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KRISLAI
LDS vajus prasidėjo 
Galinga valios jėga 
Kulkos jų neužmuša 
Pavojingi ūkio darbai 
Jubiliejų minėsime

-— J.’ Gasiūnas —
LDS organas “Tiesa” pra

neša, kad LDS vajus prasidės 
su kovo pradžia. Vajininkams 
LDS Centras duoda nemažus 
atlyginimus ir 6 pinigines do
vanas, taipgi priedinę dova
ną — kelionę į Floridą.

Dabar svarbu vajininkams 
stoti darban, o visi kiti nariai 
turėtą jiems padėti, kad va
jaus metu būtų galima įrašyti 
nemažai naują narių.

Su šių metą pradžia LDS 
nariai gavo nemažus dividen
dus, taipgi susirgusieji gau
na padidintą pašalpą. Finan
siniai Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas stovi labai gerai. 
Tad naudinga būti L D S na
riais. Suteikime tą progą da
bar tiems, kurie dar nėra LDS 
nariais.

Vilniuje išeinąs žurnalas 
"Mokslas ir Gyvenimas” ra-

"Vietnamietis Nguen Ngok 
K i, būdamas ketverių metų 
amžiaus, persirgo vaikų 'pa
ralyžių.

* nyko jo 
prastos 
jis išmoko rašyti kojų pii^- 
tais ir dabar jau baigia Ha
nojaus universiteto filologijos 
fakultetą.”

Tai vienas valios jėgos ir 
didelių pastangų pavyzdys. 
Per pastaruosius porą desėtkų 
metų vietnamiečiai tikrai pa
rodė valios jėgos ištvermę ir 
neribotas pastangas kare pir
miau su prancūzais okupan
tais, dabar su amerikiečiais 
agresoriais. Daug galingesnį ir 
keleriopai gėriau apsiginkla
vusį priešą Vietnamo liaudies 
muša iš visų pusių.

Dar vaikystėje su- 
rankos, tačiu n o pa
valius pastangomis

Vienas JAV karys iš San 
Antonio, Texas, stebisi nepa
prastai dideliu Indokini jos pa
tvarumu. “N. Y. Times” pa
skelbė jo sekamą pareiškimą.

“Jie sunku užmušti. Vieną
syk aš paleidžiau šešias kūl

ikas į gooką ir vis tiek nemirė. 
Jis atrodė turįs apie 17 me
tų.”

Daugelis amerikiečių vadina 
Indokinijos žmones “gookais.” 
Tai paniekinimo, pažeminimo, 
tikrai rasistinis pravardžiavi
mas. Užmušti “gooką” jiems 
■— menkas dalykas.

Darbo Statistikų Biuras 
skelbia, kad farmų darbinin
kai turi daugiau susižeidimų, 
kaip fabrikų darbininkai;

Nuo susižeidimo ir susirgi
mo i metus farmų darbininkui 
tenka po 7 ar 8 dienas išlikti 
iš darbo, kuomet fabriko dar
bininkui išeina po 5 dienas.

žemės ūkio darbas, kaip at
rodo, visai nesaugus žemdir
biams, o tuo pačiu metu jis 
mažiau apdraustas.

Baigėme “Laisves” vajų. 
Dabar pradėsime smarkiai 
ruoštis prie jubiliejinio “Lais
vės** sėrininkų suvažiavimo, 
įvyksiančio balandžio 24 d.

Suvažiavimo sveikinimai jau

Krusados eisena per visą šalį 
prieš skurdą, karą ir rasizmą 

prasideda kovo 5 dieną
Washingtonas. — Pietinė 

Krikščionių Vadovybės Kon
ferencija ir Nacionalinė Šal
pos Teisių Organizacija ko
vo 5 d. pradeda krusados 
eiseną per visą šalį. Eisenos 
tikslas apjungti Amerikos 
liaudį kovai prieš skurdą, 
badą r karą, rasizmą, pries
paudą.

Eisena prasidės Las Ve
gas, Nevada, kur turčiai su
važiuoja gembleriauti šim
tais tūkstančių ir milijonais 
dol. Tuo pačiu sykiu Ne-

vadoje sulaikyta šalpa 3,000 
šeimų. Sulaikymas daugiau
sia paliečia skurdžių vaikus.

Iki kovo 13 d. visa veik
la bus sukoncentruota Las 
Vegas mieste. Po to prasi
dės eisena per visą šalį, iki 
ji pasieks Washingtona, kur 
krusados dalyviai susilies 
su milžiniška demonstraci
ja gegužės 2 d.

Krusados eisenos vadovai 
kviečia visuomenę prisidėti 
prie vieningo žygio prieš 
karą Indokinijoje, prieš 
skurdą, rasizmą ir tt. 5

TSRS ragina Izraelį pasitraukti 
iš okupuotų arabų žemių

Washingtonas. — Tarybų® '
Sąjunga priminė Jungti
nėms Valstijoms, Anglijai 
ir Prancūzijai, kad ir jos 
reikalautų Izraelio pasi
traukti iš okupuotų arabų 
žemių. Jeigu to Izraelis da- 
bar nepadarys, taikos ten 
nebus, gali užvirti karas.

Egiptas ir Jordanas taip
gi reikalauja pasitraukimo. 
Dabar yra proga susitarti 
dėl taikos, dėl pripažinimo 
Izraelio valstybės, jeigu Iz
raelis pasitrauks, jeigu Iz
raelis priims Jungtinių Tau
tų tarpininko Jarringo 
siūlymą.

Hami'lton, Bermuda.—Do
ku darbininkai n u s i t a r ė 
streikuoti ir neaptarnauti 
čia atplaukusius laivus su 
amerikiečiais turistais. 
Streikieriai p r o.t e s t,u.0 j ą 
prieš karo plėtimą Indokini
joje.
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B. Devlin aplankė 
Angela Davis

Los Angeles, Calif—An
glijos parlamento narė iš 
Šiaurės Airijos Bernądette 

 

Devlin aplankė kalėjime An
ge1; i D a v i s. Ji surado pi 
tą maistą ir kitas sunkias 
kalėjimo sąlygas.

“Aš manais mes esame 
toje pačioje kovoje,” Devlin 
pasakė. “Angela Davis ma
to Jai kaip visu žmonių iš
laisvinimą. Tai klasių ko
va.” Devlin išbuvo Anglijos 
kalėjime 4 mėnesius.

e

Žydai prieš žydus
Paryžius. — Prancūzijos 

žydai veteranai, kovoję an
trojo pasaulinio karo metu 
prieš nacius, pasmerkė Bru- 
selyje * įvykusią “pasaulinę 
ž y d ų konferenciją,” k u r i 
pasižymėjo Tarybų Sąjun
gos šmeižimu ir padėjo an- 
t i tarybine i propagandai.

Prancūzija yra ketvirtoji 
šalis, po Amerikos, Tarybų 
Sąjungos ir Izraelio, kur 
daugiausia žydų gyveną.

dabar priimama. Taipgi lau
kiama iš skaitytojų atsimini
mų rašinėlių, kurie tilps pa
didintoje jubiliejinėje balan
džio 23 d. laidoje.

Moterys pralaimėjo
Vaduz. — Liechtensteino 

principaliteto gyventojai 1,- 
897 balsais prieš 1817 atme
tė siūlymą suteikti mote
rims balsavimo teises.

Liechtensteinas Alpų 
nuošė turi apie 19,000 
ventojų. Tai vienatinė
ta Europoje, neleidžianti 
moterims naudotis balsavi
mo teisėmis.
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Havana. — Kuba ir Čilė 
susitarė smarkiai praplėsti 
prekybą tarp abiejų šalių. 
Šiais metais prekyba gali 
pasiekti iki 22 milijonų do
lerių.

Leningradas. — čia atida
rytas Amerikos konsulatas. 
Atvyko pirmasis konsulas 
Culver Glysin. Tarybų Są
junga atidarys konsulatą 
San Francisco mieste.

Lexington. — Kentucky 
universiteto patalpose įvy
ko konferencija kovai prieš 
karą ir skurdą. Joje Taipgi 
aptartą gimdymo kontrolės, 
moterų išsilaisvinimo ir stu
dentų kovų klausimai.

Havana. — Mirė 94 metų 
amžiaus Kubos mokslinin
kas Juan Tomas Roig, įžy
mus revoliucionierius, akty
viai dalyvavęs Kubos revo

Addis'Ababa, Etiopija. — 
Afrikos Vienybes Organiza
cija, kurioje priguli 41 Af
rikos valstybė, p a s m e r k e 
Anglijos pardavimą milita- 
rinių helikopterių fašisti
nei Pietų Afrikos valdžiai.

Sen. McGovern ragina tyrinėti Tarybų Sąjunga kaltina Ameriką 
FBI direktorių Hooverį kriminaliniais žygiais Laose, 

karo plėtimu Indokinijoje
teikti šiaurės Vietnamui j r 
abelnai Indokini jos kovo
jančiai liaudžiai prieš impe
rializmą dar gausesnę pa
ramą.

Tokiais agresyviais žy
giais Jungtinės Valstijos 
negali tikėtis Indokinijoje 
taika laimėti. Taikai reika
lingas politinis susitarimas.

FBI direktorių Hooverį
Washingtonas. — Senato- bo tų, kurie su juo pilnai 

rius McGovern, demokratų nesutinka, sudarymu riepa- 
- prezidentinis kandidatas, ir! 
vėl iškėlė reikalavimą tyri
nėti Federąlinį Investigaci- 
jų (žvalgybos) Biurą ir jo 
direktorių J. E. Hooverį.

McGovern turi dešimties 
FBI agentų laiškus, kuriuo
se Hoove ris kaltinamas dik- 
t c I LI 1 v -———— ——— ~~ — — i/ c i
kritikuoti, išmetimu iš dar-i vandenyse.

matuotu kaltinimu ir tt. v c

Guajaquil. — Ekvadoro 
vandens sargyba paleido 4 
Jungtinių Valstijų tuna žve
jų laivus, kai kapitonai pa- 
simokėjo $103,620 bausmės

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga. pasmerkė Jungtinių Val
stijų įsiveržimą į Laosą kaip 
“dat vieną kriminalinį ak
tą”, laužymą “tarptautinio 
akto principų,” 
prieš Jungtinių 
terį.

Tautu čar- v
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neleidimu niekam jį|už žvejojimą Ekvadorioį . ^pkie žygiai

KHH.EGKIWES IS E/ETOFOS
Lietuvos Kompartijos 

Suvažiavimas
Vilnius — Lietuvos Kom

partijos 16 suvažiavimas 
prasidės kovo 3 d. Profsą
jungų kultūros rūmuose.

Direktyvų projektas 
lietuvių ir lenkų kalbomis

i
Vilnius. — Lietuvos Kom

partijos cenfro komiteto 
leidykla išleidįo masiniu ti
ražu .brošiūrą ‘tTSKR.^^ sur 
važiavimo direktyvos dėl 
1971-1975 metų TSRS 
liaudies ūkio vystymo penk
mečio plano projektas” lie
tuvių ir lenkų kalbomis.

miteto leidykla lietuvių, ru
su ir lenku kalbomis, v t v

Kiti plakatai, išleisti TSKP 
24 • suvažiavimo ir Lietuvos 
KP 16 suvažiavimo garbei, 
ragina liaudies ūkio darbuo
tojus didinti gamybos efek
tyvumą, įvykdyti plano už
duotis su mažiausiomis' dar
bo ir materialinėmis išlaido- 
mis.

A. Vaivutskas

žy miai pa- 
Valstijų irliečia Jungtinių

Tarybų Sąjungos santykius, 
sako pareiškimas, kai Jung
tinės Valstijos plečia savo 
agresiją Laose ir«net gra
sina šiaurės Vietnamui.

Tarybų Sąjunga pasižada

Detroitas.—Mokytojų Fe
deracija sudarė masinę de
monstraciją protestui prieš 
paleidimą iš darbo 258 neu- 
nijistų mokytojų.

— Kovo 1 d-®

Partijos suvažiavimui 
skirti plakatai

Vilnius.—“Artėjo TSKP 24 
važiavimas. Plačiau vysty
kime socialistinį lenktynia
vimą! Kovokime už produk
cijos kokybės gerinimą ir 
jos savikainos mažinimą, 
vispusišką materialinių re
sursų ekonomiją”, — ragina 
plakatas, kurį išleido Lietu
vos Kompartijos’ Centro ko-

Kaltina Portugaliją 
afrikiečių skerdimu
Jungtinių Tautų žmoniš

kumo Teisių Komisija kal
tina Portugaliją afrikiečių 
persekiojimu ir žudymu sa
vo kolonijose.

Komisija nurodo, kad Por
tugalijos kolonistai masiniai 
skerdžia afrikiečius Guinea- 
Bissau, Angola ir Mozam
bique kolonijose, naudoda
mi napalmą, bombas ir ra
ketas, degindami kaimus, 
naudodaini chemiką 1 i n i u s 
ginklus.

Portugalija yra NATO 
narė ir gauna įvairius gink
lus iš Jungtinių Valstijų ir 
Vakarų Vokietijos.

Saigonas.—Pietvietnamie- 
čiai kariai Laose susitiko su 
galingais tarybiniais tank
ais ir gerai paguosta arti- 
ilerijag taipgi narsiais Lao
so koveipjaas. Saigono ar
mija sulaikyta ir smarkiai 
apdaužyta, kai kur privers
ta skubiai trauktis.

IOOJMJįO smerkia karą
■ Washingtonas. — “Com

mon Cause,” 100,000 narių 
organizacija, palaikanti ry
šius siu kongręsmanais, se
natoriais .ir javiniais diplo
matais, pasmerkė įsiverži
mą į Laos$.

Šios svarbios organizaci
jos pirmininkas Gardner 
pareiškė,, kad jo vadovauja
ma organizacija prisideda 
prie daugelio milijonų kovo
tojų prieš įsiveržimą į La
osą, protestuoja prieš plėti
mą karo Indokinijoje, rei
kalauja nunstatyti laiką iš
traukimui visų amerikiečių 
militarinių jėgų iš Indokini- 
jos.

Anglijoj du milijonai streikavo 
prieš str'eiklaužišką bilių

• Londonas.
daugiau kaip du milijonai 
darbininkų paskelbė 24 va
landų streiką. Jie protesta
vo prieš konservatorių val
džios siūlomą bilių, kuriuo 
pasiremiant būtų draudžia
mi “nelegalūs streįkai.”

Streikui vadovavo" -kovin
ga Amalgameitų Inžinierių 
Unija. Tą dieną Anglijoje 
neišėjo nei vienas laikraštis, 
sulaikyta automobilių ga
myba, dokų darbas ir daug 
kitų pramonės šąkų.

Trenton, N. J.—Šios vals
tijos Darbo departamentas 
raportuoja, kad sausio mė
nesį New Jersey valstijoje 
buvo 7.2 proc. visos darbo 
jėgos bedarbių.

Sausra ir badas 
Brazilijoje

Crateus, Brazilija.-—Šiaur
rytinėje Brazilijoje sausra 
tęsėsi per šešetą mėnesių. 
Tik sausio pradžioje pradė
jo lyti. Bet lietaus nebuvo 
nuo birželio pradžios. Vis
kas išdžiūvo.

Toje teritorijoje gyvena 
apie 30 milijonų gyventojų. 
Dauguma jų paliesti saus
ros ir bado, kuomet jų me
tinės pajamos1 aukščiau ne
siekia $200 - $300, o prekės 
baisiai pabrango.

Generolas pabėgo nuo 
demonstrantų

Cincinnati; Ohio. —1 Ar
mijos štabo vyriausias vir
šininkas Westmoreland, pa
sakęs salėje kalbą, po dide
le policijos apsauga išsisku
bino namo.

Daugiau kaip 1,000 de
monstrantų reikalavo baig
ti karą I n d o k i n i j o je, iš
traukti Amerikos militari
nes jėgas iš Pietų Vietna
mo.

Stockhplmas. -- Devynių 
Skandinavijos komunistų ir 
socialistų partijų atstovai 
turėjo bendrą susirinkimą, 
kuriame n n s i t a r e kovoti 
prieš Europos “bendrąją 
rinką,” kuri gali pablogin
ti Skandinavijos šalių eko
nomines sąlygas.

Newark, Nt. J. — Teisėjo 
įsakymo grįžti darban mo
kytojai nepaklausė. Gręsia 
vadovybei kalėjimas ir uni
jai didžiulės piniginės baus
mės. Streikas: tęsiasi.

Edinburgh. — š i u o me
tu Škotijoje, turinčioje apie 
4 milijonus gyventojų, yra 
118,000 bedarbių. Visoje 
Anglijoje — 760,000 bedar
biu. c

Dearborn, Mich. Tyms- 
terių unija iškėlė savo rei
kalavimus, tarp kurių yra 
$1 į vai. algų pakėlimas, 6 
savaičių atostogos, pagerin
tos darbo sąlygos.

Havana. — Kuboje šiemet, 
jau padaryta du milijonai 
cukraus tonų. Šiais metais 
nusitarta padaryti nema
žiau 7 milijonus tonų.

Budapeštas. — Vengrijos 
prekyba 1970 metais pakilo 
20 proc., rašo die n r a š t i s 
“Magiar Hirlap.” 
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Peršauta advokatė Scott
Gainsville, Fla. — Ameri

kos Civilinių Laisvių Sąjun
gos advokatė Carol Wilde 
Scott savo namuose peršau
ta. Krūtinė jos pažeista kul
kos.

Ji atstovauja 36 Raifordo 
kalėjimo kalinius, kurie 
skundžia teismui kalėjimo 
administraciją už barbariš
kas kalėjime sąlygas.

Biznieriai smerkia 
karą Indokinijoje

St. pjuis, Mo. — Biznie
rių komitetas prieš karą In
dokinijoje surinko daugiau 
kaip 12,000 parašų ir prida
vė prez. Nixonui, kaip pro
testą prieš karo plėtimą.

Jie reikalauja tuoj ištrauk
ti Amerikos militarines jė
gas iš Indokinijos ir susita
rimu baigti karą, kol dar 
jis neišsiplėtęs į pasaulinį 
karą.

Graikija pilnai 
apginkluota

Atėnai. — Graikijos laik
raštis “Nea Polita” rašo, 
kad Amerikos g i n k 1 a i s 
Graikija pilnai aprūpinta ir 
sudaro tvirtovę prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas socia
listines šalis.

Minimas laikraštis taipgi 
nurodo, kad militaripė val
džia visai nemano grąžinti 
šalį prie demokratijos. Mi- 
litarinė diktatūra pasilie
kanti ilgiems metams.

Rio d e Janeiro, Brazili
ja. — Kami vai e buvo toks 
didelis susigrūdimas, k a d 
180 žmonių žuvo, šimtai bu
vo sužeistų.
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Moterys dirba, kovoja, 
bet darbas dar nebaigtas

MOTERS DIENOS šventė, Kovo Aštuntoji, kiekvie- 
nai susipratusiai moteriai turi būti lyg ir diena suvedimo 
sąskaitų. Ką gi mes atlikome nuo 1908 metų, kada pra
dėjome švęsti Šią dieną? Kaip toli esame pažengusios, ką 
daugiau turime veikti?

Tiesa, iš pradžių moterų kovos ėjo silpnokai, lėtai, 
bet su kiekvieneriais metais judėjimas didėjo, tajp pat ir 
reikalavimai tapo didesni, svarbesni.

Dabar jau galime pasidžiaugti ne tik tuo, kad veik 
visose šalyse moterys gali dalyvauti savo valdžios rin
kimuose, bet ir tuo, kad jau turime jų ir aukštuose pos
tuose. Štai turime net tris premjeres pasaulyje — Siri- 
mavo Bandaranaikė, Ceylone; Indira Nehru Gandhi, 
Indijoje; ir Goldą Meir, Izraelyje. Turime ir dvi kara
lienes: Britanijos Elizabeth 11 i r Holandijos Juliana. Tie
sa, su karalienėmis daug didžiuotis negalime, jos pavel
dėjo postus ir mažai tereiškia dabartiniu laiku valdyme 
savo įšaliu.

Mūsų šalyje turime vieną moterį Senate—Margaret 
Chase Smith iš Maine valstijos. Taipgi turime 11 moterų 
atstovių. Tai labai mažas skaičius moterų. Senatas su
sideda iš 100 senatorių, o moterų jų tarpe tik viena. At
stovų Butas susideda iš 435 narių, kurių tarpe tik 11 
moterų. J

Reikia pasidžiaugti, vienok, kad Kongrese šiais me
tais New Yorko valstijąatstovausdvikovingosmoterys— 
Bella Abzug ir Shirley Chisholin. Miehigano valstijos 
Martha W. Griffiths taipgi aistri kovotoja už moterų 
teises.

Bella Abzug smarkiai išaugo su “Women Strike for 
Peace’’ judėjimu. Pnsimenu, kiek man teko vykti su 
moterimis į Washington^ bei dalyvauti New Yorke de
monstracijose prieš karą, visur ir visuomet Bella Abzug 
buvo vadovaujančiųjų tarpe. Shirley Chisholm, negrė, 
irgi neatsilieka. Jos svarbiausia kova tai už lygias tei
ses visiems — ir negrams, ir moterims, ir bedarbiams...

Pažengė pirmyn moterys ir moksle. Joms jau ati
darė duris JAV ne vienas universitetas, kur pirmiau 
nei kojos negalėjo įkelti moteris. Deja, dar laukiama, 
kada bus įsileistos moteiys į Aukščiausiąjį Teismą.

Beje, turime A m e r i k o j e ii- dvi moteris Armijos 
generolus. Nixonas joms davė šią “garbę.” Tai yra 
Elizabeth P. Hoisington ir Anna Mae Hays. O gal ir jos 

Jpatarnaus moters gerovei? Gal bus taikos atstovės 
armijoje? Tik laikas parodys jųjų sąžiniškmą.

Visgi, mokslo dirvoje kapitalistinės šalys toli gražu 
atsilikę nuo socialistinių šalių moterų klausime. Paimki
me kad ir mūsų šąli, kuri taip didžiuojasi kultūros, 
mokslo pažanga. O ką gi -- gydytojų tarpe moterų tu
rime tik apie 2-3 procentus, o Tarybų Sąjungoje gydy
tojų profesijoje tiesiog moteitys viešpatauja — jų apie 
80 procentų. Taip pat ir inžinierysteje — mūsų salyje 
labai mažai moterų, o Tarybų Sąjungoje jos dirba ly
giai su vyrais.

Tarybų Sąjungoj yra moterų astronautų, lėktuvų 
vairuotojų, o pas mus dar nėra. .

Religijos klausime moterys jau pralaužė ledlfs kai 
kurių protestantų sektose. Bet katalikai laikosi tvirtai! 
Štai, praėjusiais metais Vatikanas atsisakė pripažinti 
akredituotu diplomatu Elizabeth Muller iš Vakarų Vo
kietijos, nes “ji moteris”.

Kitas įdomūs faktas, tai tas, kad Collette Flesch, 
kuri baigė JAV W'ellesley kolegijoje mokslą, buvo išrink
ta pirma moteris kaipo Luksemburgo meras, j

Džiugu, kad Tarybų Lietuvoje moterys gražiai pasi
rodo visuose baruose.*. Štai vis daugiau ir daugiau skam
ba moterų vardai pažymėjimuose už veiklą. Buvo spia* 
gu praėjusiais metais matyti vardus premijuotų moterų 
tarpe revoliucionierės, kovotojos, KĮyros Bordonaitės, Ta- 
tanijos Jančaitytės, rašytojos Halinos Korsakienės, mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduotojos Leokadijos Dir- 
žinskaitės, aktorės Monikos Mironaitės ir daug kitų mo
terų.

Mūsų tarpe veikiančiųjų moterų už taiką aukštai 
stovi vardas aktorės Jane Fonda. Taipgi negalima pra
leisti nepaminėjus vardo Angela Davis. Tai aukšto 
rtnokslo jauna motelis, kuri turėjo drąsą pasisakyti, kad 
ji komunistė. Ot, ir eina visokį užpuolimai. Komitetas, 
kuris kovoja už Angelos išlaisvinimą, paskelbė Kovo Aš
tuntąją kaip diena tarptautinio protesto prieš kėsini
mąsi ant jos gyvybės.

Mūsų lietuvės gražiai darbuojasi pažangiajame ju
dėjime Amerikoje, nepaisant, kad dauguma jų amžiu
mi jau ne jaunuoles. Visose organizacijose matysi mo
terų vardus komitetuose ir šiaip veikloje. Bravo, mūsų 
draugėms!

Norisi tarti žodį kitą ir apie moterų išsivadavimo ju
dėjimą (women’s liberation movement). Nors tai judėji
mas, kuris kartais eina į dideles kraštutinybes, bet vis- 
vien mes manome, kad tai darbas į gerąją pusę. Kada
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Kas ką rašo ir sak
REIKIA STEBĖTIS JŲ ley asmenybėje,; netg
MORALINIU
NUPUOLIMU 5

Kanadiečių “Liaudies Bal- 
sas” (vas. 26 d.) rašo:

Veiksnių spaudoje reiškia
mas džiaugsmas, kad Bražin
skai, Kudirka, Simokaičiai la
bai išgarsinę Lietuvą. Bet 
kaip jie išgarsino ją? Kokia 
nauda Lietuvai ir lietuviams 
aplamai ?

Kriminalinės bylos Kanado
je, Jungtinėse Amerikos Vals
tijose ir kitur suteikia spaudai 
ir televizijai daug medžiagos, 
bet ar tas daro kokią naudą 
Kanadai ir JAV ?

Niekas taip plačiai neišgar
sino JAV po visą pasaulį, kaip 
nušovimas prezidento Kene
džio. Bet kiek naudos iš to
kio išgarsinimo Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms?

I
Kidnapinimas dviejų 

mių asmenų Montreale 
plačiai išgarsino Kanadą, bet 
ar daug padorių kanadiečių 
džiaugiasi tokiu išgarsinimu?

Reikia stebėtis mūsų veiks
nių moraliniu nupuolimu. Jie 
džiaugiasi, kaip vaikas radęs 
gelžgalį, tokiais kriminalistų 
pasigarsinimais. Jie ne Lietu
vą išgarsino, o patys savo men
kystę.

ley asmenybėje, neigi ne 
tame, kad jis kadaise per 
geležinkeliečių streiką ske- 
bavo.

Atsakymas glūdi šio karo 
pobūdyje, kuriam jis parda
vė savo sielą — barbariš
kam karui prieš spalvotus 
žmones.

Calley nenustatė šio karo 
pobūdžio. Jį nustatė ambi-

Iš Motery veiklos
Jie — komunistai

VISAM

cingi Jungtinių Valstijų im-jkit’ § n
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Tarptautinė Moterų Lyga 
už Taiką ir Laisvę atlaikė 
18-tą kongresą Delhi, Indi
joje. Suvažiavo moterys iš 
Jungtinių Valstijų, Prancū
zijos, Naujosios Zelandijos, 
narės tos organizacijos. 
Taipgi moterys stebėtojos, 
nors ir ne narės, iš Tary
bų Sąjungos, Vengrijos, Či
lės, Thailando, Nepalio ir

zy- 
irgi

perializmo tikslai, entuzias
tiškai dalyvaujant Pentago
nui barbarizme, kuris dau
gybę karininkų aukštai iš
kėlė range ir apmokėjime.

Calley yra kaltas savo 
paties prisipažinimu. Jo 
pastangas kaltę suversti 
ant viršininkų atmetė su 
Jungtinių Valstijų sutikimu 
po Antrojo karo Nurember- 
go teismas. Jis nusipelnė 
bausmę, atitinkamą jo pa
pildytoms barbarybėms.

Jo viršininkai, iki pat vy
riausio komandieriaus, yra 
nusipelnę teismo už savo 
vai d m e n į kriminalystėse, 
kurios buvo papildytos jų 
komandoje ir kurios savo 
žiaurumu neturi sau lygių 
visoje istorijoje”.

JŲ VAIKAI PRADEDA 
ABEJOTI JŲ 
PATRIOTIZMU

Lietuvių reakcinėje spau
doje vis garsiau ir garsiau 
skundžiamasi, kad pabėgė
lių jaunoji karta “nebesu- 

Įpranta savo tėvų patriotiz
mo”. Štai vienas dipukų va
deiva Chicagos kunigų laik
raštyje (vas. 25 .d.) dejuo
ja, kad “jau ne kartą ap
kaltinta vyresnioji karta, 
lyg jos nuolatinis teigimas, 
kad okupantas yra okupan
tas, nėra tikslus. Esą ir 
okupacijoje gyvena žmonės 
ir net daugiau ar mažiau 
pasiekia kultūrinių laimėji
mų”.

Vadinasi, jaunuoliai vie
naip ar kitaip sužino apie 
Lietuvos liaudies milžiniš
kus kultūrinius laimėjimus 
ir pradeda abejoti savo 
vų “patriotizmu” ir 
šmeižtais apie Lietuvą.

KAS NUPIRKS 
PREZIDENTO VIETĄ 
1972 M. RINKIMUOSE?

Tokį klausimą stato gele
žinkelininkų unijų organas 
“Labor” (vas. 20 d.) veda
majame “Laikas padaryti 
galą visagalinčio dolerio ro
lei politikoje”. Laikraštis 
klausia: “Kas nupirks busi
mojo Jungtinių Valstijų 
prezidento arba kitų kitas 
aukštas vietas? Kokia bus 
kaina? Ką už savo pinigus 
gaus tų vietų pirkėjai?”

1968 metų'; prezidentiniai 
rinkimai kainavo $100,000,- 
000! Tais pačiais metais 
rinkimai į kitas aukštas 
valdiškas vietas dar kaina
vo kitus $200,000,000!

“Labor” užtikrina, kad 
1972 metų rinkimai nebus 
pigesni...

Svarbiausias dienotvarkio 
punktas — tai karo baigi
mas Vietname. Nutarta (ta
ryti visokius spaudimus 
ant prez. Nixono, kad baig
tų intervenciją Vietname. 
Renkami masiniai parašai 
po raginimu ištraukti visas 
mūsų karines jėgas iš ten 
su š. m. birželio 30 d. Mo
terų delegacija vyks Kovo 8 
d. minėdamos Moterų Tarp
tautinę Dieną į Baltąjį namą 
su. šiais parašais ir priduos 
prez. Nixonui su reikalavi
mu visiško pasitraukimo iš 
Vietnamo, Kambodijos ir 
Laoso?.

Ši Lyga prisideda prie 
palaikymo Motinų ir Kūdi
kių Priežiūros Centro Ha
nojuje ir tam reikalui ve
da vajų už sukėlimą finan
sų.

Kongresas priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią baigti 
visas militarines sutartis ir 
eiti prie visuotino nusigin
klavimo.

Aišku, jog yra pažiūrų 
pasidalijimas ir šioje orga-

te- 
ju

JIS TURI GAUTI
NUSIPELNYTĄ BAUSMĘ

“Daily World” (vasario 
26 d.) vedamajame “Krimi
nalinė ątsakomybė” kalba 
apie dabar einantį Pirmojo 
leitenanto William Calley 
mili tarinį teismą. Kaip ži
nia, Įeit. Calley yra kaltina
mas paskerdime daugiau 
kai Į) šimto civilinių žmonių 
Pietų Vietnamo Mylai kai
me 1958 metais.

Laikraštis sako, kad šis 
teismas “primena, mums, 
kaip naciai karininkai triuš
kino kūdikių galvas, trenk
dami jas į akmenines sie
nas arba kūdikius durtu
vais subadydavo.

Jo parodymai neišvengia
mai priverčia žmogų klaus
ti: Iš kur šitas monsteris 
atsirado?

Atsakymas glūdi ne Cal-

Sulaukęs 150 metų, mirė 
Kairo universiteto profeso
rius Šeichas Muhamedas 
Abdelis Ibrahimas. Iki 105 
gyvenimo metų profesorius 
buvo vienišas. Draugų pata
riamas jis vis dėlto nuspren
dė vesti ir susilaukė penkių 
vaikų: dvejų berniukų ir 
trijų mergaičių. Muhamed
as buvo poliglotas. Mokėjo 
arabų, turkų, persų ir grai
kų kalbas. Įkvėpimo valan
domis rašė eilėraščius. Iki 
paskutinės dienos išlaikė 
puikių atmintį. Profesorius 
nepripažino jokio transpor
to. Pėsčiomis jis tris kar
tus aplankė savo tėvnę Li
biją, kiekvieną kartą 
damas daugiau kaip 
kilometrų.

nuei- 
1,000

Lagos. — Nigerija 
nai gavo iš Tarybų Sąjun
gos 50,000 anticholeros skie
pų. Nigerija už tai dėkoja 
Tarybų Sąjungai.

dova-

žmogus pradeda ieškoti, parodo nepasitenkinimą, tai jau 
reiškia, kad jis protaują. Kiekvienas naujas judėjimas 
turi praeiti visokių skerspąinių, bet tikėkime, kad šis 
judėjimas išsivystys j tikrai rinitą moterų lygių teisių 
ieškotojųorganizaciją.

Mes turime pabrėžti, kad moterų judėjimas turi bū
ti dalis bendrojo socialinio judėjimo, dedikuotas pageri
nimui mūsų visų buities — kaip moterų, taip ir vyrų. 
Pirmiausia turime reikalauti baigti karus pasaulyje, kad 
mūsų jaunieji vyrai būtų sugrąžinti į savo šalis, kur jie 
galėtų dirbti naudingą visuomenei darbą. Turime reika
lauti, kad nebūtų skurdo, alkio, kad visur visi žmonės, 
vyrai ir moterys, turėtų lygias teises. ■

Ieva Mizaiiėnė

njzacijoje: vienos už kai
resnę, griežtesnę poziciją, 
kitos už lėtesnę veiklą ri
bose esamos santvarkos. 
Tačiau dauguma pasisakė 
už vedimą aštrios kovos 
prieš Vietnamo karą, už 
taiką tarpe Izraelio ir Ara
bų remiantis 1967 metų 

pelniusios kultūros veikėjos 
garbės vardą. Dar mažiau 
galėjo kristi, į akį vėliau 
ketvirtuose pus 1 a p i u o s e, 
greta skelbimų, išspausdin
ta T; Jančaitytės padėka 
organ i z a c i j o m s ir drau
gams, sveikinusiems ją 60- 
mečio ir vyriausybinio ap
dovanojimo proga.

Nedaugelio mūsų gerbia
mų tokio Amžiaus žmonių 
partiniuose bilietuose įrašy
ta: narys nuo 1933 m. O. T. 1 
Jančaitytei ir šis įrašas ga
na kuklus. Dar penkiolik
metei mergaitei, nuo pat 
1926-ųjų, brolis duodavo 
slaptų įpareigojimų. *

Alfonsas Jančaitią — bu
vęs Raudonosios Armijos 
karys, po fašistinio Smeto
nos perversmo tapo vienu iš 
pogrindinės komunis t i n ė s 
veiklos organizatorių Barz
dų valsčiuje. Barzdų komu
nistai užmezgė ryšius su 
Vilkaviškio, Šakių, Kazlų 
Rūdos, Lekėčių bendramin
čiais, skleidė revoliucinę li
teratūrą, komunistinį žodį. 
Iki 1934 metų valsčiuje bu
vo sukurtos keturios parti
nės kuopelės, pogrindinį 
darbą dirbo 18 komunistų.

, 1934-aisiais Tatjana jau va
dovavo gimtųjų Žečkalnių 
partinei kuopelei. Jančai-

. čiai, Damijonaičiai, Juodi- 
■ šiai, Mikaičiai buvo tvir- 
, čiausia komunistinės veiklos 
atrama šioje apylinkėje.

Jie buvo iš pačių akty
viausių, ėmusių valdžią Ša
kių apskrityje 1940-aisiais.+ * 
Tatjana Jančaitytė, Vincas 
Damijonaitis 'dirbo partijos 
apskrities komitete, Alfon
sas Jančaitis — Paežerėlių 
valsčiaus partogu, Edvar
das Jančaitis—Barzdų vals
čiaus vykdomojo komiteto 
pirmininku. V aisčių par-
togais tapo Jonas Juodišius, 
Antanas Damijonaitis...

Užpuolus hitlerininkams, 
jų kraujas gausiai aplaistė 
tarybinę žemę: vieni nespė
jo pasitraukti, kiti žuvo 
fronte, Lietuviškojoje divi
zijoje. Jančaitytė, ir šalies 
gilumoje likusi partiniame 
darbe, vienut viena iš senų
jų Barzdų pogrindininkų 
1944-aisiais grįžo į Šakius. 
Iš jos artimųjų liko sesuo 
Angelė, Raseinių apskrityje 
veikusio tarybinio partiza
nų būrio “Keršytojas” ryši
ninkė. * >

Jančaitytė sugrįžo ne ge
dėti, bet toliau kovoti už 
naująjį gyvenimą. Nuo 
1944 metų ji — partijos Ša
kių apskrities komiteto se
kretorė. Vėliau — Kauno 
srities, pasimokiusi Aukšto
joje partinėje mokykloje — 
Kėdainių rajono. Partinių 
komitetų sekretore T. Jan
čaitytė išdirbo iki pat 1960- 
ųjų.
tapo Lietuvos TSR Socialis
tinio aprūpinimo ministre.

A. Petrauskas

Dažnas gal ir neatkreipė 
dėmesio, kad tuoj po Nau
jųjų metų respublikiniuose 
laikraščiuose pasirodė Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Įsakas, , 
suteikiantis Tatjanai Jan- 
čaitytei respublikos nusi-

*

Jungtinių Tautų rezoliuci
ja.

Jų vienoje rezoliucijoje 
skaitome; “Mes pripažįsta
me, kad kartais jėgos nau
dojimas kovoje su opresija, 
kuomet kiti būdai nevyksta, 
yra neišvengiamas, nors 
žinome, kad prievarta, jė-( 
gos naudojimas sudaro dau
giau problemų, negu iš
sprendžia.”

Kongresas atsikreipia į 
visas nares, kad jos darytų 
spaudimą į savo valdinin
kus, kad jie nustotų rėmę 
Thieu - Ky - Khiem režimą 
Pietų Vietname ir reikalau
tų, kad Jungtinės Valstijos 
ištrauktų savo intervenciją 
iš Pietrytinės Azijos.

Šios Lygos kuopa Flush- 
inge, N. Y., kur man ten
ka dalyvauti, pasižymi ka
ringa veikla prieš karą ir 
juodųjų žmonių diskrimina
ciją. Tikrai mums pažan
gioms moterims reikėtų šią 
kovo 8 d. pasiskyti už di
desnę veiklą prieš karą ir 
priespaudą; už taiką ir ge
resnį rytojų.

E. N. Jeskevičiūte

I

MOTERS DIENOS PROGA
* .

Juozas Mikuckis dažnai prisiųsdavo Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo parengimams MOTERS DIENOS 
proga eilėraščių. Jis po jais pasirašydavo “Nežinomas 
Poetas.”

Motinai
Man asloj pirmąkart suklupus,
Tu mažą kėlei juokdamos,
Kai pirmą žodį tarė lūpos —
Jos šaukėsi tavęs — mamos!
Kai nepatirti skleidės burtai
Margoj pasaulio panoramoj, 
Pradėjus meilės sapną kurti, 
Džiaugsme šaukiau aš: mama, mama!
Kai, apsuptam apgaulės tinklo,
Įgėlė man klasta piktoji,
Kai po našta pečiai palinko, 
Nuliūdęs: mama! — aš kartojau.

Motinos Kalba
Mažam; po girgždančiąja linge, 
Kaip vyturio dainelė ankstyba, 
Skambėjo žodžiai stebuklingi —

Tai motinos kalba.
Svetur pasaulio šaukė sodai,
Viliojo nežinia raiba,

, Lydėdama tarei man žodį
Tu — motinos kalba.
Aptemusioj vilčių pastogėj
Šviesa esi ir pažiba, 
Mūs kaimo lino togoj ' 
Tu
Išgirdęs kuo švelniausią žodį toly,
Šaukiu aš: pagarba jums, pagarba !
Kad neužmiršote, o, sese, broli! — 
Tai motinos kalba.

motinos kalba!

f

Moteriai
Ne akyse, o, moter, vien stiprybė! —
Turi širdy kitokį lobį,
Tasai tik jėgą jo pajus beribę,
Dienas kam sielvartas ir kančios gobė...

Laimėję Laisvę
Laimėjęs laisvę — vaisiais misi jos! 
Artėja naujo derliaus valanda,

Kai stoja prie vienos transmisijos 
Šalia baltos ir moteris juoda.
Istorijos dienų patamsių
Jau blunka pu slapiai nūnai: 
Visų spalvų žmonėms pasemsim 
Lygybes taurę sklidinai.
Tesi e liepsningos žeme j misijos — 
Drąsi daina, ne klupomis malda, 
Kai stoja prie vienos transmisijos 
Šalia baltos ir moteris juoda!

Prie dešimtį metų ji

Bagdadas. — Irakas ir 
Ceilonas pradėjo pasitari
mus dėl išplėtimo ekonomi
nių ryšių ir eksportavimo 
Irako aliejaus į Ceiloną.

Geneva, -— Prez. Nixo
nas ragina nusiginklavimo 
konferenciją susitarti del 
bakteriologinių ginklų 
draudimo.
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Jungtinių Valstijų pažangiosios 
lietuvių veiklos veterane

Vis labiau reiškiasi mo- Pirmiausia įstojo į “Auš- 
ters vaidmuo pasaulio bei ros” chorą, kurį mpivė kele- 
valstybių gyvenime, vis 
giau moterys domisi pasau
liniais įvykiais, kovoja už 
taiką, už geresnį rytojų sa
vo vaikams.

Šiandien toms moterų idė
joms d a u g u m a pritaria. 
Bet pažvelgus atgal, prieš 
apie 70-80 metų, mato
me visiškai skirtingas 
sąly g a s. Moterys, kurios 
anais laikais kovojo prieš 
žmogaus išnaudojimą, 
už teisingą žodį, buvo per- 

^pkiojamos dar labiau už 
vyrus. Jos pergyveno sun
kius laikus kovodamos už 
lygias teises, tačia šiandien 
jos gali pasidžiaugti gerais 
rezultatais.

tas gana prasilavinusių mo
kytojų; kaip tai: W. Žukas, 
ukrainietis Ko riko ra, J. 
Lankelis, J. Valentinas, 
rusas Kuzmin H. Žukaitė, 
St. Vėžiutė, J. Gugas ir

pat Bronė daug vaidino ir 
sufleriavo Binghamtono 
dramos ratelyje, kurie daž
nai pastatydavo įvairius vei
kalus. Veikalus režisuoda
vo A. Žolynas, o dekoracijas 
prirengdavo Pr. Mockapet- 
ris.

Bingham tone Brone išgy
veno 43 metus ir per visą 
tą laiką dalyvavo pažangių
jų lietuvių veikloje. Kai su
siorganizavo Progre šyvių 
Motėm Susivienijimas, jinai 
buvo išrinkta jo valdybon, 
kur intensyviai dirbo ir pla
tino knygas. Priklausė prie 
LLD 20 kp. ir LDS 6 kp., 
taip pat ir prie Lietuvių 
Darbininkų Susi šelpimo 
Draugijos — Binghamtone.

Per eilę metų Bronė ap
rašydavo Binghamtono lie
tuvių veiklą “Laisvėje” ir 
“Vilnyje.” Apart to, ji dar Mums pasižadėjo t atvykti 
surado laiko mokyti vaiku- grupg n e w Yorko moterų

mai Brooklyne. Čia vyksta 
įvairūs suėjimai, priimami 
atvažiavusieji svečiai iš Lie
tuvos. Daug buvo surengta
priimtuvių ir išleistuvių, 
daug gimtadienių atšvęsta 
jų erdviame sode.

Bronė ir Walteris Keršu- 
liai aplankė Lietuvą 1966 ir 
1969 metais. Visur buvo 
mielai priimti ir pagerbti. 
Aplankė ir Papilės miestelį, 
kuris nuo karo labai nu
kentėjo, bet dabar gVažiai 
atstatytas.

Bronė turi Lietuvoje dar 
3 pusbrolius ir viėną pus
seserę, kurie gyvena Kaune 
ir Kuršėnuose. Draugai 
Keršuliai planuoja dar vie
ną kartą apsilankyti tėvynė
je, dar susitikti su giminė
mis ir draugais.

Tarptautinės Moters Die
nos proga noriu palinkėti 
Bronei Zmitraitei-Keršulie- 
nei geriausios sveikatos, il
go gyvenimo ir nenuilsta
mos energijos ateities dar
buose.

H. Eeiferienė

Waterbury, Conn
, LLD 28 kuopos MOTERS 
DIENOS minėjimo parengi
mas įvyks kovo 21 dieną.

Taip gimė lietuviška mada

“Ir bus1 ji karaliene...”

Brone Kersuhenė
Pažangiųjų lietuvių tarpe 

darbavosi nemažai moterų, 
ir apie daugelį jau buvo 
spaudoje paminėta, tad šį 
kartą pravartu pasidalinti 
mintimis apie visiems labai 
gerai žinomą pažangiosios 
lietuvių veiklos v e t e r anę 
Bronę Zmitraitę - Kei’šulie- 
'nę.-ė-

( Bronė nuo pat jaunų die- 
> nų, dėka savo tėvelių įsiti

kinimų ir pamokymų, su
prato darbininko būklę ir 
drauge su savo sesute Vik
torija įsijungė į pažangiųjų 
lietuvių veikimą, prisidėjo 
prie bendros kovos už dar
bo žmogaus geresnę ateitį.

Bronė Zmitraitė-Keršulie- 
ne gimė 1 <899 metų spalio 
mėnesį, S ia ui iii rajone, — 
Permėnuose. Vėliau gyveno 
Papilės miestelyje, kur jos 
tėveliai turėjo aludę, o Bro
nė su sesute Viktorija lanke 
ten mokyklą.

Jos tėvelis, kuris jau tuo
met buvo įsijungęs į anų lai
kų politinę veiklą prieš caro 
režimą tapo susektas ir 
įtartas, 1905 metais pabėgo 
į Ameriką. Už pusantrų 
metų jis sugrįžo atgal į Lie
tuvą, bet vėl pasikartojo 

<persekiojimai, ir dabar bu
vo priverstas išvažiuoti at
gal į Ameriką pastoviam 
apsigyvenimui. Vėliau, už 
metų laiko, jis atsikvietė ir 
savo šeimą.

1912 metais Bronė emi
gravo į JAV, į Scranton, 
Pa., gyveno ten su tėveliais 
ir lankė mokyklą. Paaugus, 
turėjo ieškoti darbo. Ka
dangi Sc ranto ne tada nebu 
vo daug moterims darbų, 
taiVnivo priversta išvažiuo
ti p\s gimines į Bingham
ton, N. Y., kur ji avalinės 
fabrike išdirbo aštuonerius 
metus, ir tuo pačiu metu 
mokėsi vakarais dirbti gro
žio salone. Nuo 1923 metų 
Bronė pradėjo dirbti savo 
naujame amate, o nuo 1940 
metų atidarė nuosavą gro
žio saliohą.

Binghamtone Bronė tuo
jau susidomėjo .darbininkų 
veikla ir įstojo į pažangių
jų lietuvių organizacijas.

čius “Ateities Žiedo” mo
kyklėlėje, kurią vedė poe
tas St. Jasilionis. Bronė sa
ko: “Kiek pati žinojau — 
tiek kitus mokiau.”

Bronės tėveliai Zofija ir 
Augustinas Zmitrai atsida
vusiai dirbo pažangioje 
veikloje, dažnai aukodavo 
spaudai. Pagal savo gal
voseną jie išmokė savo du
kras Bronę ir Viktoriją. 
Kadangi Šią šeimą jungė 
tamprūs gyvenimo ir pa
žangiosios lietuvių peiktos 
ryšiai, tai dabar Bronei, pa
silikusiai vienai, dar vis 
sunku priprasti prie tos 
minties, kad jos tėvelių ir 
sesutės Viktorijos jau nė
ra gyvųjų tarpe.

Zmitrų^ šeima gyveno 
kukliai, bet jų namų durys 
buvo atviros kiek vienam 
progresyviam veikėjui, ku
ris atvažiuodavo su prakal
bomis arba spaudos bei or
ganizacijų reikalais. Sesu
tės Bronė ir Viktorija 
Zmitraitės buvo plačiai ži
nomos JAV pažangiųjų lie
tuvių veikėjos. Buvo laikai, 
kuomet jos už tai tu r ė j o 
nukentėti, ypatingai Palme- 
rio reakcijos siautėjimo lai
kais.

Bronė susipažino su WaL 
teriu Keršuliu Binghamto, 
ne, kuomet Walteris buvo 
atvažiavęs iš Rochester su 
saviveiklininkų grupe vai
dinti veikalą “Karo nuota
kos.” Reikia priminti, kad 
toje grupėje vaidino ir mū
sų mieloji' S. Sasna, o Bro
nė jiems suflerjavo. Tai 
buvo pirma pažintis, ir 
Walteris to susipažinimo 
tai]) sau lengvai nepraleido. 
Susidraugavo artimiau ir 
1958 metų rugsėjo mėnesį 
juodu susituokė ir tuojau 
persikėlė gyve n t i j Brook- 
lyną. Čionai Bronė ir vėl 
įsijungė į pažangiųjų lietu
vių veiklą, j organizacijas, 
kuriose ryžtingai darbuoja
si iki sole i. Jau 13 metų 
kai Bronė dainuoja Aido 
chore ir atuoneri metai kai 
eina Moterų klubo proto-, 
ko Iii sek reto rėš pareigas ir 
apie ketvertą metų yra iš
buvus “Laisvės” direktorių 
taryboje.

atlikti progamą, bet apie 
tai pranešime vėliau, kada 
jau bus sudaryta programa.

Taigi, visi Connecticut vals
tijos gyventojai ruoškimės 
dalyvauti su waterburie- 
čiais kovo 21 d. 103 Green 
Street salėje. Pradžia 2„ v. 
po pietų. Po programos bus 
vakarienė, ne vėliau 4 vai.

Valdyba

Philadelphia, Pa. J
Draugiška LLD 10 kuo

pos sueiga įvyks kovo 13 d.,' 
2 vai., pas N. G., 1415 S. 
2nd St. Pasikalbėsime apie 
reikalus. Nes pavasaris-jau 
šuoliais atbėga. Todėl budė
kime, kad gražuolis pavasa
ris neužkluptų mus snūdu
riuojančius. Todėl ir kvie
čiami visi į šią sueigėlę bū
tinai atvykti. Rep.

Windsor, Conn.
/ Connecticut valstiją1 už
puolė nelaimingos ligos. Su
ėmė “Laisvės” skaitytojus, 

1 darbuotojus ir rėmėjus. Tai 
ne malonios naujienos.

Hartford Laisvės choro 
pirmininkas Jonas Lukštas 
buvo išvykęs į floridą su 
tikslu pagerinti sveikatą, 
bet neužilgo turėjo grįžt at
galios, ir šiandien randasi 
Hartford Hospital. Ir gal 
turės pasiduot operacijai. 
Senatvėje tokius atsitiki- 
mus nelengva pergyvent.

L. Žemaitis, choro narė, 
gera darbuotoja į) a r engi
muose, “Laisvės” vajininkė, 
labai daug veikdavo. Bet 
dabar, sveikatai sumažėjus, 
jau priversta pasiduoti... 
Didelė spraga.

Manchester, Conn. Char
les August (Augustinaitis) 
turėjo didelę operaciją ant 
plaučių. Guli Hartford ligo
ninėje.

Visi geri laisviečiai veik 
nuo “Laisvės” įsikūrimo.

Linkiu visiems greit su- 
sveikti ir vėl užimti savo 
vietas.

Martin Egelevičius

“Kai tik baigs statyti biau išryškinantys moteriš- 
mums naują namą, aš jame kurną.
puikiausią menę įrengsiu, 
sienas freskomis ištapysiu, 
grindis baltais kailiais iš
klosiu, kieto • ąžuolo sostą 
išdrožinėsiu ir žmoną, puoš
niausiai aprengtą, jame pa
sodinsiu. Ir bus ji — kara
lienė...” kaip paslaptį pa
sakoja man Vytas Vincevi- 
čius, Vilniaus modelių namų 
dailininkas apie savo žmo
ną, taip pat dailininkę Onu
tę Vincevičienę. Jie dirba 
drauge, kuria gražius dra
bužius, laisvalaikiu tapo 
drobes, renka ir studijuoja 
liaudies meną. Onutė ne tik 
pati moka gražiai pasipuoš
ti, bet ir kiekvieną moterį 
sugeba taip aprengti, kad 
toji būtų panaši į karalienę.

Mergaitė Laisves alėjoj 
i

Kai prieškarinis Kaunas 
įžiebdavo vakaro ugnis, 
Onutei miestas virsdavo pa
slaptinga burtų karalyste.

. Ji išeidavo į Laisvės alėją ir 
ilgai žiūrėdavo į parduotu
vių vitrinas. O ten — įvai- 
|riausi drabužiai. v

Štai, garsieji “Fru-fru”— 
manufaktūros ir šilko na
mai. “Paryžiaus naujienos | 
ponioms, geriausios Londo
no medžiagų rūšys Vy
rams ...” Arba A. Abramic- 
kio konfekciono namai: 
“Didžiausias pasirink imas 
įvairių kailinių paltų, kos
tiumų moterims ir vyrams. 
Naujausi Paryžiaus ir Vie
nos modeliai...” Parduotu
vės triukšmingai reklamavo 
užsienio madas, 
madų Lietuvoje 
nebuvo...
Ne vien duona
Po antrojo pasaulinio ka

ro Onutė atvažiavo į Vilnių. 
Kaip baisiai miestas atrodė 
po karo! Kas nematė—ne
įsivaizduos. !O kas matė — 
su didžiausia širdgėla ėjo 
griuvėsių valyti, naujų na
mų statyti.

Vilniečiai ir jų talkininkai 
labiau už viską pasaulyje 
troško savo miestą matyti 
gra'žų, su lygiais šaligat
viais, dailiais namų fasa
dais. Vieni dėjo plytą prie 
plytos, kiti kepė duoną, o 
buvo ir tokių, kurie, kaip 
tada daug kam atrodė, už-

11 siiminėjo niekais.

Lietuvišku
tada dar

ir plytos

...Kartą muziejuje, ap
žiūrinėdama archeologinių 
radinių ekspoziciją, daili
ninkė ilgai stovėjo prie se
novinių lietuvių papuoša
lų stendo. Gimė mintis mū
sų prosenolių surastas for
mas pritaikyti šiandieninių 
drabužių apdailai. Taip į 
madą atėjo metalinės ir me
dinės sagos., sagtys, pakabu
čiai, kiti apdailos elementai 
ir papuošalai, suteikdami 
drabužiui ryškų tautos cha
rakterį. Štai senovės karių 
šarvus primenančios lino 
suknelės su metalo įaudais, 
į skydus panašios plaukų 
sagės. Kuo ne moderniška! 
Kuo ne lietuviška!

Pripažinimas
Žingsnis po ^žingsnio su

siformavo lietuviška mada. 
Ir šiandien ji jau žinoma 
pasauliui. Leipcigo ir Lon
dono mugėse, įvairiose tarp
tautinėse parodose demons
truotos lietuviškos mados 
susilaukė gero įvertinimo. 
Pernai Vilniaus modelių na
mams buvo patikėta atsto
vauti visai Tarybų Sąjungai 
pasaulinėje Osakos parodo
je.

Ir jei šiandien mes gėri
mės puikiais mūsų chorų, 
ansamblių ir kitų meninių 
kolektyvų drabužiais, prisi
minkime ir Onutę. Tai ji, 
tai jos vyras, tai kiti po ka
ro išaugę dailininkai puošia 
Lietuvą. Vilniaus modelių 
namų specialistai kasmet 
sukuria daugiau kaip po du 
tūkstančius drabužių pa
vyzdžių siuvimo fabrikams, 
šimtus ansamblių tarptauti
nėms apžiūroms/ parodoms, 
mugėms.

Mamos pėdomis ruošiasi 
eiti ir Onutės Vincevičienės 
duktė Rima: Dailės insti
tute ji studijuoja rūbų mo
deliavimą.

V. Petrauskaite

HELP WANTED-MALE-FEMALP
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.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANIC

Experienced on friction cranes 
and construction equipment.

Good pay and benefits. Contact 
Mr. Al Rudzinski.

215-825-1950
‘ (16-19)

( MEN
School painter^, interior, exterior. 

Year round work. Scaffold exper
ience necessary. Apply Plant oper
ations office, 22 Vallay Rd., Mont
clair, N. J. 783-4000 ,cxt. 255. Mont
clair Boal-d of Education , (16-22)

DIEMAKERS- Experienced on 
Progressive Dies. Steady, benefits, 
good pay. Ask for M. Berger.

ARROW FASTENER CO., INC.
Saddle Brook, N. J. 843-6900

(16-18)

PUNCH PRESS OPERATIONS. 
Experienced. Mfg. Plant, steady, 
good pay, benefits. Ask for Mr. 
Berger.
ARROW FASTENER CO., INC. 

Saddle Brook, N. J. — 843-6900.
(16-18)

Chicago.— Negrė ir balta
Kaip Zmitrų šeimos na

mai buvo žinonąi Bingham
tone, taip dabar žinomi Bro
nės ir Waltero Keršuliu na-

moteris laimėjo rinkimus 
miesto tarybos. Tai bus pir
mos moterys miesto tarybo
je šio miesto istorijoje,, -

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. * 201-349- 

9600. (18-22)

COUPLE
Maintenance Man, full time, live 

in, semi-retired, married, knowledge 
of household repairs in 1g garden 
apt. Must be a neat mature couple, 
sober, energetic and pleasant, own 
car. Salary, free 3^ rm. apt. plus 
util. 201-6256. Bet. 9 AM—4PM.

(18-24)

. PHILADELPHIA, PA.

CHESTNUT HILL COLLEGE MOUNT ST. JOSEPH 
ACADEMY — NORWOOD ACADEMY —

CcCILlAN ACADEMY

Na, kad ir Onutė. Atva
žiavusi iš Kauno į Vilnių, ji 
piešė — moteris, vyrus, vai
kus, vis kitokiais drabužiais 
apsirėdžiusius. Vaizduotė
je ji jau matė atstatytą 
miestą ir žmones, kokie jie 
turėtų vaikščioti gražiomis 
gatvėmis. Gyvenime būtina 
harmonija.

Ji pirmoji susirūpino na
cionaline, lietuviška mada 
ir pradėjo vadovauti madų 
skyreliui “Tarybines mo
ters” žurnale. Vėliau—-me- 
no vadovė Vilniaus modelių 
namuose.

Archeologinis radinys— 
istas
aklai ko

pijuoti užsienio padų, — 
kaip dažnai sako Onutė 

Męs turime 
drabužių

— Mes negalime

Vincevičienė. - 
savas, lietuviškas 
tradicijas, be to, ^avito si
lueto reikalauja ir lietuviš
kas moters tipas, jos gyve
nimo būdas, nauji papro
čiai. Mūsų moterys—sava
rankiškos, jos — darbinin
kės, inžinierės, juristės
j o s — visuomenininkės... 
Atitinkami turi būti ir jų 
drabužiai, tik jokiu būdu 
nepaneigiantys, o dar la-

Haverhill, Mass.
Sausio 24 d. mirė Walter 

Sinans, 78 metų, iš 379 Riv
er St. Mirė Hale Hospital. 
Ilgai sirgo. Per ilgą laiką 
dirbo Lietuvių Piliečių Ge
dimino klube prie baro. Vė
liau užsidėjo savo biznį po 
vardu Walter’s Tavern. Po 
to susirgo, išėjo į senatvės pen
siją. Čia išgyveno 55 me
tus. Buvo vedęs. Paliko 
dvi dukteris Jennie irDiate. 
Abi ištekėjusios. Seserį Lie
tuvoje, pusseserę Mrs. 
Helen Kersis, Kingston, N. 
Y. Paliko savo buvusią 
žmoną Petronę, su kuria 
jau daug metų, kai išsisky
rė ir kuri dabar ištekėjusi 
už Jono Petruškevičiaus ir 
gyvena šiame mieste.

Priklausė prie Lietuvių 
Piliečių Gedimino klubo, se
niau dalyvaudavo darbi
ninkiškame judėjime.

Palaidotas sausio 27 die
ną Lietuvių kapinėse Brad
forde.

Vasario 14 d. mirė Mrs. 
Rose A. Marčius, 79 metų, 
Bradforde. Mirė Hale Hos
pital. Buvo našlė. Čia iš
gyveno 60 metų. Paliko 
dukterį Mrs. Peter (Mary 
E.) Ząlisha, Bradforde, bro
lį Joseph Risgel, Brockton, 
ir dvi seseris Lietuvoje. Pa
laidotas vas. 16 d. St. Pat-
rick Cemetery. _

Mirusiems ramybė, o li
kusiems užuojauta.

Darbininkė

McSherrystown, pa. (
ST. JOSEPH’S ACADAMY 

t

BAYONNE, N. J.
HOLY FAMILY ACADEMY

WINSTON-SALEM, N. C.
bishop McGuinness memorial high school

Fully Accredited

1 Conducted by the:

SISTERS OF SAINT JOSEPH :
Chestnut Hill, -Philadelphia

Pennsylvania, 19118 
(18-19)

LDS Penktosios Apskr. 
kuopoms pranešimas 
Balandžio 25 d. įvyks ap

skrities konferencija. Vie
ta : 103 Green SI., Waler-1 
bury, Conn. Pradžia 10 
vai. ryto. Visos šešios kuo
pos prašomos išrinkti dele
gatus į šią 41-mą konferen
ciją. Būtų gražu matyti 
skaitlingas delegacijas. Aš 
tikiuosi, kad taip ir bus.

Mes į konferenciją prii
mame ir svečius. Pas mus 
viskas daroma viešai. Dau
gelyje atvejų svečiai gau
na patariamąjį balsą.

Taipgi, paprastai, mūsų 
geros gaspadinės pagamina 
skanius pietus ir už žemą 
kainą. Tai puiki proga su
sitikti ir draugiškai pasi
kalbėti su daugeliu seniai 
bematytų draugų.

Penkt. Apskr. Fin. Sek r.
J. Strižauskas

Albany, N.Y.—Gubernato
rius Rockefelleris paskelbė, 
kad 1970 metais t r a f i k o 
nelaimės su m a ž ė j o New 
Yorko valstijoje. Tais me
tais trafiko nelaimėse žuvo 
3,152, o 1969 metais—3,200, 
Nuosavybių nuostoliai su
mažėjo 2.3 proc.

Montello, Mass-
Vasario 22 d. mirė Ed

ward Repšius, tik 51 metų 
i amžiaus, Boston, Mass., V. 
A. Hospital. Sirgo ilgai, 
daug kentėjo. Buvo pašar
votas Edward Wai 11 šer
meninėje. Buvo daug gėlių 
buketų ir lankytojų.

Velionis buvo Antrojo 
karo veteranas. Priklausė 
prie Šv. Roko Praugystės, 
Kazimiero Klubo, Letuvių 
Piliečių Klubo. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Paliko liūdinčius žmoną 
Soniją (Adomchik), sūnų 
Richard E. Repšius, duk
terį Miss K. Repšius, moti
ną Philomeną Repšienę, se
serį Leną, jos vyrą Walter 
Adams, Wellesley, Mass., 
seserėnus, brolėnus ir ki
tus gimines. 

• • •

M on telk) j e kovo 8 d. yra 
švenčiama Tarptautinė Mo
ters Diena. Montello Mo
terų Apšvietos Klubas ruo
šia pietus kovo 7 d. Lietu
vių Tautiškame Na me, 8 
Vine St., 1 valandą.

George Shimaitis

Bostonas. —■ Policija ra-, 
do dvi savo namuose nužu
dytas moteris.
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KAIP AIŠKINASI PATS SIMAS KUDIRKA

Iš korespondento Vyt. Minioto 
pasikalbėjimo su jūrininku

Gražios buv o “Laisves” 
vajaus užbaigtu vės

Moters Dienos minėjimas

šių reak c i n g ų j ų lietuvių 
emigrantų spauda Jungti
nėse Valstijose paskelbė, 
kad Simas jau nukankintas, 
kad jau kai kurie klebonai 
laiko už jį mišias.

O dabar noriu kiek nu
krypti ir pakalbėti apie 
JAV reakcingosios lietuvių 
emigracijos spaudos pozici
ją Simo Kudirkos atžvilgiu.

Niekas Lietuvoje ir nesi
tikėjo, kad mūsų priešai sa
kytų komplimentus ir 
smerktų pabėgėlį. Simas 
Kudirka “vaduotojams” bu
vo tas jaukas, kuris vėl' da
vė jiems progą priminti 
JAV valdžiai, kad emigran
tai dar gyvi, dar kruta, dar 
įstengia šmeižti Tarybų Są
jungą, savo gimtinę, kad 
be jų paslaugų neišsiversi. 
Tuo pačiu galima priminti, 
kad kiekviena paslauga rei
kalauja atlyginimo. Na, ir 
jų, “vaduotojų,” akcijos ga
li pakilti, daugiau aukų su
plaukti įvairiems jų komite- 

neteisingą nuomonę tams. Vienu žodžiu, Simas 
Kudirka reakciniams lie
tuvių emigracijos sluoks
niams—it dangiškoji mana.

“Vaduotojams” reikėjo 
preteksto vėl kaip nors JAV 
valdantiesiems sluoksniams 
priminti apie save, atkreip
ti į save dėmesį. Btivo tai 
mėginama, Bražinskams pa
grobus lėktuvą ir nužudžius 
jo palydovę. Ši akcija ne
pavyko, pripažįsta vienas 
reakcingųjų emigrantų lei
dinys ir apgailestaudamas 
rašo: “Bražinskų pabėgi
mo atvejis buvo labai nepo
puliarus Amerikoje.” Ir 
todėl, suprantama, buvo vi
sos viltys dedamos į Ku
dirka, panaudotas visas gel
tonosios spaudos arsenalas 
šiam įvykiui išpūsti.

Todėl ryžausi su jūreiviu 
susitikti ir iš jo išgirsti visą 
šią jam gėdingą ir labai ne
gražią istoriją.

Į tardytojo kabinetą įžen
gė laibas vyriškis. Iš anks
to nežinodamas jo hmžiaus 
— daugiau kaip trisdešimt 
neduosi. Įdėmiai apžvelgiu 
tą, anot JAV buržuazinės 
spaudos, jau senokai nukan
kintą žmogų. Vidutinio 
ūgio. Veidas pailgas. Be 
raukšlių. Aukštyn sušu
kuoti tamsūs:, kiek retėti 
pradėję plaukai. Vasarinu- 
kai trumpom rankovėm iš- 
lyškina muskulus. Sulai
dytos kelnės, šlepetės taip 
ir sako, kad žmogus iš
ėjo pasivaikščioti. Kudir
kos pasivaikščiojimas pri
verstinis, ir tai jis supran
ta, iš pradžių jaučiasi su
kaustytas. Aš neskubu pra
dėti pokalbio, akim ieškau 
mušimo, smogimo, spardy
mo pėdsakų. Juk daugelis 
Jungtinių Valstijų laikraš
čių skelbė, kad Simą spar
dė, d&užė jo galvą į geleži
nius laivo laiptelius, visą 
laiką mušė. Nei ant veido, 
nei ant? kaklo, tuo labiau 
galvoj nesimato nei ma
žiausio smurto žymių, — 
per porą mėnesių jos nega
lėjo užgyti, nepalikdamos 
jokių pėdsakų, jokių ran
dų.

(Pabaiga sekamam num.)

durnas

ketų už “Laisvės” 
meratą Amerikoje.

Vajininkas Povilas Beeis, 
iš Great Neck, turįs miš
rią grupcKyLaisvės” skaity
tojų. Jis turi jų ten, kur 
jis gyvena, bet turi jų ir 
Lietuvoje. Jis ir nusiskun
dė, kad vietiniai lietuviai 
arba jau nebegyvena, arba 
taip nusenę, kad rašto £įąu 
nebesuskaito, tai ir laikraš
čio jięms nebereikia.

Juozas Weiss vajininkavo 
Brooklyne. Jam niekada ne
buvę ir nesą sunku gauti 
“Laisvei” skaitytojų ir jos 
rėmėjų. Bėda esanti tik ta
me, kad tie senieji lietuviai 
nyksta ir išnykstą taip, kad 
nebegali jų daugiau rasti... 
Bet ką jis randa, tai tas vi
sada sutinka skaityti “Lais
vę”.

Paul Venta, “Laisvės” 
[Spaudos Bendrovės pirmi
ninkas, davė daug kalbos.

prenų-

sekmadienį
Niujorko Lietuvių Moterų Klubo narės kviečia jus 

dalyvauti sekmadienį, kovo 7 d., MOTERS DIENOS mi
nėjime, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park,

Pradžia 2 vai. po pietų. Turėsime viešnią Ziną Sin
kevičienę, “Moscow News” žurnalisto' žmoną. Progra
moje dalyvaus Margaret Kavaliauskaitė-Cowl, žymi mū
sų judėjimo veikėja, solistė Nelė Ventienė ir Aido Mo
terų Choras, vadovybėje Mildred Stensler.

Po trumpos, turiningos programos, bus pietūs.
Valdyba

pirmąjį lėktuvą į Lietuvą, Į ' Mi’nefp nacukirilK 
kad ten pabūti nors savaitę j RHvolv pdolUdll luo 
Ritą”. | švietimo Taryba praneša,

kaf’|kad planuojama paleisti iš 
darbo apie 7,000 mokytojų, 
atidėti mokyklų remontavi- 
mą, sulaikyti nemokamą 
77,000 mokinių vežiojimą, 
sumažinti mokyklų patar
nautojų skaičių^.

Taryba nurodo, kad mo
kyklų fondas jau turi 45 mi
lijonus dolerių deficito, to
dėl dabar planuojama ma
žinti išlaidas.

Parengimu Kalendorius
Kovo 7 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų.

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šu rum

bu rum popietė.

Mane šis įvykis ypač do
mino dar ir todėl, kad šiuo 
laivu perplaukiau Atlantą, 
porą mėnesių jame gyve
nau, susipažinau ir susi
draugavau su daugeliu įgu
los narių, pamilau didelį, 
gražų, patogų laivą. Man 
labai skaudu, kad gražioje 
ir darnioje jūreivių šeimoje 
atsirado atplauša, uždėjo 
jai dėmę.

Simas Kudirka baigė ra
dijo operatorių , kursus ir 
pasiprašė į didelius laivus, 
kur daug mažiau kamuoja 
jūros liga. Plaukiojo. Ga
rai uždirbdavo. Bet jį vis 
graužė nepasitenkinimo kir
minas: manęs nevertina, 
manęs nepriėmė į jūreivys
tės mokyklą.

Buvo atžagarus viršinin
kams. Neišsiaiškinęs, iš kur 
ir kaip7 atsiranda vienas ar 

 

kitas trūkumas,\ vieųa ar 
kita blogybė,

laive, apibendrindavo juos 
vos ne visos šalies mastu, 
savo 
mėgindavo primesti darbo 
draugąms. Šie, norėdami 
atverti jam akis, kantriai 
aiškindavo, o nesuprasti 
kartais mesdavo ir piktesnį 
žodi.

Kartėlio nepasaldino ir 
pernai gautas naujas butas, 
ir Marytės pagimdyti Loli
ta, Edvardas. Simas pyko 
ant viso pasaulio ir tik ne
kaltino pagrindinio kalti
ninko — savęs, savo ambi
cijos. ..

Tulžies taurę perpildė* ži
nia, kad jis nepaskirtas į 
didžiausią Lietuvos žvejų 
laiva “Kovę šlovė,” o teks 
eiti j “Tarybų Lietuva” ra
dijo operatoriumi, plaukti 
prie Amerikos krantų.

Nenoriu čia dėti taško Si
mo pykčiui, nes gali būti iri 
kitu, man nežinomų atvejų, 
priežasčių, dėl kurių jis 
žengė ta nelemtą ir pragaiš
tin va žingsnį.

Kudirkos motinai Marijai 
Šulskienei apie savo sūnų 
kalbėti labai sunku, ir ji 
kiekviena žodį taria lyg iš 
savęs išplėšdama:

— Aš nežinau jokių prie
žasčių, kurios galėjo jį pri
versti prie tokio elgesio. Si
mo šeima gyveno neblogai. 
Jis neblogai uždirbdavo. 
Pernai pavasarį gavo naują 
butą, jo uždarbio užtekdavo 
išlaikyti vaikus ir niekur 
nedirbančią žmoną.

Drauge su Kudirka 
“Petro Cvirkos” garlaivyje 
plaukioję jūreiviai pasako
ja:

— Nuolat klausydavosi 
užsienio radijo. Primesda
vo m u m s antitarybinius 
disputus, š m e i ž ė m ū s ų 
santvarką. Kada bandyda
vome j j įspėti, purkštauda
vo, įvairiai mus plūsdavo, , 
užsisklęsdavo ir tylėdavo.

Žmona Marytė:
—Buvo gan ūmus. Greit 

prarasdavo pusiausvyrą ir 
savitvardą. Del pa 
nelabai svarbaus nepasise
kimo jis galėdavo staiga pa
sikeisti, tapti grubiu, pasi
elgti neapgalvotai. Kaip vy
ras jis buvo labai; pavydus 
ir įtarusi

Simo Kudirkos paveikslą 
lyg ir galima nutapyti. Tik 
trūksta štrichų, kuriuos jis 
pats gali brūkštelti savais 
žodžiais.
Kudįrka kalbės? Kaip su 
juo susitiksi, jeigu jau dau
giau kaip prieš porą mene- paskelbė streiką.

inti

Trenton, N. J. — Vieške 
lių statybos darbininkai at

Bet kaip Simas metė New Jersey valstijos 
kontraktorių siūlymą pakel
ti algas 12 c. į valandą ir

Sunkiai dirbo “Laisvės” 
vajininkai per penkis mėne
sius. Atnaujino jie prenu
meratas, užrašinėjo jie nau
jas, ir rinko- pinigines dova
nas. Vasario 28-tą d. vaji
ninkai ir “Laisvės” skaity
tojai pripildė “Laisvės” sa
lę atžymėjimui, pasididžia
vimui dideliu vajaus pasise
kimu ir pasidalinimui įspū
džiais.’ Susirinkusieji buvo 
pavaišinti skaniais patieka
lais — maistu ir gėrimu.

Po pasivaišinimo sekė 
daug ir gražių kalbų. Lil
lian Kavaliauskaitė, “Lais
vės” administratorė, kalbė
jo gražiai, optimistiškai 
apie “Laisvės” padėtį. Ji sa
kė, kad “Laisvės” skaity
tojų ir rėmėjų šaltinis ge
ras, kaip ir praeityje. Kol 
jie gyvens, tol ir “Laisvė” 
versis gerai. Susitvarko ji 
ir rankų jėgomis.

Antanas Bimba, “Laisvės”
redaktorius, nušvietė daug Ret jis dėjo daugiau paštam 
dalykų savo trumpoje kal-|gUJtddnti. svečius, jog būti- 
boje. Bet tie dalykai buvo 
surišti su šių metų “Lais
vės” gyvavimu ir jos veikla. 
Mat, šiemet “Laisvė” gyve
na šešiasdešimtuosius me
tus. Jos gyvavimo jubilieji
niai metai, kurie reikalauja 
atžymėjimo. ' 
šia, r 
ve” išleidžia didelį, didelį 
savo skaitytojų ir rėmėjų 
albumą, su daugybe nuo
traukų! Albumas bus dide
lės formos, su daugeliu pus
lapių, suvirs trys šimtai jų.

“Laisvės” 60-tųjų metų 
jubiliejaus dalininkų suva
žiavimas bus balandžio 24 
d. Šis suvažiavimas, sako 
Bimba, bus neįprastoje vie
toje. ,Jis bus didelėje, šau
nioje vietoje Maspetho lie
tuvių klube. Ten daug žmo
nių telpa ir galima praban
giai pasisvečiuoti’ ir kultu-' 
rinę programą parankiai 
atlikti.

Balandžio 23 d., sako jis, 
“Laisvės” laida bus didelė. 
Joje tilps dau^ “Laisvės” 
bandradarbių raštų, atžy
mėjimui “Laisvės” nuopel
nų Amerikos lietuviškoje 
visuomenėje per pereitus 
šešiasdešimt metų.

Vajininkai buvo penki, ku
rie kalbėjo. Jų kalbos buvo 
įdomios. Jie rado daug 
“Laisvės” skaitytojų, kurie 
ne .tik patys noriai atsinau
jino prenumeratą, bet dėjo 
pastangas davesti vaj.inin- 
kus prie tokių lietuvių, ku
rie dar neskaito “Laisvės”.

New Yorke vajuje dirbo 
poroje Jonas Lazauskas ir 
Jonas Grybas. Grybas sako, 
jog taip New Yorke geriau 
dirbti vajuje, nes čia reikia 
būtinai naudoti automobilį 
dėl geriausių pasekmių. Vie
nas privalai būti mašinoje, 
o kitas eiti va j įninkanti. 
Vienos mašinos nėra kur 
palikti New Yorke. Tai, 
mat, su kokiomis problemo
mis “Laisvės” vajininkai su
siduria... Čia iš tikrųjų 
reikalinga energingų žmo- 
nių. '< i

Jonas Lazauskl 
ir jam patinka 
vajininkauti, dviese. Jis tu
rėjęs geras pasekmes. Ne
bijąs jis dabar vajininkauti 
“Laisvei” skaitytojų ir atei
tyje, jeigu jam prisieitų.

K. Paciūno kalba buvo 
įdomi tame, kad jis turi 
“Laisvės” skai t y t o j ų net X 
Lietuvoje. Jis, sako, gautų t 
jų ir daugiau, jei tik atsi- T 
rastų žmonių, kurie pamo-

Sinkevičius sakė, 1 
daug Lietuva dabar pada-1 
rius pažangos taip, kad tū
luose dalykuose ji stačiai 
susilyginus su Amerika. 
Pavyzdžiui, kai įžengęs į 
Ameriką, tai jo pirmoji 
mintis buvus ta, kad tuojau 
reikia nusipirkti “ameriko
nišką” eilutę. Nenorėjęs jis 
išsiskirti iš kitų gatvėje.

Prisilietęs jis “prie tikro 
amerikono” ir nustebęs, kad 
jo kaiminė eilutė ne tik ne 
prastesnė'už amerikono, bet 
ji gal dar net ir geresnė.

Balandžio 4-tą
, Tarybų Lietuvos filmų 

rodymas Frank B r u č o 
White Horse Tavern salėje, 
8-16 Jamaica Ave., Wood- 
havene. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Filmus rodys Jonas 
Grybas.

nai šiais infliacijos laikais 
reikia didesnių dovanų 
“Laisvei”, kad būt galima Tai jam tos amerikinės ei- 
nadengti vis didėjančias jos lutės nereikia pirkti net iki 
išlaidas. Jis ragino visus 
duoti kuo daugiausia iš 
“širdies”.-

Tai pirmiau-j Nežinau, kaip ten įvyko 
jis sako, šiemet “Lais-lsu tomis “Laisvės” draugų 

širdimis. Bet kai Lilija ir Ie
vutė perėjo per svečius, tai 
dolerių iš jų kišenių pasiro
dė daugiau, negu tikėtasi...

Sambūryje buvo svečių, ku
rie ne Amerikai priklauso, 
o Lietuvai. Buvo Gabrie
lius Cibulskis ir jo žmona 
Galia. Cibulskis djrba Jung
tinėse Tautose jau kelintas 
metas.

Taipgi buvo ir vėl vienas
iš gabiųjų Lietuvos žurna-j Bronė aukojo visą tą labą 
listų — Apolinaras Sinkevi- atminčiai
čius, kuris užima Alberto kuri mirė prieš trisdešimt 
Laurinčiuko vietą Ameriko- vienerius metus.
• i • ___ ________ o i _ * .

<O, jog 
būdas

Welfare šeimos, susikraus- 
čiusįos į vieną Harlemo 
bažnyčios skiepą, atsisakė 
geruoju išsikraustyti. Buvo 
pašaukta policija. Arešta
vo 18 žmonių ir skiepą iš
tuštino.

Šios šeimos pirmiau bu-

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

šiandien. Ir nė vienas ne
sakys, kad jis ne “ameri
konas”. į

Pakalbėsime apie tą gabų yo apgyvendintos viešbu- 
jauną Lietuvos žmogų dau
giau kitą sykį. ;

Daug ir sunkiai dirbo sve
čius pamylėti: B. Keršulie- 
nė, J. ^azauskas, Nelė Ven- 
tieriė, Nastė Buknienė, P. 
Venta ir W. Keršųlis.

čiuose, bet ten sąlygos ne
pakenčiamos, tai iš ten iš- 
sikr austė ir susikraustė Į 
bažnyčios skiepą.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Kovo 8 d. vakare įvyks 
Tarptautinės moters dienos 

O visi svečiai ■ širdingiau-]minėjimas Audubon Ball
room, 166 St. ir Broadway. 
Programoje dalyvaus ir 
garsioji Anglijos parlamen
to narė Bernadette Devlin, 
Šiaurės Airijos katalikų at
stovė. Bu^reikalauta pa
leisti iš kalėjimo visus poli
tinius kalinius.

šia- dėkoja Bronei ir Walter 
Keršuliams! Jiedu buvo tie, 
kurie savo pinigais supirko 
visą valgį ir gėrimą šiam 
sambūriui.

savo mamytės,

j e kaip “Moscow News” ko
respondentas.

Apolinaras Sinkevičius ga
li ir gyva kalba suintere
suoti klausytojus —jis ge
ras kalbėtojas. Pasakė jis 
įdomią kalbą.

Jis sakė, kad daug netie
sos Amerikoje skleidžia 
prieš Lietuvos socialistinę 
santvarką tie elementai, ku
rie nori sunaikinti Lietuvos 
socialistinę santvarką. Pa
vyzdžiui, jis sako, klauso jis 
radio transliuojamą pro
gramą čia Amerikoje. Pro
gramos vedėjas uždeda 
plokštelę ant perlaidos ir 
sako: “Daina iš pavergtos 
Lietuvos”.

“Gi man tie balsai pažįs
tami, kaip ir jų savininkai”, 
sako Sinkevičius. “Jie nė 
kiek ne daugiau pavergti, 
kaip ir aš. O aš nė kiek 
nepavergtas”, sako jis.

Kitur jis sako, kad yra 
Amerikoje tokių Lietuvos 
priešų, kurie vis pasakoja 
čia, kad jei tik galėtų, 
visi lietuviai iš Lietuvos iš
bėgtų. O.Apolinaras sako: mušti automobiliui nusly- 
“Jei aš tik ant greitųjų ga- dus nuo leduoto kelio ir su- 
lėčiau, tai tuojau griebčiau sidaužius.

A. Gilman
Pastaba: Aukotojų sąra

šas bus antradienio laidoje.

Visokios Žinios
Washingtonas. — Du bu

vę militariniai žvalgybinin
kai liūdijo, kad 1,500 armi
jos agentų šnipinėjo dauge
lį ameriikečių prieš karą ir 
skurdą, 'taipgi prieš rasiz
mą.

San Juan, Puerto Rico.— 
Princesa kalėjimo kaliniai 
buvo sukilę prieš nepaken
čiamas sąlygas. 4 kaliniai 
sužeisti. Nuostolių padary
ta už $10,000.

Civilinių Laisvių Komite
tas skundžia teismui vieti
nius valstybės departamen
to pareigūnus, kurie sulai- 
kinėja užsieninių pasportų 
išdavimą. Jie turi są
rašą 243,135 žmonių, kaip 
nužiūrimų komunistų, jų 
simpatikų, kovotojų prieš 
karą ir t. t. Skunde nuro
doma, kad tie paraigūnai 
prasilenkia su Aukščiausio
jo teismo nutarimu 1958 m., 
kad dėl politinių Įsitikinimų 
niekam negalima sulaikyti 
pasportų išdavimą.

“Vilnies’’ kalendorius 
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matu 4 . 
ir saikų sistemos lenteles. . . 
Gražus kalendoriaus viršelis^ su 12 
Zodiako ženklais — Avinasy/Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, LiūtasL/.^Iergelė, 
Svarstykles, Skorpioną/ šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.^0. 
Persiuntimas 15c.

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

re. ‘7?

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Čia siautėję dideli lietūs ir 
potviniai nuskandino dau
giau kaip 530 žmonių, pa
darė daug nuostolių.

Vasario 28 d. Hotel Roo
sevelt įvyko iškilmingas 
minėjimas 75 metų gimta
dienio garsiosios civilinių 
teisių kovotojos Jessica 
Smith, “New World Re
view” žurnalo redaktorės.

Newark, Ohio. — Keturi 
tai Wilberforce universiteto 

studentai ir du vaikai už-

David Poindexterio teis
mas1 prasidės balandžio 5 d. 
Jis kaltinamas priglaudimu 
ir slėpimu Angela Davis, 
kuri kartu su juo buvo areš
tuota rugpjūčio mėn.

_ •

I’axi vairuotojai kovo 2 
d. jau pradėjo kolektuoti 
iš keleivių 48 proc. daugiau, 
kaip pirma kolektuodavo.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —-spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. [statome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi-^ 
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Sveikinu su MOTERS DIENA visas moteris 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Linkiu visoms geros sveikatos ir sėkmės.

Josephine Augutienė
Miami, Fla.

4*4
S

A

18 kalėjimų sargų pa
braukti atsakomybėn ir kal
tinami brutalumu.

Rep.

Aido Choro Garbės Nariai
K. ir I. Levanai aukojo 

$10, K. ir V. Milinkevičiai— 
$5, M. Kreivėnienė—$5.

Širdingai dėkojame.
Valdyba

' IEŠKOMI
Ieškomi sekami asmenys: Carrie 

Yankus , gyvenanti Astoria, N. Y. 
Taipgi gyvenantis Kanadoje — Kos- 
tantas Lekavičius, s. Kazio. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Prašau ra
šyti: D. Mankofsky, Crown Point* 
Trading Post, Crown Point, N. Y.

(17-19)

Pranešimas
LLI> 185 kuopos susirin

kimas įvyks kovo 9, 2 vai. 
popiet. Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Par
ke. Visi nariai prašomi at
eiti į susirinkirtią. Po su- f 
sirinkimo turėsime vaišių.

Valdyba




