė monopolistinės 
korporacijos.

Darbo partija turės 39 
vietas, penkias laimėjo. Ko
munistai laimėjo vieną nau
ją vietą, tai dabar turės 6 
atstovus. Olandija žymiai 
linksta į kairę. v

Washingtonas. — Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų unijos prezidentas Wood- 
c o c k užgyrė senatoriaus 
Kennedžio siūlomą sveika
tos reikalais bilių.

Detroitas. —Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
nusitarė organizuoti bedar
bių tarybas tuose miestuo
se, kur yra daug bedarbių 
automobilių pramonėje.

ja statybos ir architektūros 
klausimais. Ją surengė Vil
niaus Inžinerinis statybos 
institutas kartu su Lietuvos 
TSR Architektų sąjunga ir 
Statybos industrijos moks
line technine draugija.

Konferencijoje dalyvavo 
respublikos aukštųjų mokyk
lų, mokslinio tyrimo institu
tų ir statybos organizacijų 
atstovai, taip pat Maskvos, 
Leningrado, Talino, Rygos, 
Minsko ir kitų miestų atsto
vai, svečiai ’ iš Veimaro 
(VD:R) architektūros ir sta
tybos aukštosios mokyklos. 
Konferencijos ■ dalyviai iš
klausė daugiau kaip du šim-

Amerikiečių studentų 
protesto demonstracija

Toki.) as, Japonija. — Ne
maža Amerikos studentų 
grupė suruošė protesto de
monstraciją prie Amerikos 
ambasados prieš 1952 me
tais padarytą JAV sutartį 
su Japonija dėl amerikie
čiu militariniu bazių ir Oki- 
navos kontrolės.

Kiekvienais metais balan
džio 28 d. skelbiama Okina- 
vos Diena, kurioje Okinavos 
gyventojai ir daugelis japo
nų protestuoja prieš Ame
rikos įsigalėjimą Okinavoj. 
Amerikiečiai studentai pa
rėmė okinaviečių ir japonų 
kovas.

Vilnius — Gerai pažįsta
ma mokslininkės E. Šimkū
naitės. pavardė. Ne vienas 
rado gerų patarimų jos 
straipsniuose apie vaistin
guosius augalus, jų naudo
jimą.

E u g e n i j a Šimkūnaitė, 
Sveikatos apsaugos ministe
rijos vyr. farmacijos valdy
bos vaistingųjų augalų sky
riaus vedėja, apgynė biolo
gijos mokslų daktaro diser
taciją. Moksliniame darbe ji 
apibendrino Lietuvos vais
tingųjų augalų vertingąsias 
savybes, jų išteklius, papli
timą, naudojimo biologinius 
pagrindus.

Amerikos žurnalistai 
sudarė JAV sekcijų 
New Yorkas. — 35 žur

nalistai, atstovaudami įvai
rias politines nuotaikas, nu
sitarė sudaryti Tarptauti
nės Žurnalistų Organizaci
jos amerikinę sekciją.

Tarptautinė organizacija 
turi apie 140,000 žurnalis
tų ir reporterių 108 šalyse. 
Kubos sostinėje Havanoje 
įvyko šios' organizacijos 
kongresas. Jos centralinė 
raštinė Čekoslovakijos sos
tinėje Pragoję.

Yardley, Pa. —Jauna tri
jų vaikų motina areštuota 
ir kaltinama nušovimu sa
vo vyro Mike Thomas, ku
ris lovoje rastas peršauta 
galva.

Maskva. — TSRS gyny
bos ministras Gromyko ir 
Sudano gynybos ministras 
Hassan Abbas turėjo pasi
tarimą. \

Santiago, Čilė. — Prezi
dentas Allende pareiškė, 
kad didžiosios užsieninės 
korporacijos baisiai apiplė
šia Lotynų Amerikos žmo
nes, tuo skurdą didina.

Ft. McPherson, G a. —Mi- 
litarinis teismas išteisino 
kapitoną Kotouc, kuris pri
sipažino nukirtęs vietna
miečio civilinio pirštą ap
klausinėjimo metu.

New Delhis. — Tarp Indi
jos ir Pakistano diplomati
niai ryšiai blogėja ir gali 
būti visai nutraukti. 
Pakistanas kaltina Indiją 
už rėmimą Rytų Pakistano 
sukilėlių. <

Port Moron, Mich.—Gais
re žuvo 5 vaikai.

Šeimoje—22 vaikai
Paryžius. —Avalynės fab

riko darbininko Rivalio šei
moje Sen Maker an Možo 
miestelyje (Prancūzija) šio
mis dienomis atšvęstas 22 
vaiko gimimas.

Dabar 46 metu motina 
Rival turi 15 sūnų ir 7 duk
teris.

Kongreso darbais domisi 
kovotojai prieš karą

Washingtonas.—Kongreso10 ’
darbotvarkėje stovi svarbūs! Detroitas. — Apie 100,000 
klausimai , kuriais labai do-j studentų susi registravo čia
misi tūkstančiai protestan
tų, dabar esamų sostinėje. 
Karas, taika, draftas, ba
das, ekonomika, infliacija, 
narkotikai — svarbieji Kon
gresui svarstyti klausimai.

Pirmadienį Senatas pra
dėjo svarstyti bilių, kuris 
suteiktų prezidentui galią 
įvesti algų ir kainų kontro
lę. Kitas svarbus klausimas 
— jaunuolių drafto pailgi
nimas dar porai metų. Jis 
baigiasi birželio 30 d.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” aštriai kritikavo 
JAV gynybos sekretoriaus 
Lairdo kalbą, kurioje jis 
apie “komunizmo pavojų” 
pasauliui, kad Tarybų Są
junga didinanti strateginių 
ginklų sistemą, ko nieko 
panašaus nėra.

Smerkia JAV už rėmimą 
Pietų Afrikos rasistų

Jungt. Tautų specialia
me kolonijų komitete Jung
tinės Valstijos buvo pas
merktos už Amerikos invest- 
mentų Pietų Afrikoje.

Afrikiečiai kalbėtojai nu
rodė, kad Jungtinės Valsti
jos paneigė Jungtinių Tau
tų tarimą neremti Pietų Af
rikos rasistu valdžios.c.

ieškoti vasaros metu darbo. 
Jie sako, turi padėti savo 
mažai uždirbantiems tė
vams. -

Kancleris Brandt apie 
santykius su rytais
Bonna, Vakarų Vokietija. 

— Kalbėdamas rinkiminia
me mitinge Itceho mieste 
(Šlezvigo - Holšteino žemė) 
VFR kancleris V. Brandtas 
nurodė, kokią svarbią reikš
mę turi VFR sutartys su T. 
Sąjunga ir Lenkija tarptau
tiniam įtempimui mažinti. 
Maskvoje ir Varšuvoje pa
sirašytos sutartys, pareiškė 
kancleris, tarnauja taikai 
visiška šio žodžio prasme.

“Mūsų šaliai, — pasakė 
jis, — būtinas bendradar
biavimas su Vakarais ir sa
vitarpio supratimas su Ry
tais.” Brandt stojo už san
tykių vystymą su Tarybų 
Sąjungos ir kitų socialisti
niu šalių tautomis, v V

Bostonas. — Generalinėje 
ligoninėje patirta, kad jau
nos moterys, kurios ima 
vaistus apsaugai nuo persi
leidimo, gali gauti gimdos 
vėžį, taipgi gali perduoti jį 
net savo naujagimiams.

Čekoslovakija turi 14,- 
362,000 gyventojų. Per 10 
metų padidėjo 612,000 gy
ventojų.

Jakarta. —Indonezija turi 
124,240,000 gyventojų.

Biloxi, Miss. — Federali
nis teismas įsakė Mississip- 
pio valstijai nenaudoti nau
jo rinkimų įstatymo, kuris 
apriboja juodųjų kandidatų 
išrinkimą.

Washingtonas. — Ameri
kos Medicininė Sąjunga pa
sisakė prieš sen. Kennedžio 
siūlomą sveikatos apdrau- 
dos bilių. Daktarų trustas 
nenori nemokamos apdrau- 
dos.

Tallapoosa, Ga. — Mirė 
Sarah E. Collins 116 metų 
amžiaus, buvusi vergė.

Washingtonas. —Commit
tee for Public Justice nu
sitarė padaryti tyrinėjimą, 
ar FBI ir jo direktorius 
Hooveris nepaneigia konsti
tucinių teisių, vedant platų 
šnipavimo darbą.

Žodelis į mūsų 
bendradarbius

širdingai atsiprašome tų, 
kurių mums prisiųsti raštai 
dar nepasirodė “Laisvės” 
skiltyse. Pirmenybę duoda
me jubiliejiniams sveikini
mams ir ats įminimams. 
Prie pirmos progos jūsų raš
tus sunaudosime. Prašome 
nesus t o t i rašius. Didelis 
ačiū visiems už talką.

Redakcija

Strom polio sala. — Vulka
no lava veržėsi per 30 die
nų, bet nuostolių nepadarė.
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“Ginkluota stovykla!”
JAU net ir komercinė spauda pripažįsta, kad šio

mis dienomis Amerikos sostinė Washingtonas yra pa
versta į “ginkluota stovyklą.” Tūkstančiai ginkluotų 
policininkų ir federalinės armijos kareivių medžioja 
jaunus žmones ir kemša juos į kalėjimus. Jau daugiau 
kaip septyni tūkstančiai yra suimtų, o daugiau kaip pus
antro šimto sužeistų. Kai kurie jų pavojingai sužeisti. 
Tuo tarpu net komercinėje spaudoje nieko nesakoma 
apie sužeidimą policininkų arba kareivių. Vadinasi, gin
kluotą terorą prieš demonstrantus vartoja tiktai val
džios jėgos.

O ko tie jauni demonstrantai nori? Jų troškimas 
tėra vienas: kad Vietnamo karas būtų tuoj, dabar nu
trauktas ir kad visos Amerikos ir jos talkininkų ginkluo
tos jėgos būtų ištrauktos iš Indokinijos. Šiais savo rei
kalavimais jie išreiškia didelės Amerikos žmonių dau
gumos troškimus. Apie tai jau nebėra jokios abejonės. 
Tai puikiai žino ir prezidentas Nixonas. Bet vietoje 
pildyti daugumos žmonių valią, jis tęsia šią skerdynę, ir 
sako, kad jis nesiskaitys su jokiais žmonių reikalavimais 
karą nutraukti.

Labai protingas pasiūlymas
Sena liberalų organizacija Americans for Demo

cratic Action atlaikė savo 24-tą suvažiavimą. Pasiro
do, kad šio suvažiavimo svarbiausias dienotvarkės punk
tas buvo Vietnamo, karo klausimas. Po ilgų ir karštų 
ginčų suvažiavimas padarė istorinį nutarimą. Jis nu
tarė siūlyti Kongresui, kad jis prezidentą Nixona ap
kaltintų sulaužymu šalies Konstitucijos ir papildymu 
kriminališkų nusikaltimų Indokinijoje, Taip pat su
važiavimas reikalavo, kad Kongresas tuoj sudarytų komi
siją šio karo eigai ištirti.

Šios liberalų grupės, susidedančios beveik išimti
nai iš Demokratų partijos narių, suvažiavimo pasiūly
mai susilauks visų karo priešų nuoširdžiausi© pritarimo. 
Iš kitos pusės, juos pasmerks visi atviri karo šalininkai, 
ir tie, kurie žodžiais karui neva priešinasi, bet savo 
darbais jį faktinai palaiko. Antai, buvęs viceprezidentas 
Hubert Humphrey jau atidarė burną prieš siūlymus 
Kongresui imtis griežtų žygių prieš prezidentą Nixona. 
Girdi, jie puldo mūsų prezidento prestižą, keldami prieš 
jį tokius kaltinimus. . U c - „ ~ W «.

Tačiau reikia tikėtis, kad Amerikos žmonių daugu
moje šitie sumanymai susilauks nuoširdaus pritarimo. 
Kongresas turėtų sumanymus priimti ir vykdyti gyveni- 
man be jokio delsimo.

Kas ką rašo ir sako
PLUNGIEČIAI TURI 
TEISĘ DIDŽIUOTIS

Labai rūtai kada mūsų 
spaudoje pasirodo žinių 
apie vieną iš gražiausių 
Lietuvos kampelių — apie 
Plungę. O pasirodo, kad 
plungiečiai turi kuo pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. 
Jie yra daug laimėję, daug 
pasiekę naujojo gyvenimo 
statyme.

Tai sužinome iš žurnale 
“švyturys” (1971 m. nr. 7) 
atspausdinto žurnalisto D. 
Mickevičiaus pasikalbėjimo 
su L K P Plungės Rajono 
komiteto pirmuoju sekre
toriumi Vincu Ališausku. 
Štai kai kurie jo patiekti 
duomenys:

“Pramonės produkcija po r 
paskutinį penkmetį padidėjo 
1.9 karto, darbo našumas 
pakilo 18 procentų. Kapi
taliniai įdėjimai padidėjo 
6 kartus. Rajone pastaty
tos 28 karvidės, 21 kiauli
dė, 28 grūdų sandėliai, 17 
bulvių ir daržovių sandėlių, 
21 mechaninė dirbtuvė, 9 
pirtys, 5 mokyklos, 2 kul-1 
tūros namai, 226 komunali
niai butai ir 610 individu
alių vienabučių gyvenamų
jų namų. Visas rajonas 
tarsi atjaunėjo.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Javų derlingumas per 
penkmetį padidėjo 9.9 cent
nerio ir pasiekė 23.5 cent
nerio iš hektaro. Mėsos 
gamyba padidėjo 78, o pie
no — 35 procentais. Ben
drosios kolūkių pajamos iš
augo 82 procentais, o tary
binių ūkių pelnas—7.5 kar
to.”

Toliau:
“... Dabar rajone inži

nierių, ekonomistų, mo
kytojų, agronomų, gydyto
jų ir kitų specialistų yra 
daugiau kaip penki šimtai. 
Palyginamai galiu pasaky
ti, kad 1961 metais su 
aukštuoju išsilavinimu mū
sų rajone buvo 373 žmo
nės. Su spec i a 1 i u o j u vidu
riniu išsilavinimu buvo 781 
— dabar 1,306. Kiekviena
me ūkyje turime ne ma
žiau kaip po 10 specialistų. 
Tai, žino imi, stipri jėga...”

NEBEPASITIKI
SAVO KUNIGAIS

į popiežius Paulius VI esąs 
nutaręs, š. m. rugsėjo 30 d. 
sušaukti Vatikane vyskupų 
sinodą (susirinkimą) svars
tymui “kunigiškosios tar
nybos klausimų šių dienų 
bažnyčioje.” Kaip žinia, 
katalikų bažnyčios kunigų 

armijoje siautėja didelis ne
pasitenkinimas. Pavyzdžiu 
gali būti katalikų bažny
čios kunigija Jungt i n ė s e 
Valstijose. Čia yra apie 
50,000 kunigų. Iš jų kiek
vienas ketvirtas kun i g a s 
taip baisiai nepasitenkinęs 
savo aukštąja vadovybe, 
jog ruošiasi mesti sutaną 
ir kunigavimą. Popiežius 
susirūpinęs. Kas nors rei
kią daryti.

Bet mums įdomu tas, kad 
paaiški, jog Paulius VI ne- 
bepasitiki kunigais. Prane
šime sakoma, kad “kunigų 
atstovus į sinodą paskirs 
pats popiežius.” Popiežius, 
matyt, bijo sukilimo tokia
me susirinkime. Todėl pa- 
siskirs ir pasikvies į Va
tikaną tiktai jam ištikimus 
kunigus, kurie savo protu 
nesivadovąuja.

MUS GIRIA
“Vilnies” redaktorius Vin

cas Andrulis savo kolum- 
noje “Kasdien”. rašo:

“Laisvės” 60 metų jubi
liejaus atžymėjimo suvažia
vimas ir po jo pokylis labai 
gerai pavyko. Pokylis bu
vo ypač skaitlingas, gerai 
organizuotas ir šaunus.

Smagu buvo sutikti gerą 
skaičių svečių iš Lietuvos. 
“Laisvės” albumas geriau 
pavyko, negu mūsų. Lais
viečiai turėjo, daugiau lai
ko pasiruošimui.”

Vincas asmeniškai daly
vavo mūsų jubiliejinėse iš
kilmėse. I suvažiavimą jis 
atvyko ne tuščiomis ranko
mis. Nuo čikagiečių atvežė 
“Laisves” dalininkų suva
žiavimui daug šiltų sveiki
nimų su gražia finansine 
“Laisvei” parama.

Laisviečiai turime atsi
mokėti tokiais pat sveikini
mais “Vilnies” dalininkų 
suvažiavimui, kuris įvyks 
gegužės 16 dieną. Laiko 
mažai beliko. Pasiskubin
kime.

KOKIOS Iš ŠIŲ 
DEMONSTRACIJŲ 
IŠVADOS?

Savaitraštis “Guardian” 
iš jau įvykusių prieškari
nių demonstracijų daro ke
letą labai rimtų išvadų.

Pirmoji išvada—šios de
monstracijos susidėjo iš 
studentijos. Tiesa, dalyva
vo ir darbininkų, ir darbo 
unijų narių, bet neužten
kamai. Klausimas: Kaip 
pasiekti ir įtraukti darbi
ninkus į kovą prieš Ame
rikos agresiją Indokinijoje?

Antroji išvada demon
stracijos parodė didelį Ame
rikos žmonių paradikalėji- 
mą, pakairėjimą. Tai puikus 
reiškinys.

Trečioji išvada — Demo
kratų partijos vadai sten
giasi prieškarines manifes
tacijas panaudoti sugrįži
mui prie valstybės vairo. 
Ir jeigu karas nebus nu
trauktas, 1972 metų rinki
muose jiems gali pasisekti 
republikonus nuo lovio nu
varyti.

ŽINOMA, BŪTŲ GERIAU
J. Vačeliūnas, pastebėjęs 

kai kuriuos mūsų šių die
nų gyvenimo sunkumus ir 
žmogaus veržimąsi į Mėnu
lį ir kitas planetas kunigų 
“Drauge,” sako, “kad būtų 
geriau, jei žmonija dides
nes pinigų sumas skirtų sa
vo planetai geriau pažinti 
ir jos turtams išnaudoti, 
negu mesti bilijonus, dole
rių skridimams į kitas pla
netas ar žvaigždes.” Rei
kia pripažinti, kad šioje pa
staboje daug sveikos tiesos.

IŠ LAIŠKU DETROIT, MICH.
Mieli draugai,

Sveikinu Jus tarptautinės 
darbo žmonių šventės—Ge
gužės Pirmosios proga.

Linkiu Jums daug džiaugs
mo, laimės ir sėkmės pažan
giojoje Jūsų veikloje.

A. Sniečkus 
1971 m. balandžio 23 d. 
Vilnius

Brangūs laisviečiai,
Prieš šešiasdešimt metų, 

pažangūs Amerikos lietu
viai, didelio ryžto ir pa
stangų dėka išleido pirmąjį 
“Laisvės” numerį. “Laisvė” 
pergyvenusi savo kelyje 
įvairiausius sunkumus, sklei
dė tiesos žodį, marksizmo- 
leninizmo idėjas Amerikos 
lietuvių tarpe. Ji kaip mo
tina guodė ir mokė kovoti 
prieš išnaudojimą, nelygy
bę, skiepijo meilę savo Tė
vų žemei, jungė į progresy
vias drabininkų organizaci
jas. “Laisvė” kaip švyturys 
švietė ir šviečia toli nuo tė
vynės gyvenimo išblašky
tiems tautiečiams.

Šio garbingo Jubiliejaus 
proga linkiu visam redakci
jos kolektyvui ir jos rėmė
jams ilgų kūrybingų metų, 
geros nuotaikos, o “Laisvei” 
ir toliau skleisti šviesą 
Amerikos lietuviams.

Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos prie 
TSRS Ministru 
Tarybos
Nuolatinis Atstovas

S. Jaruševičius
1971 m. balandis, Maskva

Gerb. “Laisvės” redakcija,
Kreipiuosi į Jus su kuk

liu prašymu. Man gana 
dažnai tenka matyti “Lais
vės” puslapius ir su didžiau
siu susidomėjimu skaityti 
apie ten gyvenančių lietu
vių gyvenimą. Tačiau šis 
laikraštis mane pasiekia ne
reguliariai. Todėl aš norė- 
čau jį užsisakyti. Ir jeigu 
kas nors sutiktų padaryti 
šią paslaugą, aš galėčiau 
jiems atsilyginti tuo pačiu, 
užsakydamas jų pageidau
jamą žurnalą ar laikraštį, 
kuris leidžiamas Lietuvoje. 
Taip pat norėčiau susiraši
nėti su Amerikos lietuvių 
jaunimu.

Man 18 metų, ūi o kausi 
technikume. Pagrind i n i s 
užsiėmimas laisvalaikiu — 
pašto ženklų kolekcionavi
mas.

Sveikinimas “L.” šešiasdešimt
mečio proga

“Laisvės” istorija yra vi
so darbininkiško lietuvių 
judėjimo istorija. Ji gimė, 
kai socialistinis sąjūdis pla
čiai apėmė išeivišką darbi
ninkiją. Joje atspindėjo iš
tisi darbo žmonių kovos de
šimtmečiai, su jos pergalė
mis ir sunkumais. “Laisvė” 
rodė lietuviškai išeivijai 
kelią, kuriuo eidama dar
bininkija pasili mosuos iš 
kapitalistinio išnaudojimo 
ir priespaudos.

Aš į Ameriką atvykau bū
damas religiniai išauklėtas 
1911 metų gegužės 1 dieną 
ir svajojau: u ž s i d i rbsiu 
daug pinigų ir sugrįšiu at
gal į Lietuvą ir laimingai 
sau gyvensiu.

O tai buvo sapne radinys. 
Aš pradėjau dirbti geležies 
liejykloje už 13 centų į va
landą. Tad pamačiau, kad 
apie daug pinigų užsidirbi
mą buvo tik saldus sapnas-

Viso gero “Laisvės” re
dakcijai, pasilieku laukti 
Jūsų atsakymo —

Stonkus Vidmantas
Lithuania, U(SSR
Klaipėda 12
Technikos 36-1

Didžiai gerbiamas 
drauge Redaktoriau,

Nors gerokai pavėlavęs, 
bet prašau priimti ir mano 
sveikinimus “Laisvės” 60- 
mečio proga. Linkiu jums 
visiems stiprios sveikatos ir 
darbingumo.

Jūsų A. Juška 
Vilnius

■--- :--- Sr
Gerbiami Laisviečiai:

Siunčiu jūsų kolektyvui 
geriausius linkėjimus iš ša
lies sostinės Washingtono.

Jūs šią dieną linksmino- 
tės, dainavote, grojote, už
kandžiavote, — trmupai pa
ša k i u s, praleidote dieną 
linksmai. O aš, nerimauda
mas, dalyvavau žygyje už 
taiką, su kovinga prieš ka
rą liaudimi, kuri griežtai 
reikalauja iš beširdžių val
dovų sustabdyti šias sker
dynes nekaltų žmonių.

Beklau s y d a m a s gabių 
oratorių kalbų, nė nejutau, 
kaip širdį užgriuvo gailes
tis ir karštos ašaros riedė
jo skruostais. Skaudu bu
vo žiūrėti į Vietnamo ka
ro veteranus. Be kojų, be 
rankų ir be akių! Jū kūnai 
baisiai sužaloti... Ir už ką?! 
Matyt, Baltojo Namo val
donams nepatiko sulošintų 
veteranų protestai.

Filadelfietis
J. Kazlauskas

Didžiai gerbiamas drauge, 
Nuoširdžiai sv e i k i n a m e 
Jus ir visą “Laisvės” kolek
tyvą pasaulio darbo žmo
nių solidarumo Gegužės 
Pirmosios šventės proga.

Linkiu Jums visiems kuo 
geriausios sveikatos, asme
niškos laimės, o ypač daug 
sėkmės taip kilniame Jūsų 
darbe — kovoje už šviesų 
ir laimingą darbo žmonių 
gyvenimą, kad iš “Laisvės” 
pasėtos socializmo sėklos 
išaugtų galingi ąžuolai ir 
kad 70-metį “Laisvės” jubi
liejų jūs visi švęstumėt jau 
tikrai demokratinėje Ame
rikoje.

A. Trumpickas
Personalinis pensininkas 

1971-IV-20 d.

Ten dirbdamas susipaži
nau su Antanu Zlo t k u m , 
esančiu jau socialistu, ku
ris man pasiūlė knygutę 
“Kodėl aš netikiu į dievą,” 
kurią perskaičiau su dide
liu pamėgimu. Tačiau aš 
ten dar neradau atsakymo, 
kodėl taip sunkiai rei
kia dirbti už taip mažą mo
kestį. Tais pats draugas 
Zlotkus sako, kad (toje 
knygutėje dar nėra nuro
dyta, kodėl darb i n i n k a i 
taip sunkiai, dirba už taip 
mažą atlyginimą. Ot, sako, 
užsirašyk laikraštį “Laisvę”. 
Ten surasi, kodėl taip yra.

Tad iš 1912 metais užsi
rašiau “Laisvę” ir ją be
skaitydamas sužinojau, ko
dėl taip yra. Tad nuo 1912 
metų aš esu be pertraukos 
ne tik “Laisvės” skaityto
jas, bet ir jos koresponden
tas, ir jos platintojas, ir jos 
reikalais besirūpintojas.

Du Gimtadieniai
Balandžio 23 d. Jonas ir 

Adelė Klimavičiai pakvietė 
šį reporterį į savo namus, 
būk tai turi tam tikrą rei
kalą ir reikia pagalbos. Nu
važiavus sužinojau, koks 
tas reikalas. Pasirodė, jog 
balandžio 22 d. Adelė Kli
mavičienė šventė savo gimta
dienį, o Jona§ Klimavičius 
sulaukė 84/metus balandžio 
23 d. Ta proga Jonas Kli
mavičius pridavė man po 
dolerį už kiekvienus savo 
gyvenimo metus ir prašė 
pasiųsti po keturiasdešimt 
du dolerius “Laisvei” ir 
“Vilniai”, su sveikinimu 
abiems laikraščiams jų šė- 
rininku suvažiavimo proga.

Jonas ’’i:mavičius per vi
są savo amžių dirbo ir pri
klausė pažangiose organi
zacijose ir skaitė visus pa
žangius laikraščius. Bet 
per pastaruosius dešimt 
metų jis negali niekur daly
vauti, nes užklupo jį ta 
skaudanti liga “arthritis,” 
ypatingai jam skauda ran
kas ir rankų pirštus, negali 
nieko rašyti. Todėl pakvie
tė mane ir prašę pasiųst 
tas aukas ir parašyt “Lais
vei” ir “Vilniai” sveikinimą 
jo gimtadienio proga, ir pa
linkėti tiems laikraščiams 
geriausių pasekmių, kad jie 
ilgai gyvuotų. Taipgi, jis 
linki “Laisvės” ir “Vilnies” 
personalams geros sveika
tos, kad galėtų ilgai tvar
kyti tuos laikraščius, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis” apvaik
ščiotų dar daug sukaktuvių.

Jonas gimė Jurkšų kaime, 
Pilviškių valsčiuje, 1887 me
tais; atvažiavo į New Yor- 
ką 1910 metais; išdirbo 
Dodge automobilių fabrike 
dvidešimt du ir pusę metų, 
ir būdamas 70 metų, rug
sėjo 30 d., 1958 metais pa- 
siliuosavo nuo darbo. Abu 
su žmona Adele priklauso 
prie LLD 52 kuopos ir 
Detroito Lietuvių Klubo. O 
Adelė Klimavičienė tai nuo
latinė Detroito Lietuvių 
Klubo šeimininkė dideliuose 
parengimuose, kartu su ki
tomis šeimininkėmis.

Jonas Klimavičius sveiki
na laikraščius jo gimtadie
nio proga, o mes visi svei
kiname Joną ir Adelę Kli
mavičius su jų gimtadie
niais ir velijame abiems 
linksmo ir ilgo gyvenimo.

LDS Bowling Turnyras
Nacionalinis LDS Bowl

ing Turnyras įvyks Detroi
te. Prasidės penktadienio 
gegužės 21 d. vakarą, ir 
baigsis sekmadienį, gegužės 
23 d. Turnyras įvyks Mer
cury Lanes, 7630 Schaefer 
Road, Dearborn, Michigan. 
Po užba i g i m o turnyro, 
įvyks didelis, gražus banke
tas Pick Fort Shelby vieš
butyje, ten kur įvyko LDS 
Seimas pereitą metą. Ten 
apsistos ir visi svečiai iš 
kitų miestų.

Banketas įvyks sekmadie
nį, gegužės 23 d. 2 vai. po

Džiugu, kad “Laisvė” iš
gyvavo 60 metų bešviesda- 
ma lietuvišką liaudį, rodan
ti teisingą kelią, kuriuo ei
nant, pasiliuosuosim iš ka
pitalistinės priespaudos.

Lai gyvuoja “Laisvė” dar 
ilgus metus ir veda liaudį 
naujuoju keliu!

J. Bimba

Šaunųjį “Laisvės” Kolek
tyvą sveikina

Regina ir Justas
Rugieniai

pietų. Vieta graži, valgis o 
bus kuo geriausias, bus ir 
stiprių gėrimų ir koncerti
nė programa. Prie to, bus 
išdalintos dovanos ir pa
gerbti jų laimėtojai. O į šį 
gražų banketą įėjimas tik 
$7 asmeniui.

LDS 21 kuopos komitetas, 
susidedantis iš Alfons ir 
Emma Rye ir Servit Gugas, 
smarkiai ruošiasi dėl šio 
turnyro, bet didžiausį dar
bą, susirašinėjimą su viso
mis * kuopomis, prirengia 
Servit žmona, Ruth Gugas.

Detroito jaunuoliai spar
čiai mokosi ir rengiasi dėl 
šio turnyro. Virš keturias
dešimt jų kiekvieną savaitę 
praktikuoja Mercury Lanes. 
Jie, mat, nori ne tik visus 
svečius priimti ir palinks
minti kuo geriausiai, bet ir 
laimėti daug dovanų.

Tikimės kad ne tik turny
ro dalyviai, bet ir visi det- 
roitiečiai ir windsori e čia i > 
lietuviai ateis į banketą ir 
sykiu su jaunais pasilinks
mins. O linksmumo bus 
daug!

Stefanija

Scranton, Pa.
Po gana ilgo sunegalėji- 

mo, pagaliau, išbuvus kele
tą savaičių Moses Taylor 
ligoninėje, balandžio 20 d. 
mirė Jessie Valukienė — 
po antru vyru Miškovich. 
Jos gyvenimas, kaip ir dau
gumos mūsų visų, nebuvo 
kaip sakoma, “rožėmis klo
tas.” Dar būdama jauna 
mergaitė ištekėjo už Vinco 
Valuko ir keletą desėtkų 
metų su juo išgyveno. 
Vincas buvo barberis, bet ga
na plačiai buvo žinomas 
kaip dainininkas, ir ne tik 
visoje šioje apylinkėje dai
nuodavo, bet ir išvykdavo į jf* 
tolimesnius miestus dainuo
ti. Vincas mirė apie prieš 
dešimtį metų. Jo žmona, 
po kelerių metų, susituokė 
su, Antanu Miškovich, rusų 
tautybės vyru, ir išgyveno 
su juo apie penketą metų. 
Per kelis desėtkus metų ji 
užlaikė grožio saloną ir 
darbavosi jame iki galuti
nai sunegalėjo tik prieš ke
letą mėnesių.

Laidotuvių direktoriaus 
pareigos buvo pavestos 
K. G. W. Pėstininkui. Šer
menys buvo privatiškos. 
Jos palaikai buvo nuvežti 
į Maple Hill Krematoriją, 
Wilkes-Barre, Pa., bal. 23 d.

Apart sūnaus Zenono ir 
jo šeimos, ir vienos ištekė
jusios dukrelės, dar liko dvi 
seserys: Ona Vanagaitytė 
ir Matilda Palinosky, o taip 
pat ir senutė motinėlė Ma- * 4 
rė Vanagaitienė, kuri visai 
artėja prie 90 metų, bet, 
pagal savo amžių, dar gana 
gerai laikosi sveikatoje.

Velionė priklausė prie 
LLD 3Q kuopos ir LDS 82 
kuopos. *

Gili užuojauta jos arti
miesiems, o jai, į pelenus 
pavirtusiai, amžina ramy
bė. K. G.

Washingtonas. — 19 metų 
mergaitė Leslie Bacon areš
tuota ir kaltinama už bom
bos padėjimą Kongreso pa
statę kovo 1 d. Jai paskirta 
$100,000 kaucija.

Washington.—Senatorius 
Ed. Kennedy pasiūlė Se
nato finansų komitetui pro
gramą, kuri suteiktų medi
cininę apdraudą nuo gimi- u 
mo iki mirties visiems žmo- z 
nėms. Tokią programą jau 
užgyrė 25 senatoriai.
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> Brockton, Mass.
Balandžio 20 d. “Laisvė

je” buvo rašyta, kad Knapp 
Brothers Shoe Company 
išsikraustė iš Brocktono į 
Bedford, Mass. Turėjo bū
ti New Bedford, Mass.

O dabar dar padidėjo ne
darbas, nes “Daily Evening 
Enterprise” ir radijas pra
nešė, kad balandžio 22 d. 
užsidarė dirbtuvės duris 
Stacy Adams Shoe Co. Ne
teko darbo 190 darbininkų.

Šią kompaniją' nupirko 
Wisconsin valstijoje Weye~ 
berg Shoe Manufacturing 
Go.

Kas rytas per radiją gau
name naujų pranešimų apie 
visokias vagystes, apiplėši
mus. Balandžio 24 d. W. 
Bridgewateryje areštavo 8 
paauglius, 4 jaunuolius ir 
vieną 16 metų mergaitę. 
Jie kaltinami narkotikų tu
rėjimu.

George Shimaitis

St. Petersburg, Fla. gVutTsukurti šeimos HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Mirus

Karoliui Mičiuliui
Reiškiame širdingą užuojautą giminėms, drau

gams ir pažįstamiems.

V. Sutkienė
T. King
A. Davis
M. Baltulionytė
A. Norkienė
J. Anscott
A. Cneesh
P. M. Williams
R. M. Mijat

A. V. T a raškai
V. U. Burdai
Ig. M. Kamarauskai
J. K. Karosai
F. D. Machuliai
A. K. Mugianiai *
T. N. Valaičiai
R. Machulis
E. Slegerienė

San Francisco-Oakland-San Leandro, California

Staiga mirė Ona B. Greb
likienė - Bačinskaitė, sulau
kusi senyvo amžiaus. Pali
ko vyrą Julių, dukrą Laurą 
su šeima, sūnų su šeima, 
gyvenantį Virgin Islands, 
seserį Marijoną Sutkus De
troite.

Pasirodė, jog Onutė turė
jo daug draugų ir pritarė
jų. Balandžio 26 d. susirin
ko daug žmonių suteikti ve
lionei paskutinį patarnavi
mą. Douglas Baird šerme
ninė buvo perpildyta. Kelios 
minutės prieš antrą valan
dą pasigirdo Dainos mylė
tojų choro liūdna dainelė 
“Mirusiai draugei,” antra— 

.“Kaip gaila.” Po to Adelė 
P a k a In i š k i e n ė angliškai 
prabilo apie velionės gyve
nimą, ir kad peranksti išsi
traukė iš gyvųjų tarpo. Kal
bėjo ir J. P. Milleris.

Chorus^ pirmutinis žygia
vo pro karstą atsisveikinti 
draugę, jaunystėje meno 
puoselėtoją, veikėją,tuo tar
pu Adelė Pakalniškienė dai
navo solo “Ko liūdi, berže
li,” antrą — “Lūdnas var
pelis.” Ir taip atliktas pa
skutinių patarnavimas, atsi
sveikinta su pažangiete ant 
visados.

Pagaliau padidėjo šeima, 
daugiau mamų darbo. Bet 
Ona užsigeidė pamatyt,kaip 
žmonės gyvena Floridoje. Ji 
panorėjo gyventi šiltesnia- 
me klimate, kur geriau svei
katai. Prieš dvidešimt vie
nerius metus ji viena atvy
ko į St. Petersburgą pasi
teirauti. Jai čia patiko, ir 
už metų laiko visa šeima at
sikėlė.

Prieš keletą metų šiuos 
žodžius rašančiam teko ma
tyt Oną LLD 45 kuopos 
pramogose besidarbuo j a n t 
prie valgių gaminimo ir ki
tų darbų. Vėliau jos regėji
mas pašlijo, buvo priversta 
pasitraukti nuo visų darbų. 
Bet su ja visuomet buvo ma
lonu pasikalbėti apie veiklą, 
apie šalies negeroves.

Velionė Ona’ Greblikienė 
tapo kremato rijoje sudegin
ta. Ilgai ji bus nepamiršta. 
Šeimai linkime pergyventi 
liūdesio valandas.

Vikutis

Cleveland, Ohio
ę

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.

OPTICIAN. All around optician. 
Ideal working conditions. Liberal 
salary, pension plan. No night work. 
Call or write: George Brammer Op
ticians, 221 E, State St., Trenton, 
N. J. 08608. Tel. 1-609-393-4979.

(34-37)

OPTICAL BENCHMAN. All ar
ound Benchman. Ideal working con
ditions, liberal salary, pension plan. 
No night work. Call or write George 
Brammer Opticians 221 E. State St., 
Trenton, N J. 08608. Tel. 1-609-393- 
4979. (34-37)

RN’S & LPN’S. Modern Hotel-like 
convalescent center overlooking the 
ocean and the world famous board
walk is seeking qualified personnel 
to become a pąf’t of an ever-ex
panding convalescent & re-habilita- 
tion center. Salary commensurate 
with experience & ability to accept 
a challenging and regarding posi
tion. For inter, appt, contact Mr. 
Robert Brezo, Director of Nurses. 
Senator Convalescent Center, At
lantic City, N. J. (609) 344-2181 or 
from Phila. call 215-PE 5-1610.

(34-37)

MERROW SINGER OPERATORS. 
High earnings on piece work, year 
round employment, all benefits, 
pleasant surroundings. Apply in 
person. HOWARD MARTIN, Knitt
ing Mills, 395 Broad Ave., Ridge
field, N. J. (28-36)

Opportunity—Experienced Want- 
ed-At-Once TOOL MAKER for jig 
and fixture work plus simple die 
making in expanding manufacturing 
plant. Call Henry Feay, 518-372- 
4726. Yankee Motor Co., Schenect
ady, N. Y. (28-36)

Experienced Job Shop Polishers 
(2). Full or part time. Hard 
Chrome Plater (1). Specialist.

G. H. METAL FINISHERS 
282 Dakota St., Paterson, N. J. 

523-0307. (34-36)

MECHANIC. Experienced on mo
tor trucks, established new truck 
dealership. Will earn $240. per week.

201-MA 2-2908.

Ona Greblikienė Lietuvo
je buvo kilusi iš Vaškų apy
linkės Gudelių kaimo, iš ne
turtingos šeimos. Tėvų ne
turtas ją anksti jaunystė
je vertė palikti gimtąją pa
stogę ir iškeliauti į Rygą 
pelnyti duoną. Ten ji susi
rado vaikučių priežiūros na
muose menkai apmokamą 
užsiėmimą. Nepatenkinta 
gyvenimu, svajojo pasiekti 
JAV. 1910 m. jai pavyko 
pasiekti miestą Amsterdam, 
N. Y. Įsidarbino kilimų au
dykloje. Ten darbas buvo 
vergiškas, sunkus, mokestis 
menkutė, o ji manė čia ras 
“aukso šalį,” bet jos nerado.

Dirbo prisispausdama, net 
nutraukdama nuo savo bur
nos skanesnį duonos kąsnį, 
kad užsidirbtų kelionei ir 
persikėlimui kur kitur gy
venti. Taip jai įkyrėjo au
dykloje tas darbas! 1917 
m. pasiekė Detroit, Mich. 
Čia ji susipažino su lietu
vių jaunimu, ilgai nelaukus 
įsiliejo į meno darbuotę, 
gavo paskaityt pažangesnės 
spaudos, atsivėrė jai akys, 
jos gyvenimas pakitėjo, ji 
pralinksmėjo. Veikloje su
kinėjosi Julius Greblikas, ir

Iš CLM Klubo susirinkimo
Balandžio 8 d. įvyko CLM 

Klubo susirinkimas. Jis bu
vo gražus, nes atsilankė 
apie 20 narių.

A. Palton, Klubo pirmi
ninkė atidarė susirinkimą ir 
pasiliko jo vedėja.

Iš valdybos raportų pasi
rodė, kad 52 narės yra už
simokėjusios duokles, 
nesužinojome
dar yra nepasimokėjusių 
duoklių.
.... Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad aplankytos 

Machuta ir P. Nemurie- 
Jas lankė O. Yanu- 
N. Rudienė, Botirie- 

M. Martin, ir Sledžiu-

bet
kiek narių

M. 
nė. 
lis, 
nė, 
vienė. Draugė M. Machuta
sunkiai serga. P. Nemurie- 
nė turėjo akies operaciją ir 
dar turės pasiduoti kitos 
akies operacijai.

Knygų peržiūrėjimo ko- 
misijon įeina Sledžiuvienė 
ir O. Yanulienė.

Po susirinkimo buvo vai
šės. Mus vaišino A. Palton, 
Botirienė, Sledžiuvienė, N. 
Rudis ir V. Mockaitienė 
skaniais kepsniais ir kavu
te. Ačiū draugėms.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks gegužės 13 d., 
1-mą valandą po pietų, Ita
lų salėje. Girdėjau, kad bus 
vaišės ir šiame susirinkime.
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Keturios Speciales Turistinės Grupės

Į LIETUVĄ 1971 METAIS
Kaip ir praeityje, taip ir šiais metais UNION 
TOURS AGENTŪRA su malonumu praneša,. 
kad ruošia keturias speciales grupes šią vasarą 

vykimui j Lietuvą dviem savaitėm.
GRUPĖS VYKS SEKAMAI:
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COUNTER GIRLS. We have a 
few selected (full and part time) 
openings for one of our fine in- 
plant food services in the Raritan- 
Somerville area. We are offering 
excellent starting rate, very pleas
ant working conditions, paid vaca
tions and holidays, free insurance 
coverage, meals and uniforms sup
plied. Applications please call 201- 
524-2468 ' between 1:30 PM.—4:30 
PM. The Macke Co.

(34-37)

Kviečiame visas skaitlingai 
dalyvauti.
Iš LDS 55 kp. susirinkimo

Pobūvis LDS 55 kuopos 
buvo gražus, atsilankė apie 
60 nariu ir svečiu. Šeiminin-

in. Religious institution. Salary plus 
apartment. Call Mon. thru’ Thurs. 
10 to 6 PM. 363-2800.

Maintenance Mechanic—2nd shift, 
experienced in production equipment 
repairs. Some electrical experience 
helpful but not necessary. Good 
starting salary, all fringe benefits. 
Equal Opportunity Employer. Con
tainer Corp, of America, Monmouth 
Fibre Dru., 125 Harrison Ave., Mat
awan, N. J. 566-5534. (34-36)

(34-37)

DOMESTIC
COUPLE—CARETAKERS. Live

kės vertos didelės padėkos 
už taip skoningai sureng
tus pietus.

Buvo proga, man papra
šius balso, užbaigti rinkti už
uojautą mirusio draugo M. 
Bumbulio šeimai ir artimie
siems per laikraščius ir pa
rinkti auku “Vilnies” šuva- 
žiavimui.

Hartford, Conn.
Sekmadienį, Gegužės 23 

d., įvyks LAISVĖS CHORO 
45-kerių metų Jubiliejinis 
Koncertas salėje 157 Hun
gerford St. Pradžia 1 vai. 
Rengėjai paruoš skanius 
pietus už prieinamą kainą.

Iš New Yorko atvyksta 
AIDO Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler;
vietinis LAISVĖS 
RAS, vadovybėje. 
Hollis duos gražią 
mą. Bus ir solistų.

Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti.

(36-40)

taipgi
CHO- 

Wilma 
progra-

BODY MAN. Earn $7 to $10 per 
hour, new building, full benefits, a 
rare opportunity. Call 201-752-3000, 
service manager. (34-36)

(34-36)

BAKER
SECRETARY

Must speak Polish and English. 
Steamship Company.

Downtown, New York.
212-964-3100.

(36-40)

Start immediately 
JOHANSEN’S BAKERY 

201-356-2805
(34-38)

AUTO BODY MAN

Bargain Center
776 Market St., Paterson, N. 

201-742-7001
(36-37)

AUTO MECHANIC. Mechanic want
ed. Chrysler product knowledge ne
cessary. 4-day week available. Open
ing on both shifts. Night shift hrs. 
12:30 PM —9 PM. Change for ad
vancement. Top pay plan with all 
benefits, Contact service manager 
Tony Caroscio, Woodbridge Dodge 
Inc. King George Post Rd., Fords. 
201-828-1220. (34-36)

Maintenance Mechanic. Mechani
cal electrical experience in mainten
ance! personnel. Minimum 8 yrs. ex
perience. Salary open, full benefits. 
North Brunswick area. For appoint
ment contact Mr. Brown, 201-247- 
4000. (36-40)

MACHINE SHOP OPERATOR. 
Warner & Swasey Chucking Ma
chines, day shift, general machine 
shop nite shift. PICUT MANU
FACTURING CO., 140 Mt. Bethel 
Rd., Warren, N. J. 201-754-1333.

(34-38)

Maintenance Mechanic—Mechani
cal-electrical experience in main
tenance personnel. Minimum 4 years 
experience; salary open, full bene
fits. North Brunswick area. For ap
pointment contact Mr. Brown. Call 
201-247-4000. (36-40)

MACHINISTS (2), 2nd class 
Lathe or Maintenance mechanics. 
Permanent job, good benefits. Gar
den City area. Call 516-741-8120 or 
write P.O.B. 148, Garden City, N.Y. 
11530. 34-40)

Įvairios Žinios
Kairas.—Čia gauta žinių, 

kad Sudano respublika pri
sidės prie Arabų Respubli
kų Federacijos.

Rio De Janeiro. — Didžiu
liai lietūs paplukdė Šiaurinę 
Braziliją, prigirdė 50 žmo
nių, tūkstančius paliko be
namiai- Nuostoliai dideli.

New Delhis. — Pakistano 
armija buvo įsiveržusi į In
dijos teritoriją ir užmušė 5 
rubežiaus sargus, keletą su
žeidė, padegė keletą namų.

BUSINESS OPPORTUNITY

OWNER RETIRING. Modern res
taurant, bur, 3 banquet halls. Ex
cel. location on 2% acres in N.J. 
nr. Rt. 22, brick construction open 
5% days. Excel, terms avail. $450,- 
000. FRANK CHUPKO, Realtor, 
201-756-4794. Eves. 201-889-5415.

(34-37)

MAINTENANCE. Good advance- 
ment to supervisor, all trades ne
cessary, equipment and machine fab
rication, pay open, small corpora
tion modern South Plainfield plant, 
tion, modern South Plainfield plant.

Mr. Becker. (36-38)

REAL ESTATE
SOUTH JERSEY FARM. 5 acre. 

6 rooms ranch home. 100 ft. long 
chicken coop. Barn with hay loft, 2 
car garage. Ideally located. $16,900. j " 
THOMAS P. BROWN, Realtor, 800 5 
High St., Milville, N.J.

609-825-2687.

Wanted. Experienced body and 
paint man, flat rate shop, new-best 
conditions, all benefits, 
only in steady, 
with 
son 
175

interested 
reliable workers, 

good references. Apply in per
to Mr. Pomeroy, Smith Ford, 
East Main St., Norwich, N. Y.

(36-38)

(34-37)

Stasys Penkauskas
Liūdnas prisiminimas ir kartu sveikinimas “Laisvės” 

60-meČio Jubiliejaus proga. Stasys Penkauskas mi
rė 1966 m., kovo 3-čią. Gaila, kad jo širdis nustojo 
plakus per anksti, ir negalėjo sulaukti “Laisvės” 60- 
mečio Jubiliejaus. Jis per daugelį metų buvo “Lais
vės vajininku, korespondentu ir rėmėju. Jo įsitikini
mas— jeigu nebūtų “Laisvės”, neturėtume teisingų 
žinių apie pasaulio įvykius.

* Sofija Penkauąkienė, žmona
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Liepos 16 d. - grįš liepos 31 d. 
Liepos 30 d. - grįš rugpjūčio 14 d. 
Rugpjūčio 13 d. - grįš rugpiūčio 28 d

<<

<

<<

'>

>

>

o

ė»>

>

o

< >

)<

< > 

o

Dėl platesnių informacijų kreipkitės pas
Mr. Robert Ellyn sekamu adresui

UNION TOURS
1 East 36th Street ' 

New York City, N. Y. 10016
Telefonas: 212-OR 9-7878
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Chicago... - Buvęs Illinois
valstijos sekretorius Paul 
Powell apkaltintas už ėmi
mą kyšių, kurie siekia iki 
$800,000.

Layton, Utah. — Dviem 
automobiliams s u s i m ušus 
žuvo 7 žmonės.

SOUTH JERSEY FARM, 59 acre 
Produce farm, 2 house, 1 fairly 
new rancher, the other a large 2 
story family home. Ideal for ren
tal income, plus out buildings, barn, 
shed, packing house, greenhouse. 

{3-car garage, irrigation system, 
good condition. Asking $55,000. THO
MAS P. BROWN, realtor, 808 High 
St., Millville, N. J. 609-825-2687.

(34-37)

Machine Shop. DeVlieg Oper. For 
3H and 4H machines. Close toler
ance work from operation sheet and 
blueprints. Contact: Jim Hopkins, 
201-748-7000. CMT, 5 Lawrence St., 
Bloomfield, N. J. An Equal Oppor
tunity Employer.

(36139)

Supervising Custodian—500 fa
mily Jewish Center, Fort Lee. Must 
be familiar custodian 
minor repairs, good 
Full time, permanent.

mąintenance, 
with people, 
201-947-1735 

(36-38)
Country Property. Adirondack 

Country Home with the privacy of 
18 acres, 2 spacious bedrooms, bath, 
knotty pine kitchen, 36’ knotty pine 
liv. rm., stone fireplace, cathedral 
ceilings, 2 car garage with ample 
working area. Screened eating 
house, outside fireplace, small sec
luded guest house nestled in Pine 
Grove. 1300 ft. on peaceful town 
road. 500 ft. on clear trout stream. 
12 minutes to Gore Mt. Ski Center.

518-998-2148.
(34-38)

IEŠKOJIMAI
Ieškau moters, kuri suliktų su 

manim kartu gyventi. Turi būti 
rimta, nerūkanti tabaką ir nenau- 
dojanti svaiginančių gėrimų, ir be 
šeimos. Esu senyvo amžiaus mote
riške, vienai ilgu. Rašykite seka
mu adresu. Į rimtą laišką suteiksiu 
atsakymą. Petronėle Buidinavich, — 
245 Pontiac St., Lester, Pa. 19113. IBy owner. $59,000.

(34-36)1

Mechanic. Application for the po
sition of mechanic now being con
sidered for the mechanical mainte
nance department. Applicants must 
have mechanical aptitude, manual 
dexterity, and must be able to work 
under the pressures inherent in a 
production line. Please contact the 
Personnel Dept. Thomas J. Lipton, 
Inc. 201-782-3838.

An Equal Opportunity Employer, 
. (36-38)
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Gražiųjų iškilmių paba igtuves
Atrodė, kad visi jau buvo 

pavargę nuo didelių jubilie
jinių darbų, bet pavykęs 
“Laisves” dalininkų suva
žiavimas, 60-mečio paminė
jimas ir banketas, pakėlė 
laisviečių ūpą. Pasilikę sve
čiai ir dalis newyorkieciu 
susirinko sekančią dieną, 
sekmadieni, balandžio 25 d., 
Laisvės salėn į pabaigtuves. 
Visi dalinosi įspūdžiais ir 
džiaugėsi gerai suorgani
zuota minėjimo tvarka. Ju
biliejinė šventė buvo iškil
minga, parodytos meninės 
ir kultūrinės jėgos, buvo 
kuo pasidžiaugti!

Pabaigtuvėse, po skanių 
vaišių Eglė Juškytė jautriai 
mums padeklamavo, Svetla
na Cibulskytė paskambino 
pianu, o Lariso Cibulskytė 
padainavo ir pašoko. Malo
nu buvo stebėti pačią jau
niausią lietuvių kartą vys- 

Xtant savo talentus mūsų pa
dangėje.

“Laisvės” administratorė 
L. Kavaliauskaitė pakvietė 
keletą svečių tarti žodį ki
tą. Kalbėjo V. Andrulis, 
K s. Karosienė, R. Janulis, 
A. Sinkevičius, G. Cibulskis, 
J. Grybas, Pr. Ulevičius, R. 
Feiferis, A. Petriką, E. Jes- 
kevičiūtė, M. Kavaliauskai
tė, A. Bimba, P. Venta ir 
W. Keršu Ii s.

Kalbose plačiai buvo pa
liesta pažangiųjų lietuvių 
atlikti darbai prie “Lais
vės,” kurie užfiksuoti spau
doje- ir fotografijose ir by
los ateinančioms kartoms. 
“Laisvės’’ 60-osioms meti
nėms pažymėti Albume nu
šviesti pagrindiniai įvykiai 
pasiliks įamžinti Amerikos 
lietuvių istorijoje.

Po kalbų, worceseerieciai 
L Janulienė ir Al Dupsha 
padainavo keletą dainų, o 
vėliau skambėjo sutartinės. 
Y patingai vi sus svečius pa
linksmino ir šiltai nuteikė 
žurnalisto A. Sinkevičiaus 
grojimas akordeonu. /Jis 
akompanavo dainoms, pa
grojo šokiams, ir kaip ti
kras lietuviškas folklorinės 
muzikos meistras, pagyvino 
visą atmosferą.

Viskas praėjo kuo pui- 
kaiusiai. Elena Siaurienė

pagamino pietus. O. Čepu
lienė ir N. Ventienė dova
nojo dalį, maisto, o B. Kev- 
šulienė—gėles. Kitus dar
bus atliko N. Ventienė, B. 
Keršulienė, I. Bimbienė, O. 
Čepulienė, N. Buknienė, G. 
Ware s o n a s ir P. Venta. 
Liet. Kooper. Spaudos B- 
vės direktoriai dėkoja vi
siems už pasidarbavimą ir 
A. Iešmantai, K' Levanui 
ir F r. Varaškai už aukas.

Svečiai iš Lietuvos stebi
si, matant mūsų pagyvenu
sius žmones su tokiais tvir
tais nusistatymais ir neišse
miama energija. Girdi, 
irgi reikią imti pavyzdį iš 
mūsų darbu, — nors mes 
amžiumi esame seni, bet 
mūsų energija dar tokia di
delė. Jie ypatingai pabrė-| 
žia, kad išlaikyti ir puoselė
ti tokią idėją — tai nepa
prastai didelis dalykas.

Tad, lai gyvuoja “Laisvės” 
jubiliejiniai metai!

H. Feiferiene

Vilnietis svečias 
išvyko į vakarus

Čia porą savaičių pavie
šėjęs vilnietis Pranas Ule
vičius ketvirtadienį išvyko 
i vakarus. Pirmiausia ke
letui dienų apsistos Chica- 
goje, o paskui patrauks net 
į Kaliforniją. J New Yor- 
ką sugrįš apie birželio mė
nesio vidurį. Iš čia, žinoma, 
svečias dar norės aplanky
ti visą eilę lietuviškų kolo
nijų rytinėse valstijose.

Kaip žinia, draugas Ule
vičius čia savo viešnagę 
sieja su parinkimu lietuviš
kos archyvinės medžiagos. 
Jos jau gerokai s u r a d o 
“Laisvės” įstaigoje. Kai 
svečias atsil a n k y s į jūsų 
koloniją, su juo tuo reika
lu pasitarkite. Ypač Chica- 
goje jis tikisi vilniečių tal
kos. Rep.

Jubiliejiniai sveikinimai
Chicago, III.

Sveikiname visus daly
vaujančius tokiame svarbia
me suvažiavime, kur atžy
mima “Laisvės” 60 metų gy
vavimo sukaktis. Mes pasi
tikime, kad ^Laisvė,” at
šventusi savo 60-mečio Ju
biliejų, ir ateity j e kovos 
prieš darbo žmonių skriau
das, prieš karus ir už tai
ka pasaulyje. Čia randate 
$60.

Roseland o Lietuvių 
Moterų Klubas

Valdyba: Ona Jokubąus- 
kienė, pirm.; E. Mazili’aus- 
kiene, vice-pirm,; J. Urmo- 
nienė, sekr.; V. Samuolienė, 
fin. sekr.; A. Bacevičienė, 
ižd.

Chicago, Ill.
Sveikiname “Laisvės” 60 

metų sukakties Jubiliejį ir 
suvažiavimą. Mes skaitome 
už garbę, kad Amerikos 
progresyviai lietuviai turi 
du laikraščius, teisingai at
stovaujančius darbo žmonių 
reikalus. Linkime, kad šis 
suvažiavimas dar ilgam už
tikrintų “Laisvės” dabarti
nį nusistatymą ir gyvavi
mą. Čia randate $60.

LKM Choras
Valdyba: R. Žilius, pirm.; 

J. Galinauskas, rašt.; G. K. 
Budrio, ižd.

St. Petersburg, Fla.
Sveikinu “Laisvę” ir su

važiavimo d a 1 y v i u s 60 
metų Jubiliejaus proga su 
$60. Linkiu pravesti nau
dingus tarimus .Tegyvuoja 
“Laisvė” ilgiausius metus!

Walter Dubendris
(Včšys)

Norwood, Mass.
Mass. Moterų Sąryšis svei

kina ‘Laistės” šešiasdešim- 
mečio Jubiliejų ir dalininkų 
suvažiavimą su $50. Linki
me “Laisvei” gyvuoti dar 
daugelį laimingų metų ir

Ideali žmona |
Visiems laisviečiams jau 

žinoma, kad daugi a m e t i s 
“Laisvės” darbuotojas vete
ranas drg. Vincas Čepulis 
jau kelinti metai yra ligo
nis, kuriam reikalinga nuo
latine priežiūra. Tai Par
kinson o ligos auka.

Protiškai - jis pilnai svei
kas ir viskuo domisi, bet fi
ziškai jis labai labai ligos 
iškankintas.

Retkarčiais vienas kitas 
laisvietis jį aplankome. Ap
lankome, suraminame, pa
linkime jam su tvirtėjimo ir 
paliekame, nė biskučiu jo 
ligos nesumažinę. Bejė
giai esame... Mūsų linkėji
mai, jam... oi, kad jie būtų 
visagaliai!

Taip, mes drg. Vincą ap
lankome ir paliekame. Pa
liekame su juo ir ištvermin
gą jo žmoną Oną. Palieka
me ją rūpintis kiekvienu jo 
pasiskundimu, prašymu, 
kiekvienu jo atsistojimu bei 
žingsniu — galimu tik jos 
tvirta jėga.

Bet draugė Čepulienė ne 
vien savo vyro padėtimi šir
dingai rūpinasi. Jai rūpi ir 
Moterų klubas, ir Aido cho- 
ras, ir viskas. Nors retai, 
ji ir mūsiškėse pramogose 
švystelėja, ir ne tuščiomis— 
su puikiais savo rankų dar
bo patiekalais. Ir tuoj vėl, 
lyg skambutį išgirdusi, iš
skuba namo—pas Vincą.

Kiekvieną asmenį draugo 
Čepulio likimas šiurpu su-j 
krečia. Bet kiekvienas vy-Į 
ras tokią žmoną kaip drg. 
Čepulienė gali tik dievinti...

Lai būna visų laisviečių 
aukšta pagarba ir širdinga 
užu o j a u t a mūsų miela j ai 
draugei Onai Čepulienei.

SV

Kolegijų studentai ir mo
kytojai ruošiasi kovoti prieš 

{mokykloms biudžeto maži
nimą ir daugelio mokytojų 
atleidimą.

Mieste pasidairius Organizacijų dėmesiui Pramogų Kalendorius ,
Gegužinė demonstr a c i j a 

Union Sq. pasisakė prieš 
karą, skurdą, rasizmą. Kal
bėtojai reikalavo ištraukti 
amerikiečius iš Indokinijos, 
išlaisvinti Angela Davis ir 
visus kitus politinius kali
nius. /

Žydų toro ristų vadas ra
binas Kahane ir kiti du jau
nuoliai buvo pašaukti teis
man. Kaltina juos krimi
naliniame suokalbyje, ne
tvarkos k e 1 i m u ir kitais 
prasižengimais.

Daugeliui lietuvių pažįs
tamas Tom Myerscough ir 
jo žmona susirgo ir išvežti 
i Brooklyn o Unity Hospital. 
Prieš daugelį metų Myers
cough veikė tarp mainierių.

Telefonų naudotojai pro
testuoja prieš telefonų 
kompanijos pasimojimą pa
kelti mokestį net 29 proc.

•

Nuomininkai protestuoja 
prieš gub. Rockefeller! o siū
lymą panaikinti kontrolę 
New Yorke. Tuomet nuo
mininkams tektų mokėti be
veik dvigubai, aukš t e s n e s 
nuomas.

•

Žydai teroristai įsiveržė 
i rabinų tarybos raštines ir 
išdaužė baldus, suplėšė kny
gas, daug žalos padarė. 
Areštuoti 23 nužiūrimi tero
ristai. Juos kaltina krimi
naliniu elgesiu. Teroristai 
keršina arabams, kurie ne
pritaria teroristiniam dar
bui prieš Tarybų Sąjungą.

Dėl išvežiotoji! streiko ga
zolino stotys pradeda pri- 
pritrūkti gazolino. Brookly- 
ne ir Staten Islande sulai
kyta mokinių išvežiojimai 
autobusais.

____ *
Robert Schnurr patraukė 

teisman savo žentą policis-

Labai svarbi civilinėms 
teisėms ginti konferencija 
įvyks gegužės 23 d., sek
madienį. Svarbu, kad pa
žangiosios New Yorko or
ganizacijos būtų gerai at
stovaujamos.

Konferencijos vieta: Mar
tin Luther King Labor Cen
ter, 310 West 43rd Street, 
Manhattane. Pradžia 10 v. 
ryto.

Konferenciją ruošia Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born ir 
American Associ a t i o n to 
Combat Fascism, Racism 
and Anti-Semitism. »

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks gegužės 11 d., 
antradienį, 2 vai. po pietų, 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė. Visi nariai ir 
narės raginami dalyvauti.

Valdyba

Gegužes (May) 16 d. Ai
do choro pavasarinis kon- b 
certas, New National Hali, 
261 Driggs A ve. , Brooklyn.

Pradžia 2:30 valandą.

Haverhill, Mass.
Piknikas “Laisvės” nau

dai įvyks birželio 7, lietu
vių parke, Bradforde. Pra
džia 12 vai-

Prašome sekti vėlesnes 
informacijas.

Pasveikinkime “Vilnies” 
dalininkų suvažiavimų

SERGA
Julia Shimkus jau antra 

savaitė kai ligoninėj. Ji ran
dasi New York Infirmary, 
Stuyvessant Square East ir 
15th St., Manhattane. Kam
barys 908. Lankymo valan
dos nuo 2 iki 4 dieną, o va
karais nuo 6 iki 8 vai.

Julija yra mūsų NĮ. Y. Lie
tuvių Motera Klubo narė.; 
Linkime jai sustiprėti ir vėl 
dalyvauti su mumis. Šią ži
nią pranešė brooklynietis 
Senas Juozas.

tą Guanine ir reikalauja 2 
milijonų dolerių atlyginimo 
už nušovimą jo žmonos ir 
dukters balandžio 19 d. Po- 
licistas nušovęs savo žmoną 
ir uošvę. Rep.

“Laisves” paramai.
Kuo daugiausia parengimų

Mums buvo labai džiugu, 
kad Chicagos vilniečiai tai]) 
gražiai per “Vilnies” redak
torių V. Andrulį pasveiki
no mūsų “Laisvės” jubilie
jinį suvažiavimą. Su svei
kinimais jie sudėjo apie ke
turis šimtus dolerių laik
raščiui paramos. Mūsų šir
dinga jiems padėka.

Bet to neužtenka. “Vii- * 
nies” dalininku suvažiavi
mas įvyks gegužės 16 die- 

jną. Mes turime tuo patim 
atsiteisti vilniečiams, jų su
važiavimą gražiai pasvei
kindami. Tiesa, kad kai ku
rie mūsų jau įteikėme per 
drg. Andrulį savo pasveiki- 
jnimus jų suvažiavimui, bet 
tokių buvo nedaug.. Didelė 
dauguma New Yorko lais
viečių tos garbingos parei
gos dar nėra atlikę. O bū- 

I tinai reikia ją atlikti.
Savo sveikinimus galite 

pasiųsti patys tiesiai “Vil
niai” i Chicagą, arba įteik
ti “Laisvės” smarkiajam 
vajininkui Jonui Lazauskui 
ir jis pasius. Laiko mažai 
bepaliko. Reikia pasisku
binti.

Wasiiingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas užgyrė 
žemesnio teismo tarimą^ 
kuris leidžia streikieriame 
gauti welfare benefitus.

Varšuva. —Lenkijos ir 
Prancūzijos atstovų pasita
rimuose paaiškėjo, kad abi 
šalys sutinka svarbiausiais 
tarptautiniais klausimais.

tęsti kovą už žmonijos ge
rovę, kad galėtume gyven
ti be karu.

Draugiškai,
Nellie Grybienė

T.S.R.S. Valstybines premijos laureatas, Lietuvos T.S.R, 
nusipelnęs artistas, Panevėžio dramos aktorius D. Banionis^ 
kalbasi su "Laisves*1 korespondente H. Feiferiene, interviu metu.

Baltimore, Md.
Sveikiname “Laisvės” 60 

metų Jubiliejinį suvažiavi
mą su $25. Turime viltį, kad 
suvažiavimo dalyviai pada
rys planus, kad “Laisvė” su
lauktų dar daugiau jubilie
jinių sukakčių.

Draugiškai,
J. J. Staniai

Woodruff, Wis.
Sveikiname “Laisvę” ir 

visus laisviečius su 60 me
tų Jubiliejumi ir linkime 
jums ištvermės dar ilgai 
ilgai darbuotis ir šviesti 
Amerikos lietuvius. Priduo- 
dame $50 per E. N. Jeske- 
vičiūtę.

Sophie ir Charles 
Peterman

buvę chicagiečiai

Stamford, Conn.
Su geriausiais linkėji

mais—linkiu, kad “Laisvė” 
gyvuotu dar daugelį metų. 
Čia rasite $60.

Draugiškai,
Anna Phillipsie

Brangūs draugai laisvie- 
čiai! Iš visos širdies svei
kinu visus susirinkusius į 
gražų Jubiliejų. Linkiu ir 
toliau būti jaunais jūsų dar
be, sveikais ir laimingais 
gyvenime.

Albertas Laurinčiukas 
Vilnius

(Bus daugiau)

Aido Choro Koncertas
SU SVEČIAIS

UKRAINŲ “DNIEPRO” ŠOKĖJŲ GRUPE 
Peter Zolotareff-- Balalaika

Sekmadienį, Gegužes 16 May, 1971
Pradžia 2:30 vai. — Bilietai $2 iš anksto, prie durų $2.25

Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler

Dainuos mišrus choras, moterų choras, ir solistai.




