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KRISLAI
McGovern apie karą
Bernadette Devlin
Infliacijos problema «
Bilijonai Čiang Kai-šekui
Bostoniečiams pagalvoti

— J. Gasiūnas —

Senatorius McGovern, demo- 
• kratų prezidentinis kandida

tas, vasario 21 d. pareiškė:
, “Aš skaitau šį karą barba

riškiausiu ir nežmoniškiausiu, 
koki mūsų šalis yra atlikusi.

Aš manau, baisu, kai ši ša
lis su savo bomberiais daužo 
Indokinijos paviršių, užmuši
nėja nekaltus žmones, mote
ris ir vaikus dešimtimis tūks
tančių.”

Tai panašu, kad išėjęs gat- 
vėm pradėtum šaudyti nekal
tus žmones, McGovern paste
bi. Tikra tiesa pasakyta.

Jauniausia Anglijos parla
mento narė Bernadette Devliff, 
šiaurės Airijos katalikų atsto
vė, antai pareiškė:

“Katalikai ir protestantai 
gali sugyventi kartu. Jie ne
simuša dėl popiežiaus neklai
dingumo. . . Jie mušasi prieš 
išnaudojimą. Turtingieji ka
talikai ir protestantai išnau
doja beturčius 
protestantus.” 

žiauri klasių 
šiaurės Airijoje 
lin.

-katalikus ir

kfcva siaučia 
pastebi Dev-

Sausio mėn. urminių mais
to kainų pakilimas 1.3 proc. 
kartu rodo infliacijos pakili
mą. Nuo 1967 metų maisto 
kainos pakilo 11.8 proc.

Prezidento Nixono tvirtini
mas, kad infliacija jau sulai
koma, neturi nieko bendro su 
tikrove. Taipgi ir pasimoji- 
mas algas kapoti negalės su
laikyti infliacijos.

Reikia panaikinti vyriausią 
infliacijos priežastį, karą In
dokinijoje sulaikyti. Tada jau 
bus galima kalbėti apie in
fliacijos jBulaikymą.

Ažinote, kad nuo to laiko, 
kai Čiang Kai-šekas pabėgęs 
iš Kinijos atsitūpė Taivano sa
loje, Jungtinės Valstijos jam 
suteikė militarinės pagalbos už 
du bilijonus 7 šimtus milijonu 
dolerių.

* Toji jam parama šimtais mi
lijonų dolerių ir dabar tebe- 
plaukia.

Prez. Nixonas prisiminė, kad 
jis norėtų tartis* su Kinijos 

, » Liaudies- Respublika, bet Tai
vano valdžios jis nepaliks be 
paramos.

Kol Amerika tęs rėmimą Tai
vano valdžios ir Jungtinėse 
Tautose palaikys čiang Kai- 
šeko atstovą, aišku, to) nebus 
jokio susitarimo su Kinija.

Metai 60-ieji

Taikos kovotojai atremia 
provokatoriškos žygius 
prieš pažangią veiklą

Darbo unijų legislatyvi
programa Kongresui ’

Washingtonas. — A F L- Nixono programa Kongre-
CIO prezidentas George sui negali suteikti visiems

Antikarinis f rout as siunčia 
delegaciją į Washingtoną 

ir į Paryžių
Washingtonas. —Liaudies 

Koalicija Taikai ir Teisin
gumui paskelbė savo pareiš
kimą, kuriame), nurodoma, 
kad Kongreso rūmuose 
bombos sprogimas buvo pro
vokatorių darbas su žinia 
Baltųjų runfų.

Provokacija sudaryta tik
slu, apkaltinti kovotojus 
preš karą Indokinijoje ir 
pažaboti antikarinį judėji- 
nią. Kiek pirmiau panaši 
provokacija buvo iškelta 
prieš neva suokalbininkus 
kunigus kidnapinti prezid. 
Nixono patarėją Kissingerį

ir išprogdinti federalinių 
pastatų apšildymo sistemą.

Šios koalicijos pareigūnas 
David Dellinger aiškina, 
kad ir Justicijos departa
mentas gali būt prisidėjęs 
prie provokacijų.

Koalicija, kviečia visus 
karo priešus vieningai at
remti pinamas provokaci
jas, sudaryti miestuose ir 
miesteliuose platų prieška
rinį veikimą, kuris bus iš
plėstas balandžio pradžioje 
ir tęsis visą mėnesį iki ge
gužės 2 d. milžiniškos de
monstracijos Washingtone.

Meany paskelbė unijų cent
ro priimtą programą Kong
resui svarstyti. 48 puslapių 
programa buvo apsvarstyta 
ir užgintą AFL-CIO pildo
mosios tarybos susirinkime.

Meany nurodo, kad prez.

amerikiečiams ekonominio 
teisingumo, kai Nixono ad
ministracija traukia šalį į 
ekonominę krizę ir infliaci
ją. Amerikai reikia progre- 
syvės legislatyvės progra
mos, sako Meany.

New Yorkas. — Nemaž 
unijų,

Kinija žada daugiau paramos
Hanojus, Šiaurės Vietna

mas. — Čia lankėsi Kinijos 
premjeras Chou En-lai, du 
generolai ir trys civiliniai. 
Jie tarėsi su Šiaurės Viet
namo vadovybe dėl dides
nės paramos Vietnamo liau
džiai, kovojančiai prieš 
JAV agresiją,

Kinijos premjeras pareiš
kė, kad Kinija neapleis sa
vo brolių vietnamiečių. Ji 
teiks daugiau visokios pa
ramos Šiaurės Vietnamui.

■ Minint Tarp-

Moters dieną minint 
šventė tris dienas

Maskva.
tautinę moters dieną kovo
8, visoje Tarybų Sąjungoje 
buvo trijų dienų šventė.

Tuo metu tarybiniai vy
rai turėjo pavaduoti mote
ris virtuvėje bei kituose na
mų darbuose ir leisti joms 
turėti tikras atostogas.

Space Center, Houston,— 
Erdvių agentūra paskyrė 
astronautus John W. Young, 
Thomas K. Mattingly ir 
Charles M. Duke kelionei į 
Mėnulį su Apollo -16 1972’ 
m. kovo mėn.

Rumunija kairėjanti
Viena. — Diplomatiniuose 

rateliuose manoma, kad Ru
munija padariusi tam tik
rus žygius pagerinimui san
tykių su Tarybų Sąjunga.

Vienas^ svarbus žygis — 
Rumunijos dalyvavimas 
Varšuvos pakto konferenci
joje Budapešte, kur Euro
pos socialistinės šalys ap
svarstė reikalą artimai ko
operuoti užsienio politikos 
reikalais.

gimė? Būtų labai gražuP^ ----------------

“Laisvės” 60 metų 
Norime šį jubiliejų 
kaip galima iškil-

Balandžio 24 d. New Yorke 
minėsime 
jubiliejų, 
paminėti 
mingiau.

Bet kaip su jubiliejaus mi
nėjimu Bostone, kur “Lais
vė’
ten suruošti iškilmingą minė-

Reikėtų Bostono apylinkės 
draugams apie tai rimtai pa
galvoti;

Ankara, Turkija.—Keturi 
amerikiečiai lakūnai buvo 
kidnapinti ir reikalauta už 

< juos sumokėti $400,000. Vė
liau jie buvo paleisti be jo
kio mokesčio.

Londonas. — Subankruta
vo Vehicle and General In
surance firma, palikdama 
800,000 automobilių savi n i ri
kli be apdraiudos. Tai di
džiausia apdraudos firma 
Anglijoje.

Londonas. — Angį i k o n ų 
bažnyčios nariai piketuoja 
tris amerikiečių filmus, 

’kaip jų religijai priešingus.

kurį Saigono valdovai grū
moja užpulti, o Amerikos 
lėktuvai pakartoja bombar
davimus.

Roma, Italija. — Kairieji 
demonstrantai užpuolė ir 
išdaužė neofašistų raštinę.

Ammanas, Jordanas. — 
Palestinos partizanai pasi
gavo valdžios alitomobilį ir 
jame esantį valdžios parei
gūną užmušė.

Socialistai remia 
komunistus

Roma. — Italijos ■ Socia
listų partija pareiškė, kad 
valdžia turi kooperuoti su 
Komunistų partija. Jeigu 
tai nepadarys, ji negaus 
parlamente pasitikėjimo ir 
turės pasitraukti.

Socialistų partija dabar 
yra. premjero Colombo val
džios koalicijoje. Jeigu so
cialistai iš koalicinės val
džios pasitrauks, tai valdžia 
sugrius.

San Francisco. — Aktorė 
Jane Fonda aplankė kalėji
me Angela Davis. Po to 
Fonda paskelbė, kad suda
ryta plati antikarinė prog
rama veiklai Kalifornijoje, 
kur bus rengiamos demons
tracijos ir kitokie išstoji
mai, ypač San Franciske. 
Bus reikalauta išlaisvinti 
Angela Davis.

Istorinės dienos
Detroitas,’ dabar pergy

vendamas didžiulį nedarbą, 
prisimena dvi istorines die
nas.

1930 metų kovo 6 d. dau
giau kaip 100,000 bedarbių 
sudarė demonstraciją Ca
dillac Square. Jie reikalavo 
darbo, ne pašalpos.

1932 metų kovo 7 d. tūk
stančiai bedarbių ■ maršavo, 
reikalaudami darbų. Polici
ja paleido šūvius į demons
trantus ir užmušė 4 jaunus 
komunistus, kurių laidotu
vėse dalyvavo 70,006 žmo- 
nių. ;

Saigono studentai ragina 
ištraukti amerikiečius

Saigonas. —Studentų Są
junga, turinti daugiau kaip 
20,000 > studentų, ragina 
Jungtinių Valstijų Kongre
są priimti rezoliuciją už pil
na ištraukimą visu ameri- į, v v
kiečių militarinių jėgų iš 
Pietų Vietnamo prieš rug
pjūčio mėn.

Studentų pareiškimas 
griežtai pasmerkia, prezid. 
Nixono “viętnamizaciją”, 
kurios eigoje azijiečiai už
mušinėja azijiečius. Studen
tai nurodo, kad Indokinijos 
žmonės benori

taikos, o amerikiečiai 
priverčia kariauti.

juos

Varšuva. —- Kardinolas 
Wyszynskis turėjo ilgą pa
sitarimą su Lenkijos prem
jeru Jaroszewicz katalikų 
bažnyčios santykių su vals
tybe reikalais.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika užprotesta
vo prieš Amerikos militari
nių laivų provokatorišką el
gesį su dviem Kinijos žvejų

karo, nori laivais Tonkino sąsmaugoj.

25 milijonai armijos 
šnipy^raše

Washingtonas.—Pentago
nas skelbia turis pilnus re
kordus 25. milijonų ameri
kiečių, kuriuos armijos vir
šūnės skaito nepaklusniais, 
neištikimais ir net subver- 
sy viais.

Į tą “juodąjį sąramą” yra 
įtraukta ir keletas kongres
menų ir senatorių, kurie 
griežtai pasisako-prieš karą 
Indokinijoje.

Londonas. — Anglijos ek
sportai į Rytų Vokietiją 
smarkiai padidėjo. 1970 me
tais eksportuota įv a i r i ų 
produktų už daugiau 20 mi
lijonų dolerių.

-------------------------

Bomba padarė $300,000 
nuostoliu Kongresui
Washingtonas. — Kong

reso Rūmuose bombos spro
gimas padarė $300,000 nuo
stoliu. Manoma, kad tai 
būsiąs militantų karo prie
šų darbas. Bet gali būti re- 
akc^o n i e r i ų provokacija 
prieš taikos judėjimo daly
vius.

Prieš 17 metų keturi pu- 
ertorikie č i a i nacionalistai 
paleido šūvius Kongreso se
sijoje ir sužeidė penkis kon
gresmenus.

Washingtonas. —Kapitonas 
E. L. Medina bus šaukiamas 
armijos teisman. Jis kalti
namas davimu kitiems įsa
kymų išžudyti daugiau kaip 
100 civilinių žmonių My Lai 
kaime, Pietų Vietname.

Newark, N. J.Newark, N. J. — Vieške
lių darbininkų streikas su
teikė šioje plačioje apylin
kėje vieškelių darbą. Strei
kuoja 1,’M) darbininkų.

šiais metais, ištraukti 
bažnyčių, mokslinių visas amerikiečių militari- 

įstaigų ir antikarinių orga- nes jėgas iš Indokinijos. 
nizacijų. paskelbė bendrą 
programą kovai su karu In- danti iš 170 am 
dokinijoje, su skurdu, rasiz- 41 valstijos, išvyks iš Ken- 
mu. priespauda. nedy International aerodro-

Balandžio 24 d. masinė mo į Paryžių, kur įvyks 
delegacija bus pasiųsta iš tarptautinė antikarinė kon- 
New Yorko ir kai kurių ki- ferencija ir demonstracija, 
tų miestų matytis su prez. ’ 
Nixonu, su daugeliu kong
resmenų ir senatorių. Jie 
bus informuoti apie prieš
karinės veiklos programa, 
kuri reikalauja baigti karą

Kita delegacija, suside- 
kiečiu iš

Philadelphia, Pa. —Tran- 
sportacijos darbininkai nu
sitarė skelbti streiką kovo 
15 d. Streikas gali žymiai 
suparalyžiuoti šį didmiesti.

Baltieji keliasi j pietus, 
negrai į šiaurę

Washingtonas. — Nuo 
1960 metų iš šiaurinių vals
tijų persikėlė į pietines val
stijas apie 1,800,000 baltų
jų. Tuo pačiu metu iš pie
tinių valstijų į šiaurę išsi
kėlė 1,400,000 negrų.

Pirmiau- pietinių valstijų 
gyventojų skaičių sudary
davo apie 24 proc. negrų. 
Dabar jau nupuolė iki 19 
proc. ;

Generalinis streikas 
Ryty Pakistane

Dacca.—Rytų Pakistanas 
apimtas generalinio streiko 
ir protesto demonstracijų 
p r i e š militarinę valdžią. 
Streikieriai reikalauja su
šaukti parlamentą ir at- 
steigti demokratiją.

Policija ir kareiviai pul
dinėja demonstrantus. Daug 
sužeistu ir areštuotu. Gat
vėse pristatyta barikadų. 
Streikieriai kovoja su poli
cija ir kareiviais.

Detroitas. — Tūkstantis 
Mumford High School mo
kinių paskelbė streiką prieš 
mokytojo paleidimą iš dar
bo.

Washingtonas. — Senat. 
Humphrey, buvęs demokra
tų prezidentinis kandidatas, 
kritikavo Nixono administ
raciją už atsisakymą užgirti 
Tarybų Sąjungos planą 
branduolinių ginklų limita- 
cijos ir kontrolės klausimu.

Milwaukee. -—Wisconsino 
gubernatorius Lucey griež
tai pasmerkė karą Indokini
joje, kuris miestus ir vals
tijas skurdina.

Ragina arabus pasiruošti
Damaskas. — Sirijos va-® 

das gen. Assadas atsišaukė 
į arabų pasaulį ruoštis ka
rui prieš Izraelį. Jis pareiš
kė, kad arabai sveikina 
Egipto prezidentą Sadatą, 
atsisakiusį pratęsti karo 
paliaubas.

Kadangi Izraelis atsisako 
trauktis iš arabų žemių, tai 
arabai privalo paskelbti Iz
raeliui “išsilaisvinimo karą” 
ir išvyti izraeliečius iš už
kariautų arabų žemių.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia uždarė 3 laik
raščius, pasisakiusius už 
taika.

Unijos prisideda prie 
taikos judėjimo

Chicago.--—Daugelis įvai
rių unijų prisidėjo ’prie ki
tų organizacijų ir' sudarė 
veiklos koaliciją kovai prieš 
karą, skurdą, rasizmą, prie
spaudą.

Balandžio 3-5 dienomis 
bus išvystyta plati veikla. 
Balandžio 3( d. bus suruoš
ta demonstracija ir masinis 
mitingas Chicagos Kolizie- 
jume. Delegacijos bus pa
siųstos ma jorui Daley ir gu
bernatoriui Ogilvie.

Vėliausios Žinios
Ankara. — Turkijos ape

liacijų teismas atmetė že
mesnio teismo patvarkymą 
Prano ir Algirdo Bražins
kųreikalu. Tuo t ('išimi s 
pripažino, kad juodu nėra 
politiniai pabėgėliai, o kri
minalistai. Dabar visas rei
kalas valdžios rankose 
nuosprem
rašant dar nėra padarius. 
Gal ji daoar Bražinskus su
grąžins j Tąpjbų Sąjungą, 
kur jų laūkia teismas ir 
bausmė, arba ant vietos teis 
kaip žmogžudžius.

Ji
io šiuos žodžius

Plattsburgh, N. Y. —- Pa
žangus artistas Rockwell 
Kent sunkiai serga. Turėjo 
keletą širdies atakų, dabar 
randasi ligoninėje. Jis 1967 
gavo Lenino taikos premiją 
ir $28,000, kurių $10,000 pa
skyrė Vietnamo kovotojų 
vaikų paramai.

Cleveland. Ohio. — Dvie
jų motorciklistų gengių mu
štynėse užmušta 5 žmonės, 
sužeista 22 ią areštuota 73. 
Muštynėse dalyvavo apie 
130 motociklistu. v

Vilnius. — Baigėsi Lie
tuvos Komunistų Partijos 
XVI suvažiavimas. Išrink
tas naujas Centro komite
tas iš 143 narių ir 42 dele
gatai į Tar. Sąjungos Ko
munistų Partijos XXIV su
važiavimą. Naujasis Cen
tro Komitetas tuoj atlaikė 
plenumą ir paskyrė vadįis 
įvairioms partijos parei
goms. Pirmuoju Centro Ko
miteto sekretoriumi vėl iš
rinktas Antanas Sniečkus, 
o jo padėjėjais — C. Cha- 
razovas, A. Barkauskas, A. 
Ferensas ir R. B. Songaila.

Beje i naująjį Centro Ko
mitetą įeina ir mums ame
rikiečiams gerai pažįstamas 
Albertas 
baltinis 
riusr

Laurinčiukas, da-
“Tiesos” redakto-

Delhi. — Pirmieji

Jersey City, N. J. — 40 
mokyklų prižiūrėtojai pa
skelbė streiką už algų pa
kėlimą. 39,500 studentu ne
galėjo n io k v Iii lankyti. Ne- 
warko mokytojų streikas 
tęsiasi.

New 
pranešimai iš įvairių Indi
jos vietų parodo, kad prem
jerės Indira Gandhi vado
vaujamos naujos Kongreso 
Partijos kandidatai rinki
muose daugumoje vietų lai
mi. Kaip žinia, prieš Mrs. 
Gandhi sukilo senieji reak
ciniai tos partijos vadai.

Washingtonas. Vaisty - 
bės sekretorius Rogers pa
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos neturi tikslo sulaikyti 
militaristus nuo įsiveržimo 
į Šiaurės Vietnamą.

Belfast.—Šiaurinėje Ai
rijoje nužudyti trys Angli- 
jos kareiviai. Anglija ten 
yra pasiuntus armiją “pa
laikyti tvarką.”
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Naujos prieškarines 
manifestacijos

VISUS karo priešus ir taikos šalininkus pasiekė la
bai džiugi žinia. Šiomis dienomis įvyko pasitarimas tarp 
dviejų plačiausių taikos sąjūdžių, kuriame susitarta ap- 
vienytomis jėgomis kovoti už Vietnamo karo nutrauki
mą. Tam ruošiamos balandžio 24 dieną dvi milžiniškos 
prieškarinės demonstracijos —- viena šalies sostinėje 
Washingtone, o kita tolimųjų vakarų sostinėje San Fran
cisco.

Bendrai veikti ir šias demonstracijas ruošti susitarė 
People’s Coalition for Peace and Justice ir National 
Peace Action Coalition. Iki šiol šie du judėjimai ėjo maž
daug savais keliais, ir tas, aišku, labai neigiamai atsi
liepė į pastangas sudalyti milžinišką visos šalies mastu 
į valdžią spaudimą šį karą nutraukti ir išsikraustyti iš 
Indokinijos. Dabar susitarimą veikti bendrai tenka nuo
širdžiausiai sveikinti.

Išgirdus apie susitarimą ir ruošiamas demonstraci
jas, tuoj pradėjo plaukti užgy rimai net iš tokiu šaltiniu, 
iš kurių to nebuvo tikėtasi. Ypač džiugina tas, kad į ko
vą^ a k lyriška i įsitraukia daug darbo unijų. Dideliu da
lyku reikia laikyti ir tai, kad jau visa eilė ir kongres- 
manų pasisakė už suvienytą kovą ir balandžio 24 dienos 
demonstracijas. Antai, šį žygį jau užgyrė iš New Yorko 
demokratas kongresmanas Herman Badillo, iš M ary lan
do demokratas Parren Mitchell, taip pat iš New Yorko

ŽURNALO “ŠVIESA” 
PIRMAS ŠIŲ METŲ 
NUMERIS

Jau išėjo iš spaudos 
tuvių Literatūros Draugi
jos leidžiamo žurnalo “Švie
sa” šių metų pirmas nume
ris. Tai bene bus vienas iš 
pačių technika ir turiniu 
įdomiausių numerių. Drau
gijos nariai turės ko pa
siskaityti.

Labai įdomūs straipsniai: 
Prano Ulevičiaus — “Kada 
ir kodėl lietuviai pateko 
svetur?”, Lauryno Kapo
čiaus — “F. Engelso idėjos 
ir JAV lietuvių darbininkų 
veiklos pradžia”, Dr. A. 
Petrikos — “Trys didieji 
kariautojai ir jų likimas”, 
Juozo Slėnio — “Didysis ge
nijus”, G. Ramoškos—“Kas 
yra gražu?,” R.Baraniko— 
“Mūsų broliai Mekai”, A. 
Tautavičiaus — “švedkapiai 
be švedų” ir Juozo Žukaus
ko “Lituanistinė biblioteka”.

Ir šiame numeryje nema
žai eilėraščių. Nariai turėtų 
atkreipti dėmesį į LLD Cen
tro Komiteto atsišaukimą, 
raginantį visiems sutelkus 
jėgas stiprinti gretas.

NEBESUSIKALBA, KAIP 
“VADUOTI” MŪSŲ 
LIETUVĄ

Brooklyn© kunigų “Dar-
demokratai James Scheuer, John Dow ir Edward Koch, bininkas” (kovo 5 d.) net 
_ ___ _ Ruošiamas de- vedamuoju paskelbia reak-
monstracijas jau užgyrė Clevelando miesto majoras Carl cininkuose gilų pasidalijimą
iš Massachusetts Michael Harrington. Ruošiamas de

Stokes. O dar tik pradžia.
Vienas iš žymiausių šio sąjūdžio vadų David Liv

ingston pareiškė: “Mes pribusime į W ashing toną balan
džio 24 dieną pasakyti prez. Richard Nixonui, kad arba 
jis sugrąžins Jungtinių Valstijų kareivius namo iš In- 
dokinijos dabar, arba Amerikos žmonės išmes jį iš pre
zidento vietos taip, kaip išmetė Lyndon Johnsoną.”

• ' ' . 4 -- .į ’♦ ■ . A .•

Lietuvos komunistų
suvažiavimas

vedamuoju paskelbia reak-

tarp Alto ir L. Bendruome
nės aukštųjų vadų. Jie, gir
di, nebepajėgia susikalbėti, 
kaip jie mūsų Lietuvą “iš
vaduos”. Esą du skirtingi 
keliai — vienu maršuoja 
vaduotojų vaiskas Alto ko
mandoje, o kitu bendru ome- 
nininkai. Pastarieji esą 
daug “kairesni” ir aštresni.

Va kaip: Alto kelias, tai 
“išlaukimo ir sūsiderinimo 
su valstybės departamento 
liniją. Jie, girdi, griežtai pa
sisakys “prieš tokią politi
ką, kuri nesutaptų su Ame-

■4'; Zz j nė:
KOVO 3 dieną Vilniuje prasidėjo Lietuvos Komuy 

nistų Partijos, 16-asis suvažiavimas. Dabar jau, žinoma, 
bus pasibaigęs. Bet šį vedamąjį rašant pradžioje savai
tės, mes rankose turime tiktai partijos pirmojo sekreto- Alto
riaus Antano Sniečkau^ platų suvažiavimui pranešimą. vajaį jokiu būdu su savo 

bizniu nenori eiti ir neis į 
Jungtines Tautas, nes to- 

i žygiui nepritaria 
Amerikos valdžia.

Visiškai kitaip į tai žiūri

Aišku, jog už dienos kitos gausime ir suvažiavimo nu
tarimus.

Šio suvažiavimo nuotaikas gražiai apibūdina sekre- ^įam 
16 onirn ia o c4 o kn w-> i c nvn na i m n nvnrlamin 'Izni nccolzn. ! .torius savo pastabom is pranešimo pradžioje, kai jis sako:
"Lietuvos Komunistų partijos XVI suvažiavimo iš-

vakarėse Lietuvos liaudis iškilmingai pažymėjo reikš- l Bendruomenės generolai, 
mingą savo istorijos datą — Tarybų valdžios atkūrimo jų kelias, girdi

A ~ dar-.mo kelias, veiksmo ir tai da
inai 1 
Nu?

grimzdo į praeitį kapitalistinis išnaudojimas, nedarbas, 
krašto politinis ir eknominis priklausomumas nuo impe
rialistinių valstybių^ darbo žmonių skurdas.

Broliškoje mūsų šalies tautų šeimoje Tarybų Lietu
va kasmet tvirtėjo ir vystėsi. Kūrybinė Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių veikla, neišardoma tarybinių tautų drau
gystė ir savitarpio pagalba, paspartino mūsų ekonomikos, 
kultūros, mokslo vystymąsi.

Rūpinimasis liaudies gerove mūsų partijai visuomet 
buvo įstatymas. Komunistams nėra didesnio atpildo, kaip 
matyti,- kad darbo žmonės šiandien geriau gyvena, ge
riau maitinasi, gauna daugiau butų, turi daugiau gali
mybių naudotis kultūros vertybėmis.

Tolesnio visų materialinės gamybos šakų išvystymo, 
partijos nuveikto didžiulio organizacinio politinio dar
bu išdavoje ne tik išaugo ekonominis^ potencialas, bet 
įvyko ir gilūs poslinkiai darbo žmonių sąmonėje ir bui- 
tyje. : ■ *■**»'

Respublikos laimėjimai ūkinėje ’ir kultūrinėje sta
tyboje susilaukė aukšto Komunistų partijos ir tarybinės 
vyriausybė įvertinimo Tarybų Lietuvos valstybinėje vė
liavoje žėri Lenino ordinas.

mingą savo istorijos datą — 
trisdešimtmetį. Apžvelgdami nūeitą kelią, Lietuvos 
bo žmonės akivaizdžiai mato, kokie didžiuliai pakit 
įvyko jų gyvenime socialistinės santvarkos dėka. (

“yra veiks-

šar”. Jie reikalauja, kad 
“demonstracijomis” ir “

Jam iš viso, ypač iki 1905 
m., būdinga buvo dažna idė
jinės krypties, pagrindinių 
tendencijų kaita. Kai kada 
“Vienybės lietuvninkų” po
zicija JAV lietuvių gyveni
mo ir santykių, skyrium — 
Lietuvos klausimais, neatiti
ko istorijos progreso, reiškė 
konservatyvias, klerikalines 
p'ažiūras. Atskirais laiko 
tarpiais ar klausimais laik
raštyje dominavo liberali
nės, kartais demokratinės 

| tendencijos.
Reikšmingiausi “Vienybės 

lietuvninkų” istorijos mo
mentai susiję su J. Andziu- 
laičio-Kainėno (1890 - 1892) 
ir J. Mačio-Kėkšto (1900- 
1902) redaktorine veikla 
ši a m e laikraštyj e. Savo 
publicistikos raštais ir poe
zija jiedu buvo suteikę laik
raščiui demokratinę - revoliu
cinę kryptį, skelbdami pro
letariato kovos ir išsivada
vimo, socializmo bei huma
nizmo idealus. Deja, toles
nėje raidoje tiek “Vienybė 
lietuvninkų” tiek vėliau 
“Vienybė” nesirėmė šiomis 
demokratinėmis leidinio 
tradicijomis.

“Vidurio” kursas — “Iš 
kairės ir dešinės” (taip pa
vadintas iki šiol vienas 
svarbiausių “Vienybės” laik
raščio skyrių)—vedė ir gali 
vesti laikraštį į politinį ne
nuoseklumą, idėjinę eklekti
ką, galiausiai objektyviai 
dargi į reakcines pozicijas. 
Ypač tai ^pastebima esmi
niais laiko ir dienos klausi
mais, visuomeninių sukrėti
mų bei posūkių momentais 
ar šiaip sudėtingesnių situ
acijų ir įvykių akivaizdoje.

“Vienybėje” pradėjo reikš
tis ir sveikesnis požiūris į 
gyvenimą, į Tarybu Lietu
vą. Pastaruosius dešimt — 
penkiolika metų laikraštis 
palaiko ir vysto kultūrinių 
ryšių su gimtuoju kraštu 
idėją ir praktiką. Jo skilty
se paskelbta nemaža tos rū
šies informacijos ir kitų raš
tų, iš ėsynės objektyviai at
spindinčių Tarybų Lietuvos, 
ypač jos kultūros, gyveni
mą.

Norėtųsi, kad “Vienybės” 
kryptis į glaudesnius kultū
rinius konatktus su gimtuo
ju kraštu, jos objektyves
nis požiūris bei pozicija vis 
tvirtėtų ir būtų nuosekles-

ma- nė. Tik ryšiai su gimtuoju 
nifestacijomis” būtų priveY- kraštu, su istorijos pažan- 
stas Amerikos valstybės de-igos jėgomis teikia užsienio 
partamentas pakeisti savo1' 1 ' 1,1 vv' ' 
nusistatymą. (

Jau beveik desperatiškai 
^Darbininko” vedam a j o j o 
autorius šaukia:

“Tai aiškus krištalizavi- 
masis dviem sparnais. Kad 
tie sparnai susiglaustų, re
alių pastangų tam nematy
ti”.

Visą vadavimo rakętą iš
gelbėti galėsiančios tiktai 
“lietuviškos masės.” Bet, 
kaip žinia, tos masės vis 
mažiau ir mažiau besiinte- 
teresuoja visu reakcininkų 
bizniu.

Iš laiškų
Didžiai Gerbiamas 
Redaktoriau!

Kaip ir praėjusiais me
tais, siunčiu “Laisvei” kele
tą straipsnelių. Jei įdomūs, 
prašom išspausdnti. T i k 
“Laisvė” kažkur užkliuvo— 
daugiau kaip mėnuo nebe- 
gaunu nei vieno numerio.

Išeivijos gyvenimas JAV 
mane labai domina, nors ir 
neviskas joje patinka. La
bai keisti didžiuliai jos ne
sutarimai, vieni kitų nepri
pažinimai. Pas mus gyveni
mas toks gyvas, žmonės tiek 
išprusę, kad sutariame vie
ningai. Jei kur ir pasigin
čijame, tai draugiškai, ne
prarasdami vienas kitam 
deramos pagarbos, žinoma, 
pasitaiko ir išimčių: dar nė
ra visuomenės be visokių 
iškrypėlių ir net nusikaltė
lių. Tačiau, man rodos, pa
mažu mūsų visuomenė ne
nukrypstamai kultūrėja.

Naudojuos proga pareikš
ti geros sveikatos ir .stipry
bės darbe linkėjimus.

Su pagarba
A. Juška

čiulystės su “Laisvės” gimi
mo data (pilna ir plačia ši
to žodžio prasme) galite lai
kyti šių metų vasario 19 
dieną. Senuosiuose Berly
no valstybinio Rumbo l t ų 
vardo universiteto rūmuose 
įvyksiančioje baltistų kon
ferencijoje laikraščio “Lais
vė” jubiliejui paskirta gar
binga ir ryški vieta. Gerai, 
kad dabar po ranka turime 
daug Jūsų laikraščio nu
merių, todėl apie “Laisvę” 
bus ne vien kalbama, bet ji

bus taipgi padėta plačiam 
susipažinimui. Apie tai pa
rašysiu Jums plačiau. Da
bar bent šis trumpas pra
nešimas, kad mintimis ir 
Jūs drauge būtumėte tą 
dieną su mumis.

Jūsų nuoširdus —
Leonas Stepanauskas

Nuo Redakcijos: Nors laiš
kas rašytas sausio 30 d., bet 
jis mus pasiekė tiktai kovo 
5 dieną. Ateityje prašome 
siųsti, oro paštu.

Australiją vargina dvi ne- kenksmingus vabzdžius eti
lai mes: pelės ir varlės. Ma- kranendrių plan ta c i jose. 

Varles išnaikino kenkėjus, 
bet jų pačių tiek priviso, 
kad keliai dabar tiesiog iš
grįsti varlėmis. Australijo
je jau pasigirdo balsų, kad 
reikia įvežti vieną retą gy
vačių mintančių varlėmis, 
rūšį/ Bet kas bus, jei šios 
pradės veistis taip, kaip 
varlės?

žieji graužikai žemės ūkiui 
padaro didžiulių nuostolių. 
Kai kuriems farmeriams 
žūsta beveik visas derlius. 
Ėdrūnų nesulaiko net beto
nas. Varlių istorija tokia: 
ketvirto dešimtmečio pra
džioje į Australiją atvežė 
varlių aga iš Pietų Ameri
kos. Jos turėjo sunaikinti

lietuvių laikraščiui naciona
linės ir moralinės jėgos to
liau gyvuoti ir vystytis.

Anglijoje kasdien gatvėse 
pasirodo apie 5 milijonai 
moksleivių su šviesą atspin
dinčiu medžiagos gabalėliu 
ant drabužių. Taigi, vairuo
tojams lengviau vaikus pa
stebėti.
can

A. Petriką

Afrika ar Amerika?
geriausia Amerikos ne
grams vieta emigruoti, kai 
jis turi pajūryje puošnią vi
lą, šalia buvusio respublikos 
prezidento Kwame Nkru- 
mah palociaus. Jis pats jo
kio darbo nedirba, tik žalia 
milicininko uniforma apsi
vilkęs, prie diržo pistoletą 
prisikabinęs vaikščioja. Bet 
ar daug jo tautiečių taip 
gyventi galėtų?

Baltuosius Amerikos li
beralus bei pažangiečius Jis 
vertina prastai. Sako, jog 
jie už turto pasidalijimą 
nekovoją, jog jie tik garbi
ną keiksmažodžius, seksą, 
pornografiją ir marijuaną, 
o tai nesanti revoliucinė ko
va. Atrodo, jog jis sau in
formaciją rinko jo numy
lėto lumpenproletariato gre
tose, ne pažangiečių. Jis 
liaupsina lumpenprolptžfria- 
tą, tamsiausį, nemąstantį, 
nepalankų elementą, kurį 
K. Marksas “Komunistu 
manifeste” pavadino buržu
azijos atmatomis, neištiki
mais, jokiai klasinei kovai 
netinkančiais, buržuazinių 
padugnių puvėsiais. Car-

Tarp Amerikos negrų, ge
riau sakant jų vadų, nuo
monės pasidaliję. Vieni tei
gia, jog negrams reikia gy
venti LcA... ai su pažangiais 
baltaisiais žmonėmis ir ko
voti už lygias ekonomines, 
politines bei rasines teises; 
jog čia reikia “prasimušti" 
į pramonės^ bei prekybos 
viršūnes. Iškilus į aukštu
mas. mokslo ir ekonomikos 
srityse, nebus kliūčių nei 
rasinėje bei socialinėje at
mosferoje. Jie teigia, jog

Nuo redakcijos: Gavome Amerika yra naujoji negrų 
net keturis jūsų puikius po
puliarias mokslinius straips
nius. Širdingai dėkojame už 
bendradarbiavimą.

Berlynas, 1971.1.30 
laisviečiai!Mieli

Visai neseniai rašiau Jums 
apie mūsų Berlyną užgriu
vusius šalčius. Dabar—sau
sio paskutinėmis dieno
mis!—sveikinu iš visai pa
vasarėjančio miesto. Tatai 
irgi kraštutinumas: nutir
po sniegas, netgi skverai 
sužalsvėjo. Kai kur mėgi
na kaltis pumpurai. Sau
somis gatvėmis linksmai ri
tasi automobiliai. Dienomis. 
Vakarais Berlynas visai tuš
čias, kaip iššluotas. Žmonės 
mėgsta šilumą tarp keturių 
sienų. Taipgi kavipes ir res
toranus. Bet tiktai nebe 
pasivaikšči o j i m u s vėsiose 
gatvėse, Palyginu su mū
sų tėvynės sostine Vilniu
mi: kaip žemė ir dangus! 
Ten vakarais gatvės šlamė
to šlama. Kai ten būnu, 
mėgstu vakarais vaikščioti, 
klausytis kalbų šnaresio, 
jaunų žmonių balsų.

Tiek apie ankstyvas pa
vasarines nuotaikas. Noriu 
pridurti, kad dabar aš, o 
taipgi daugelis mano drau
gų, geriau jaučiame ir Jū
sų padangės pulsą. Nuo to 
laiko, kai mus čia Berlyne 
reguliariai lanko “Laisvė,” 
nuosekliau sužinome, ką Jūs 
veikiate, su kuo susitinka
te. Daug mano draugų skai
to Jūsų medžiagą. Kyla 
naujų minčių ir, be abejo, 
ateityje pasidalinsime su 
Jumis.

Dabar noriu Jums praneš
ti, kad Lietuvos draugų bi-

tėvynė, jog nuo Afrikos juos 
skiria 400 metų tarpas ir 
jog jie prie dabartinių Af
rikos sąlygų nepritaps (kul
tūriniai, politiniai, socialiniai 
ir kt.). Kurie ten buvo nu
vykę, pamatė, jog tenykš
čiai negrai juos ignoruoja, 
jų šalinasi, juos segreguo- 
ja. Kai kuriose vietose, 
kaip pav. Pietų Afrikoje, 
kurią valdo baltieji anglai 
šovinistai, negrai laikomi 
aktualiais vergais, jie jokių 
teisių neturi. Daugelis iš
vykusių į Afriką negrų, ku
rie tik galėjo, grįžo.

Sveikinu “Laisvę” su jos 
išgyventų 60 metų sukaktimi!

Mūsų laikraštis visomis išgalėmis ruošiasi savo gar
bingos 60 metų sukakties atžymėjimui. Gyvenime jau 
taip priimta, jog pagarbos užsitarnavusio asmens bičiu
liai rūpinasi gražiausiai atžymėti jo gimtadienį.

Per eilę metų keli nuoširdūs “Laisvės” rėmėjai, susi
laukę savo garbingo amžiaus sukakties, paaukoja jai 
po vieną dolerį už kožnus jų išgyventus metus. Tai labai 
gražus jų gestas. z

Sveikinu mūsų mylimą “Laisvę” su vieniu doleriu už 
kožnus jos išgyventus metus, t. y. įsu $60.

Mūsų laikraščio kaina tęikia pat, kokia ji buvo prieš : 
Čilę metų, kai popierius ir visos kitos reikmenys kai nava ' 

to laikraščio 85-metines. Pa- daug mažiau. Įstaigoje žmonės dirba su dideliu pasiau- 
brėžęs, kad tai yra seniau- kojįmu. Mes, savo mylimo laikraščio skaitytojai, priva- 
sias lietuvių laikraštis, R. lome jiems padėtį.

VILNIĖTIS APIE 
“VIENYBĘ” IR JOS 
LINIJĄ '

Vilnietis Bronius Raguo
tis, kuris pernai lankėsi 
Jungtinėse Valstijose ir as
meniškai susipažino su da
bartiniais “Vienybės” leidė
jais ir redaktoriais, savait
raštyje “Gimtasis kraštas” 
(vas. 18 d.) prisimena apie

Raguotis sako: K. Petrikieni

“Kiti negrai laikosi skir- micha<;lis sako, jog kruvi- 
tingos filosofijos. Jie sako, no-!e, konfrontacijoje (ko- 
kad negrai rasinės Ameri
kos opinijos niekad nep'a- 
kreips; kad jie visuomet 
bus diskriminacijos bei iš
naudojimo aukomis; kad jų 
“tikroji motina” yra Afri
ka, kurioje jie galės jaus
tis esą namie.

Vienas tokios filosofijos 
yra Stokeley Carmichael, 
buvęs radikalaus studentų 
sąjūdžio vadu. Jis sako, 
jog tik Afrikoje negrai ga
lės sukurti savo atsparos 
bazę, iš kurios galės pul
dinėti Amerikos imperializ
mo šakas (“nukirsti Ame
rikos oktapo čiuptuvus”). 
Jis neginčija, jog Afrika 
yra susiskaldžiusi į daugy
bę valstybėlių; kurios ne
sutinka ir dažnai savitarpy- 
je kovoja; kad jos yra va
karinių kapitalistų išnaudo
jimo objektais bei intrygų 
įrankiais; kad jos vargsta 
ir kad jose nėra laisvės. Jis 
randa tik vieną Gvinėjos 
respublikos laisvą kampelį, 
ir siūlo ten Amerikos ne
grams koncentruoti savo 
jėgas.

Tačiau jis sutinka su ta 
minčia, jog pirmiausia rei
kia suvienyti Afrikos ne
grus, padaryti vieną juodą
jį kontinentą ir įkvėpti 
jiems norą Amerikos ne
grus pas save p rimti, juos 
globoti bei pamilti. Kol to 
nebus, Amerikos negrai į 
Afriką veržtis negali, nes 
jie šiuo, metu nėra pagei
daujami svečiai. Kol tai 
įvyks, daug reikės padirbė
ti ir ilgokai palaukti; tai 
ilgų metų darbas.

Kitaip sakant, jis 
įkurti panafrikonizmą.

Nenuosaikus 
filosofavimas

Gera S. Carmichaeliui fi
losofuoti, jog Gvinėja, tai

nori

voje) “me.s neskirsime, ku
ris baltasis liberalas, ar 
komunistas, buvo geras, o 
kuris blogas vaikas—visus 
be skirtumo kirsime”!

S. Carmichaelis yra juo
dosios rasės^o vinis tas, juo
dojo nacionalizmo ideolo
gas. Jis buvo vienas Juo
dųjų Panterų partijos orga
nizatorių, bet dėl jo siau
rai rasinio nusistatymo 
1969 m. ta partija jį iš sa
vo eilių išmetė. Dabar jis 
ją visaip niekina. Pašalino 
jį ir iš studentų sambūrio. 
Panterų partijos vadas 
Hue P. Newtonas neseniai 
paskelbė, jog Carmicha
elis ir jo žmona M. Ma- 
keba yra Amerikos C. I. A. 
(Centrinės žvalgybos agen
tūros) nariai. Pernai jis 
televizijos ekrane viešai pa
sakė, jog Hitleris buvo 
įžvalgiausias vadas visoje 
Europoje. Tas parado, koks 
“revoliucionierius” yra pats ' 
Carmichaelis!

Hue P. New t o n a s pa
skelbė, jog iš Panterų par
tijos pašalinti, kaip bailiai, 
Richardas Moore ir Paulius 
Taboras, du iš trylikos tei
siamųjų panter iečių New 
Yorke. Juodu buvo išleis
ti iš kalėjimo už įkaitą 
(“belą”) ir nuo teismo pasi
slėpė., Tuomi jie apsunkino 
kitų teisiamųjų padėtį ir 
pražudė gynėjams daug pi
nigų ($150,000.00).

Washingtonas.—Kas nors 
paskyrė $100,000 tam kas 
suras tikrus Kongreso rū
muose bombos padėjėjus 
kovo 1. d.

Beverly Hills. Calif,
rė 77 metų amžiau^ pasižy
mėjęs Hollywoodo kęmedL 
jantas Harold Lloyd, sirgęs 
vėžiu 18 mėnesių.

mi-
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A. GILMAN

Moters kova už lygybę
Juo toliau į civilizaciją, audimas ir siuvimas, mezgi- 

tuo moteris reikalauja dau-,mas — buvo ir dalinai te
bėra moters darbas nuo jos 
vaikystės.

Gimus berniukui, jis pri
rengiamas, lavinamas vien 
tik “vyriškiems” darbams. 
Jis privalo žinoti, kaip žemę 
išdirbti, javus sėti ir pri
rengti juos iki pat miltų, 
jei jis žemdirbys. Jo darbas 
ir namo statymas ir užlai
kymas.

Na, pavyzdžiui, brolis ir 
sesuo užauga gražūs ir svei
ki iki dvidešimtų. Jiems 
jau laikas susikurti šeimą, 
ir susikuria. Jiedu susiran
da tokius, kaip ir jie patys 
—vienas moka dirbti tik 
“moteriškus” darbus, o ki
tas — tik “vyriškus.” Tai 
kokiu giJįūdu mes turėtume 
tikėtis iš jų, kad jie galės 
apsivedę atlikti vienas kito 
darbą ? Čia būtų tik stebuk
lo ieškojimas...

Tai aš ir atsakysiu savo 
giminaitei šitaip, po išdės
tymo esančios padėties: 
“Gaila, mudu pasivėlinome 
išauginti savo vaikus taip, 
kad jie žinotų ir “moteriš
kus” darbus, ir “vyriškus”. 
Mano dukrelė nežinotų nė 

'vinies žmoniškai įkalti, nė 
mieto nusmailinti, nė kur 
lentą prikalti todėl, kad aš 
jos tų “vyriškų” darbų ne
lavinau. O tavo sūnukai ne
žino, kaip maistą prirengti, 
baltinius išskalbti, grindis 
išplauti, arba lovas pataisy
ti todėl, kad tu jų nelavinai 
tų “moteriškų” darbų. Da
bar mudviem prisieina 
gailėtis, kad savo vaikų 
tys neišlavinome to, ką 
privalo žinoti.

Jos gi gali
Moterys gali dirbti 

sunkius darbus, tik duok 
joms, progą. Pavyzdžiui, pa
imkime tokį darbą, kaip pri
statymą gasolino milžinišku 
tanku. Atrodo, kad tik mil
žiniškų jėgų vyras tegali to
kį vežimą vairuoti ir juomi 
gasoliną kur pristatyti, jį iš
pilti. Bet taip nėra...

Vykdamas į Lietuvą, 1970 
m., iš didžiosios traptauti- 
nės Maskvos lėktuvų stoties 
turėjau nuvykti kiton, iš 
kur lėktuvai lekioja tik sa
voje šalyje, kaip į Vilnių ir 
kitur. Turėjau ten laukti 
net keturias valandas, tai 
turėjau gražaus laiko’ apsi
dairyti ir pamatyti, kaip ten 
žmonės, rusai, gyvena, kaip 
ir kas ką dirba. Šiame lau
ke buvo daug ir milžiniškų, 
puikių lėktuvų, kurie veža 
po šimtą ir kelis šimtus ke-

giau lygybės su vyru visur. 
Jungtinėse Am. Valstijose 
dabar labai pasireiškia mo
terų reikalavimas lygybės 
su vyru darbe — už lygų 
mokestį už lygų darbą ir 
lygiai priimti į darbą be 
diskriminaci jos. Motery s 
spiriasi, kad ir jos turi tei
sę į tuos darbus, kurie vadi
nasi vyrų darbais iš pripra
timo. Tuo reikalu rasi kas
ti i e n didėjantį klausimą 
Amerikos spaudoje.

Taipgi to kis pat moterų 
reikalavimas eina jau seniai 
Tarybų Sąjungoje. Tas. rei
kalavimas ten tik eina pas 
moteris daug toliau, negu 
čia. Kaip neseniai Amerikos 
spaudoje matėme, tai Tary
bų Sąjungoje moteris jau 
rimtai reikalauja to, kad 
ir vyras privalo atlikinėti 
nors pusę “moteriškų” 
darbų namie. Kaip dabar 
esą, tai tiesa, moteris turin
ti lygią teisę prie visų dar
bų visur, bet kai ji pareina 
namo, tai jai prisieina at
likti visus “moteriškus” 
darbus, o vyras, apsiprau
sęs, gali dar laikraštį per
skaityti iki jo moteris pri
rengs vakarienę.

Tuo atžvilgiu Lietuvoje 
1970 m. mačiau dvejopą pa
dėtį. Politiniai ir soči a logi
niai išsilavinę komunistai 
jau praktikuoja savo priva
čiame gyvenime namų ly
gybę. Jie dirba ir moteriš
kus namų darbus, jei reikia. 
Ten ir moteris, lygiai išsila
vinusi politiniai ir sočia In
gi ida i, bando atlikti lygiai 
“vyrų” naminius da r bus, 
kaip ir moterų. Vienok ne 
pas visus taip yra ir Lie-

tik 
pa- 
jie

ir

tojas. Jo plaukai žemiau jo 
smakro, atrodantis į ameri
konišką “kudlių”. Jis apsi
rengęs įprastomis dibinėml ^evv pa- anų rus vines, uuk ji per

. drapanomis tokiame? darbe 'garsėjusi organizuotu kri- klaidą rekordus sudeginus.

New Jersey naujienos
New Jersey valstija pa- ant raštinės, būk ji per
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—tamsiai mėlynas švarkas, 
kaip ir jo kelinės. Batai di
deli. .
Prisiartino stoties tarnau
toja prie manęs. Klausiu jos, 
pirštu rodydamas į ten tą 
vairuotoją: “Kto on tudą, 
čeloviek, iii dievuška?” (Kas 
jis ten, vyras, ar mergina?) 
Tarnautoja plačia šypsena 
atsakė: “Dievuška, kanieč- 
no!” (Mergina, aišku!)

Jeigu jau moterys gali 
dirbti tokius didelius ir sun
kius darbus, duodant joms 
progą, tai vyrai tikrai ga
lėtų atlikinėti visus namų 
ruošos darbus, jei jie būt 
prie to prirengti iš pat vai
kystės. Tada išnyktų ir tas 
pasidalinimas ir nesusipra
timas šeimoje, kad būk tas 
tavo darbas —“moteriškas”, 
o tas mano darbas — “vy
riškas”, arba vice versa.

So. Boston, Mass.
LLD Septintosios apskrities 

kuopų ir narių dėmesiui
Artinasi pavasaris, reikia

/ * Moterys skundžiasi
Naminėse sueigose teko 

susidurti su šitokia proble
ma. Jaunos moterys, kurių 
vaikai jau artėja dvidešim
tuosius, skundžiasi, kad jų 
vyrai ir sūnūs joms nepa
deda dirbti namuose nami
nių darbų. Jos turi atliki
nėti naminius darbus net ir 
tada, kai jos pačios eina tar
nybon. O t, maisto Įiri rengi
mas ir skalbimas baltinių 
vis moterų darbas; bet jų 
darbas ir namų svarinimas, 
lovų taisymas. Jos klausia, 
ar nėra kitaip Amerikoje? 
Aišku, kitaip nėra. Tai ant 
greitųjų negalėjau joms nu
šviesti, kaip reikia tas pro
blemas rišti...

Bet kai grįžau, tai net ir 
iš artimos giminaitės gavau 
laišką su giliu nusiskundi- 
Wu. Ji turi du užaugusius 
sūnus. Man ji rašo:

“Ką aŠ turėčiau daryti, 
kad privertus savo vyrus 
man pagelbėti namų ruošo
je? Aš pati dabar turiu at
likti dvi užduotis — dirbti 
tarnyboje ir visą nam|U ruo
šą tik todėl, kad aš moteris. 
Jie moteriškų darbų nedir
ba, man nepadeda.”

Taip mes išauginti
Jos laiškas mane išbudi

no, tai turėjau jai pasakyti 
tikrąją bėdą šitoje proble
moje. Ta bėda yra ta, kad 
nuo pat senovės žmonės iš
augino žmones taip, kad 
jiems darbai but paskirsty
ti. Taip jau praeityje buvo 
ir dar tebėra dalinai dabar, 
kad moteris nuo pat jos gi
mimo motinos lavinama tik 
“moteriškų” darbų. Namų 

Y ruoša — maisto prirengi- 
' mas, skalbimas baltinių, na

mų švara, net ir drabužių

A
Jau buvo birželio vakaro 

lakštingališka prieblanda ir 
jau laukiau savo eiles lėkti. 
Netoli stoties namo stovėjo 
didelis lėktuvas, į kurį aš 
atidžiai žiūrėjau. Iš nema
tomos vietos prislinko milži
niškas, dešimčia milžiniškų 
guminių ratų sunkvežimis 
—tankas prie pat to lėktu
vo. Jo vairuotojas iššoko 
iš jo ir įsisprendęs gerai ap
žvelgė lėktuvo sparną. Pas
kui jfs atsinešė iš nemato- 
mos vietos ilgas kopėčias, 
pastatė jas prie lėktuvo 
sparno ir užlipo ant jo, tys- 
damas ant peties storą gu
minę žarną, kurios, galą; ir 
įkišo į lėktuvo sparno skylę, 
viršuje. Vikriai jis (rodėsi, 
kad ten jį kas gainiojo) nu
bėgo kopėčiomis žemyn ir 
įjungė siurblį į veikiantį 
motorą, kad suvarius gaso- 
liną į^ lėktuvą. Nw y

Abejojau, kas tas vairuo-

NEW JERSEY BELL
Needs Telephone Operators 

In Clifton, N. J.
Call 201-473-9928 for more information.

minalizmu. Blogiausias da-Teismas pasodino kompani- 
lykas yra tas, kad į jį įsive
lia valstijos ir miestų val
dininkai.

Pereitais metais buvo įsi
vėlę į šmugelį ir N. J. le
gislatures Kai kurie nariai, 
y patingai biznio reikaluose, 
pinigišlįose pertraktacijoše 
pasidarl 
ma, kad valstijos prokuro
ras buvo priverstas paty
rinėti, pasiunčiant savo pa
galbininką. Ir tuo pagalbi
ninku pasitaikė būti JAV 
Aukščiausio teismo teisėjo 
sūnui. Jo tyrinėjimo pa
sekmės buvo: tokios, kad jis 
įtarė kai kuriuos legislatu
res narius veikiant su po
grindine Mafia organizaci
ja. Suprantama, tai buvo 
kaip ir bombos metimas. Ir 
pareikalavimas įvardinti 
juos, gubernatorius ir pro
kuroras nuo įvardinimo su
silaikė. Ir seimelis pa
triukšmavo, pasiginčino, pa
simokino vienas kitą ir kai 
kurie turėjo teisintis.

Kadangi tyrinėjimas pra-

taip nepakenčia-

pradėti galvoti apie piknikus, dėtas, tai seimelis išrinko ir 
Kaip praeity kiekvieną vasa- savo tyrinėjimo komisiją.

- ■ •• ; Komisija buvo pasirengusi
surengti keletą piknikų, ma- tyrinėti pajūrio miestuką 
nau, kad ir ateinančią vasarą Long Branch. Bet jiems 
dar pajėgsime turėti porą ar.^s garbes neteko. Vyriau- 
daugiau Olympia parke są-jrią miestuko detektyvą ra

rą Septintoji apskritis pajėgė Komisija buvo pasirengusi

Bet jiems

jos vyriausiąjį į kalėjimą už 
nepristatymą rekordų. Ir 
laikys jį kalėjime ir už 
kiekvieną dieną jis turės 
užsimokėt po $1,000. Tas 
kalėjime išbuvo 11 dienų. 
Pamatė, kad baikų nėra, tai 
atsirado ir rekordai. Atsi
radus rekordams, iš kalėji
mo buvo paleistas ir pini
ginė bausmė buvo panaikin
ta.

Išnagrinėjus rekordus su
rado, kad varomas didelis 
šmugelis kaip ftewarke, 
taip ir Jersey City. Ir pa
tvarkyta, kad kompanija 
nemenka visų teisių gau|i 
darbą New Jersey valsti
joje.

Kadangi dabar Newarko 
aerouostas labai didinamas 
ir tam asignuota yra 200 
milijonų dolerių, tai ta kom
panija turėjo darbo kon
traktą už 5 milijonus dole
rių. Taip įvykus, New York 
Port Authority panaikino 
tą sutartį. Ir dabar tos 
kompanijos visokia milijoni
nė mašineriją rūdija be dar
bo. Ant greitųjų įvyko ir 
Apeliacijų teismas. Ir tas 
patvirtino žemesnio teismo 
nutarimą.

Kalbama ' kompanija ne
samdė nė vieno juodo dar
bininko.

time, live 
knowledge 
lg garden

COUPLE
Maintenance Man, full 

n, semi-retired, married, 
of household repairs in
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.

• (18-22)

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. 201-349- 
9602 (20-24)

HOUSEWORK—GENERAL

$85-$95. Refs, and exp. required, 
sleep in, 2 adults in family. Call 
677-7567. Bet. 9—4:30. (19-20)

NURSES. RNs, LPNs; 3 to 11 
PM. Full or part time. Call 
Nursing Supervisor, 8 AM to 4 PM.

PEARL RIVER
GENERAL HOSPITAL 

914-735-4060
(19-21)

(19-21

MEN
School painters, interior, exterior. 

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

COOK, experienced; 2 PM to 
11 PM; good salary, benefits, apply 

KING’S COURT RESTAURANT
Route 22, Springfield, N. J. 

201-379-5382.
(19-22)

COOK
Week-ends, in Nursing Home, 

Princeton, N. J.
Collect

Call Syd.
609-924-9345

(19-21)

AUTO MECHANIC
Foreign cars,, Derien, Conn 

Good pay. * 
Partnership opportunity. 

203-655-1454
(19-24)

skrydžių. Sakau Olympia dėl 
to, kad tik tas vienas parkas 
mums prieinamiausias.

Bet apie tai pakalbėsime 
Apskrities suvažiavime. Ti
kiu, kad drg. J. Jaskevičius, 
Aps k r i t i e s sekretorius, su
šauks pavasarinį LLD kuopų 
suvažiavimą vasarinei veiklai 
aptarti.

Aš patariu, kad Apskrities 
konferencija būtų šaukiama 
balandžio 18-ąją dieną, kaip 
ir praeity, So. Bostone.

Vasario 6-ąją moterys pa
gamino skanius pietus ir už 
pigią kainą. Reikia moteris 
pagerbti už jų darb š t u m ą . 
Džiugu, kad jos nepamiršta 
atžymėti Kovo Aštuntąją, mo
terų už lygias teises kovų 
dieną.

Skaniai papietavę, po ,trum
pos prakalbos, kurią pasakė 
Elzb. Repšienė, buvo whist 
party.

Tą pačią dieną, kai South 
Bostone lietuvės moterys mi
nėjo už lygias teises dieną, 
tai Bostono parke per 500 mo
terų taipgi minėjo Tarptautinę 
Moters Dieną. Vėliau mąr- 
savo dainuodamos gatvėmis. 
Buvo sustojusios palei Play
boy Club, prakalbas sakė, pa- 
smerkdamos moterų išnaudo
jimą. Po to palei Charles St. 
kalėjimą buvo prakalbų, 
smerkiant moterų laikymą ka
lėjimuose. Pamaršavusios po 
Bostoną, per Longfellow tiltą 
nuėjo į Cambridge. Ten 200 
moterų okupavo Harvardo ar
chitektūros technologijos ša
pą. Sako, kad jų simpatikai 
prinešė joms valgių, sulanks
tomų lovų ir “kančių.”

Kelių protestantų bažnyčių 
septyni dvasiškiai pradėjo 
organizuoti veiklą kovai prieš 
karą Vietname. Protesto or
ganizavimui vado v a u j a Rt. 
Re v. J. M. Burgess, Rev. Ave
ry D. Post, Rev. E. J. Holt, 
Rev. Burnett McBee, Rev. R 
West, Rev. K. Stendahl ir 
Rev. H. Guthrie. Jie surašė 
laišką, kurįame reikalaujama 
tuojau baigti karą Indokini
joje. Tas jų raštas buvo .^kai
tomas Bostono ir apylinkės 
bažnyčiose kovo 7-ąją.

♦ A Kandraška

!do negyvą. Policijos vir
šininkas rezignavo, o me
ras kandidatuoti tai vietai 
ant toliau atsisakė.

Dar rengėsi tyrinėti ki
tą vietą. Bet atsisakius iš 
vietos komisijos pirminin
kui, taip ta komisija ir už
snūdo. Nežiūrint, kad daug 
kalbama, kad toks tyrinėji
mas būtų pravestas didžiu
liame kurortų mieste At
lantic City, bet prie to tyri
nėjimo neprisirengta iki 
šiol.

Kadangi valstijos tyrinė
jimo komisija savo pareigų 
neatliko, tai į tyrinėjimą įsi
maišė federalinė valdžia. 
Ji patyrinėjo du didžiuosius 
New Jersey miestus: New- 
arką ir Jersey City.

Pasekmės to tyrinėjimo 
buvo, jog surasta, kad New
arko miesto valdžia prieša
kyje su meru ir aštuoniais 
jo štabo nariais veikė bend
rai susidėję su Italų kon
strukcijos milijonine kom
panija, kuri atlikdavo visus 
Newarko miesto darbus.

Pridengimui to biznio bu
vo suorganizuota mašineri
jos dalių kompanija. Būk 
tai .konstrukcijos kompani
ja perka mašinos dalis dėl 
savo mašinų, o užmokestis 
eina per tą dalių kompani
ją ir patenka į Newarko 
valdininkų rankas.

Už tas šlykštybes teismas 
nubaudė visus aštuonis po 
JO metų kalėjimo ir po $25, 
000. Tik vieną advokatą, 
kuris prisipažino prie kal
tės, atleido nu© pinigiškos 
bausmės, ir sumažino kalė
jimo bausmę iki 4 metų su 
teise apeliuoti.

Pereito mėnesio pabaigo
je Apeliacijų teismas jų 
apeliacijas apsvarstė, bet jo 
sprendimas bus praneštas 
vėliau.

Užbaigus tyrinėjimą New- 
arke, buvo pravestas tyri
nėjimas Jersey City. Ten 
buvo vedamas šmugelis su 
išmatų vamzdžiais. Ta pa
ti konstrukcijos kompanija 
atliko darbus ir ten. Ne
apsieita be šmugelio ir ten. 
Kuomet buvo pareikalauta 
rekordų iš to darbo, tai kom
panija bandė (suvėrsti kaltę

Ignas

COMPANION
Light housekeeping

Live in. Salary open.
Call 609-UL 4-3822.

All facilities provided.
(20-21)

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts.

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL ■«
&. CHEMICAL CO.

94 Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

LIETUVOS ŽINIOS
Į aruodus daugiau grūdų 
Dotnuvoje, Lietuvos Žem-

Po Tarybų Rusiją
Į koncertinę kelionę po 

Tarybų Rusiją yra išvykęs 
Lietuvos nusipelnęs kolek
tyvas — “Lietuvos” valsty-

dirbystes mokslinio tyrimo (binis dainų ir šokių liaudies 
institute įvyko respublikos1 ansamblis. Ansamblie č i a i 
pasitarimas tolesnio žem- k o nce r'tuos kelionėje 20 
dirbystės gerinimo reikalu, kartų. Po menesio gastro- 
Buvo pastebėta, kad Lietu- jie pasuks į Maskvą ir 
vos žemdirbiai per pasta- koncertuos partijos XXIV 
ruosius 5 metus gavo neblo-}SUVažiavimo delegatams.

Po menesio gastro-

ii

HOUSEWORK
Cooking and light housework.

. AM to after dinner or sleep in.
5 days. Top salary. 

Recent references.
VI 4-8834

Philadelphia, Pa.
(20-21)

gą derlių. Grūdų gamyba 
padidėjo 1.7 karto, bulvių— 
1.2, cukrinių runkelių—1.4, 
pašarinių augalų-—1.5 karto. 
Nepasisekė išauginti tik di
desnio linų derliąus. Lietu
vos žemdirbiai geriau pa
ruošia laukus sėjai, geriau

P. Saulius

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Gaunu laiškutį nuo drg
juos tręšia, prižiūri ir nli- J. Strižausko iš Bridgepor- 
ima derlių. Drenuotų že- to, kuriame jis ragina ruoš
inių, kultūrinių pievų ir ga- tis prie LDS ir LLD kuopų 
nykių padaugėjo dvigubai, suvažiavimų. Jis sako, kad 
Laukuose dirba daug tech- čia bus puiki proga pasi- 
nikos. Pastarasis derlius tarti dėl padidinimo mūsų 
viršijo 20 centnerių (100 ^veiklos ir kartu susitikti su 
kilogramų yra vienas cent
neris) iš hektaro.

Per ateinančius penkis 
metus 
supilti į aruodus dar dides
nį derlių. Vidutiniškai iš 
hektaro žemdirbiai išaugina 
po 30 centnerių grūdų. Ge
resnėse dirvose — po 35- 
37, vidutinėse — po 28-31, 
smėlėtose — po 23-25 cent
nerius.

Lietuvos baldai
Metai iš metų Lietuvoje 

gaminami vis gražesni bal
dai. Lietuviški miegamųjų 
kambarių baldai, suside
du iš spintos, lovų, veid
rodžio ir (kitų šiam kam
bariui r e i k a Ii m g ų bal
dų, yra visų mėgstami. Gi
riami svetainių baldai. Lie
tuvoje gaminami baldai yra 
daugiau europietiški, gami
nami iš medžio ir paden
giami tamsaus ąžuolo arba 
geltonos spalvos ir atspal
vių riešutmedžiu. Jie labai 
gražūs.

Lietuvos baldžiai yra ger
biami visoje Tarybų Sąjun
goje ir užsienyje.

Per artimiausius metus 
Lietuvos baldų pramonė iš
augs 1.7 karto.. \

So. Boston, Mass.
LLD 7-os Apskrities kon

ferencija įvyks balandžio 4 
d., 318 Broadway, So. Bos
tone.

Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečiame visos Apskri

ties ribose kuopas dalyvau
ti. Turėsime daug reikalų 
apkalbėti. Šiemet “Laisvei” 
sukanka 60 metų jubiliejus. 
Turime prie jo gerai prisi
rengti ir atžymėti garbin
gai. Taipgi turėsime apkal
bėti vasarinius parengimus 
(piknikus).

Jaskevičius
Apsk. sekr. (20-22)

respublikai reikės

draugais ir pasidalyti min
timis.

Mirė Stasys Dambraus
kas, kuris visą savo gyveni
mą praleido New Havene. 
Nebuvo tokios draugijos, 
kuriai jis nebūtų priklau
sęs. Nebuvo tikintis žmo
gus, bet tapo palaidotas su 
visomis religinėmis ceremo
nijomis.

Čia mes bedarbių turime 
labai daug, o darbų nė su 
žiburiu nesurastum. Ir dar 
vis daugiu darbininkų pa
leidžia iš darbo. Klausimas, 
kas bus toliau. Jauni žmo
nės, netekę darbų, labai su- 
sirūpinęr-

J. Kunca

Pranešimas
Montello, Mass.

LLD 6-osios kuopos pir
ma whist party įvyks šeš
tadieni, kovo 20 d., 2 vai. po 
pietų, Tautiško Namo kam
bariuose, 8 Vine St.

Kviečiame visus, kas myli 
linksmai laiką praleisti. Po 
lošimo bus kavutes su už
kandžiais.

Rengimo Komisija

Elizabeth, N. J.
Kovo 28-ąją, sekmadienį, 

įvyks susirinkimai:
LLD 54 kuopos ir LDS 

33 kuopos (vienas po kito), 
460 Brookside Place, Cran
ford, N. J., pas Liliją No
vak. Pradžia 2-ą vai. dieną.

Draugės ir Draugai: ku
rie esate šių draugijų na
riais, tai malonėkite atsi
laikyti. Bus daug svarbių 
dalykų apspręsti.

Kadangi mūsų Lilijana 
nieko neskaita už vietą, ir 
dar pavaišina mus, tai mes 
irgi ją pavaišinkime Atsi
mokėkime kuo nors...

54 Kp. Prot. Rast.
J. Giedraitis

Vien’a. — Austrijos parla
mentas vienbalsiai užgyrė 
valdžios pasitarimus su Ki
nijos Liaudies Respublika 
dėl užmezgimo diplomatinių 
ryšių.

Colombo.“
ei ja saugojo Amerikos am
basadą, kai keletas šimtų 
demonstravo prieš Ameri
kos imperializmą.

Ceilono poli-
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Sėkmingas Tarptautinės Moters“ r 8-tos mineume New Yo
Dienos minėjimas

New Yorko Moterų Klubas 
įgyvendino gražią tradiciją 
kasmet švęsti Tarptautinę 
Moters Dieną, kiekvienais 
metais vis daugiau įsisąmo
ninant tos dienos prasmę.

Praėjusį sekmadienį, ko
vo 7 dieną, Laisves salėj e 
įvyko Tarptautines Moters 
Dienos minėjimas, kuris 
praėjo labai gyvai ir įdo
miai. Susirinko pilna salė 
svečių, kurių tarpe matėsi 
ir neseniai atvažiavęs “Mos
cow Ne w s ” koresponden
tas prie Jungtinių Tautu, 
Apolinaras Sinkevičius su 
žmona Zina ir Jungtinių 
Tautų Ekonominio skyriaus 
darbuotojas G. Cibulskis su 
žmona Galina.

Programą atidarė klubo 
pirmininkė I. Mizarienė, pa
sveikindama visus atsilan
kiusius svečius su Tarptau
tinės Moters Diena. Įvadi
nėje kalboje ji pabrėžė, kaip 
per paskutiniuosius penke
rius metus moterys šuoliais 
pažengei pirmyn savo kovo
se už lygias teises ir kaip 
smagu kiekvienais metais 
minint Tarptautinės Moters 
Diena pasidžiaugti pasiek
tais laimėjimais. Prisimi
nė apie dabar esančias dvi 
kovingas moteris Kongrese: 
Bella. Abzug ir Shirley 
Chisholm. Sveikino T. Lie
tuvos premijuotas moteris.

Po jos kalbos, mūsų pa
žangiosios veiklos pažiba 
Nellie Vent i (m ė padainavo 
tris dainas: “Kilk, saldute, 
iŠ už miško,“ “Oi motule 
mano” ir “Mėlynasis Nemu
nėlis.” ’

People To People
It’s a wonderful sound, a 

wonderful meaning — pe
ople to people. It makes 
you feel good, and makes 
you think; makes you think 
that people all over the 
world should get closer to 
each other.

“Be it known, that the 
American and Vietnamese 
people are not enemies”. So 
begins a peace treaty drawn 
up by American and Viet
namese students recently.

The last congress of the 
National Students Associa
tion had mandated a dele
gation to go to Hanoi to help 
draft this unusual “people 
to people” document.

The president of the Na
tional Students Association, 
who led the delegation said: 
“We visited churches; we 
saw the orphans of people 
who were killed while at
tending mass one Sunday 
morning. Yet rather than 
being hostile, they applaud
ed us, they sang for us; 
they told us they don’t 
hold us responsible for the 
war.”

He also said that the 
treaty was launched by stu
dents, but others will join
athletes, artists, scholars. . . 
I The students also met 
with the Premier of the De
mocratic Republic of Viet
nam (North Vietnam) who 
reiterated the belief of the 
Vietnamese people that it 
is not ,ordinary Americans 
who are the enemy of the 
Vietnamese. The Vietnam
ese are defending themselves 
from the aggression of the 
U.S. government, he said.

The Premier personally 
cut a rose for each of the 
students.

Use

Buvo lab 
tyti ir išgi

d malonu pama- 
_ rsti Ziną Sinke

vičienę. Ji išreiškė džiugesį kuri kovoja už taiką.
būti mūsų tarpe, perdavė
linkėjimus nuo Juškių šei- ris Angela Davis ir McAli- 
mos Washingtone ir atve- istair, kurių viena yra ko- 
žė karščiausius sveikinimus
nuo T. Lietuvos moterų. Zi- Abidvi drįsta pasisakyti už 
na dar jauna, graži, ma-teisybę. “Auga protestas 

Pa- prieš karą, ir mes turime 
remti tas moteris, kurios 
kovoja už tas idėjas,” baig
dama pareiškė Margaret 
Kavaliauskaitė.

Margaret yra Moterų 
Klubo narė ir daug dirba 
visuomenės labui. Ji apke
liavo 16 valstybių Europoje 
ir Azijoje, kurių skaičiun 
įeina T. Sąjunga ir Lietu
va.

Po to, Lilija Kavaliaus
kaitė (Margaretos sesutė), 
“Laisvės” administrat orė, 
pasveikino su švente ir pri
minė apie “Laisvės” jubilie
jinį banketą, kuris įvyks 
balandžio 24 d., ir ragino 
nusipirkti bilietus iš anks
to.

Pabaigoje programos Ai-

lonaus būdo blondinė, 
sikalbėjus kaip su savo du
kra, sužinojau, kad jinai 
yra Zinaida Katiliūtė, kilu
si iš Joniškio rajono, buvu
sio Šiaulių apskrities An- 
drešiūnų kaimo. Joniškiu 
mieste ji baigė gimnaziją ir 
Seserų mokyklą. Gavus gai
lestingosios seselės diplomą 
1955 metais, pradėjo dirbti 

 

Joniškio rajoninėje ligoni- 
iėrsikė-nėje. 1956 metais 

lė į Vilnių ir di o I-ojoj 
vaikų poliklinikoje gailes
tingosios seselės pareigose, 
o 1965 metais susituokė su 
Apolinaru Sinkevičium.

Jau virš mėnuo laiko, kai 
Apolinaras ir Zina gyvena 
New Yorke, tačiau pradžia 
svetimoje šalvje visuomet 
sunki — jaučiamas tėvynes!do Moterų choras sudaina- 
ilgesys. Tai atsilankius į 
Tarptautinės Moters Die
nos minėjimą, Zina pasiju
to savųjų tarpe. Jai labai 
patiko Aido choro mo
terų atliktos dainos “Ra
munė” melodija ir žodžiai: 
— “Kur tu bebūtum, kokioj 
šalyj — nieko brangesnio 
nesurasi”...

Pakviestas kalbėti A. Sin
kevičius, pasveikino mūsų 
moteris šios dienos proga, 
nuo Lietuvos vyrų, pami
nėdamas, kad kovo 8-j i yra 
nedarbo diena ir ypatinga 
šventė Lietuvoje. Pabrėžė, 
kad 80 procentų medicinos 
darbuotojų užima moterys, 
dauguma mokytojų taip pat 
vra moterys. Todėl, šian
dien Lietuvoje stengiamasi 
vis daugiau palengvinti ir 
i vertinti moters gyenimą ne 
tik paguoda, bet ir konkre
čiu darbu.

G. Cibulskis, norėdamas 
taupyti laiką, kalbėjo trum
pai. Priminė, kad metų bė
gyje būna daug gražių suei
gų, bet ši diena yra ypa
tinga ir tuo, kad tarytum 
susijungia su gamta, su pa
vasariu — kelia nuotaiką. 
Tarptautinė Moters Diena, 
tai atpildas už visus moters 
darbus. Malonu pasveikinti 
su šia gražia vente.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Amerikoje gimusi ir augu
si lietuvaitė Margaret Ka- 
valiauskaitė-Cowl, kuri dar 
i auna būdama (prieš apie 
57 metus) pradėjo veikti 
tarp lietuvių progresyvių mo 
terų, darbavosi prie “Mote
rų Balso,” o vėliau įsitrau
kė į tarptautinę darbinin
kų veiklą. Ji sveikino sve
čius ir Moterų Klubą su 
švente, prisiminė paskutinį 
klubo parengimą, kuriame 
K. Petrikienė davė paskaitą 
apie J. Žemaitę, apie kuri 
žurnalo “Kultūros Barai” 
šių metų 2-rame numeryje 
tilpo aprašymas su fotogra
fija. Tuo parodydama, kaip 
Lietuvoje yra įvertinami 
mūsų klubo darbai.

Margaret išsamiai kalbė
jo apie moters vaidmenį pa
saulyje ir apie Tarptautin
ės Moters Dienos iniciato
rę Clara Cetkin, su kuria 
ji buvo susitikusi 1928 me
tais Kremliuje ir kuri buvo 
artima V. Lenino draugė. 
Margaret savo kalboje pa
lietė daug žymių ir svarbių 
datų. Prisiminė 1915 me
tais gautą pakvietimą nuo

KOVO 
8-tos minėjime New Yorke. 
Palygino moters gyvenimą 
T. Sąjungoje ir Amerikoje, 
ragino remti organizaciją 
“Women Strike for Peace,” 

............... . Pri
siminė persekiojamas mote- 

munistė, kita — vienuolė.

vo trejetą dainų, kurios, pa
gal svečių išsireiškimą, ga
na harmoningai skambėjo. 
Vadovavo M. Stensler.

Programa buvo trumpa ir 
brandi. I. Mizarienė padė
kojo visiems už atsilanky
mą ir pakvietė prie vaišių.

VAIŠĖS
Kaip programa buvo tu

rininga, taip vaišės buvo 
gausios. Sutvarkyti ir pa
gaminti maistą reik daug 
patyrimo ir pasišventimo. 
Tiesa, daug maisto buvo 
suaukota klubo narių, bet 
virtuvėje sunkiausius dar
bus atliko H. Siaurienė\ ir 
M. Stukienė. Draugė \H. 
Siaurienė jau šeštadienį su
vežė pirkinius į salę, o sek
madienį nuo ryto pradėjo 
su M. Stukiene dirbti.

Tai sunkus ilgų valandų 
darbas. Jos dirbo iš pasi
šventimo, todėl, kad su
pranta tos dienos reikšmę. 
Reiškiame joms padėką.

Prie kitų darbų dirbo N. 
Ventienė, B. Keršulienė, L. 
Kavaliauskaitė, N. Buknie- 
nė, I. Bimbienė, T. Stoč- 
kienė, A. Lupš e v i č i e n ė, 
M. Stensler, P. Venta, V. 
Bekeris parūpino mikrofo
ną, Vienu žodžiu, bu
vo gera talka. Kiekvie
nas atliko savo pareigas ir 
Moterų Klubas visa tai šir
dingai įvertina.

Apie suneštas dovanas 
bus paskelbta sekančioje 
laidoje.

Tiesa, W. Keršulis pavai- 
šinoi darbininkus ir 
tęs su konjkau, o 
naaukojo puokštę 
Dėkojame.

Sėkmingas buvo 
tautinės Moters dienos mi
nėjimas. Pasisakyta prieš 
karą Vietname ir Laose, už 
tu o j autinį ištraukimą JAV 
karo jėgų iš Indokinijos, už 
išlaisvinimą Angela Davis. 
Pasakyta daug gerų žodžių 
apie moterų veiklą ir atlik
tus darbus.

H. Feiferiene

aidie- 
Bronė 
gėlių.

Tarp-

Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės Suvažiavimas
Šiuo pranešame, kad Lietuvių Kooperatinės Spaudos 

Bendrovės (“Laisvės”) — Lithuanian Cooperative Pub
lishing Society, Inc. — metinis suvažiavimas įvyks šių 
1971-ųjų metų Balandžio mėn. 24 d. Maspetho Lietuvių 
Piliečių Klube, 69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 10 vai. ryte.

< Lietuvių Kooperatinės Spaudos B-vės 
Direktorių Taryba

S. Vetchkis, SekretoHus

Turistinės grupės 
į Lietuvą

Union Tours agentūra 
pranešė, kad ji sudarė su
tartį su T. Lietuvos Intour
ist organizacija, dėlei šios 
vasaros turistinių grupių iš 
Amerikos.

Pirmoji grupė išvyks iš 
New Yorko birželio 18 d. 
ir grįš liepos 3 d. Antroji— 
išvyks liepos 16 d., grįš lie
pos 31 d. Trečioji—išvyks 
liepos 30 d., grįš rugpjūčio 
14 d. Paskutinioji išvyks 
rugpjūčio-13 d., grįš rug
pjūčio 28 d.

Kiekviena grupė išbus 
Lietuvoje po 12 dienų. Vyks 
per Leningradą ir grįš per 
jį, praleidusios po naktį ta
me mieste.

Kaip žinome, Union Tours 
visuomet gražiai patarnau
ja ir žodį ištęsi kiekvienu 
atveju. Galite kreiptis tie
siog į agentūrą sekamu ad
resu :

Union Tours
Mr. Robert Ellyn
1 East 36 Street
New York, N. Y. 10016

Rep. '

P. GAULĖ 
TAIKOS KARYS

Aukštai, aukštai, 
Plačioj dangaus mėlynėj 
Vėl gieda saulei 
Himną vyturys, 
O aš nešioju 
Pilkąją milinę, 
O aš esu budrus 
Taikos karys, 
Nes man įsakė 
Motinų širdis, 
Jų nerimas, 
Jų džiaugsmas ir viltis: 
—Tu nusivilkt milinės 
Negali, 
Kad oštų ant kalvų 
Beržai žali, 
Kad karas neatimtų 
Mylimų, 
Neužgesintų 
židinio namų. 
Nes man įsakė 
Tūkstančiai našliu 
Su ašarom, 
Su nerimu giliu:
— Sargybą šventą 
Eikite, kariai, 
Kad danguje 
Skambėtų vyturiai, 
Kad nesibelstų 
Skausmas į duris, 
O šviestų laime 
Namo žiburys, 
Nes man įsakė 
Tūkstančiai vaikų, 
Jų klegesys i 
Tyloj gimtų laukų:
— Kareivi,
Plieno ginklo nepadėk, 
Gyvenimo sargyboje 
Budėk, 
Kad į mėlynę!
Kiltų mūs daina 

' Lengva kaip paukštė, 
Saulės sklidina. ’ 
Sapnuok, Tėvyne, 
Laimę begalinę, 
Kai rytas saulei 
Praveria duris, 
Juk aš nešio ju 
Pilkąją milinę, 
Juk aš esu 
Budrus taikos karys.
(Iš “Valstiečių Laikraščio”)

“Laisves” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

Įvairenybės
Japonai taip gerbia chri

zantemą, kad jos atvaizdas 
yra jų valstybinė emblema. 
Ši gėlė nupiešta Japonijos 
karo vėliavoje, ant monetų, 
svarbiausias Japonijos ordi
nas vadinasi Chrizantemos 
vardu. Chrizantemos šventė 
čia švenčiama nuo neatme
namų laikų. Per ją japonai 
gėlėmis išpuošia namus, irs- 
tosi valtimis, papuoštomis 
chrizantemomis, dai n u o j a 
dainas ir deklamuoja iškil
mingus eilėraščius.

Pakalnutės, pakalnutės...
Pirmomis gegužės mėne- 

s i o dienomis paryžiečiai 
vaikščioja, pasipuošę jomis. 
Gegužės pradžia Paryžiuje 
vadinama pakalnučių dieno
mis. Kaimuose išlikęs pap
rotys kasmet švęsti pakal
nučių įsimylėjėlių dieną pir
mąjį gegužės sekmadienį. 
Šeštadienį po pietų visi eina 
rinkti pakalnučių, grįžę na
mo, jomis puošia langus, 
stalą, duris. Sekmadienio 
vakare surengia šokius. 
Vaikinas, kviesdamas mer
giną šokti įteikia pakalnu
čių puokštę. Jei puokštės 
sumainytos, jaunuoliai neiš
siskiria visą vakarą.

Liuksemburgo gyventojai 
labiausiai mėgsta neužmirš
tuoles. Miesto pakraštyje 
teka mažytis sraunus upe
lis, turintis poetišką pava
dinimą — “Gražuolių mau
dymas prie didingo ąžuolo 
krioklio”. Mat, upelis pra
deda tekėti iš po seno ąžuo
lo šaknų. Šio romantiš
ko upelio krantai nuo 
b i r želi o mėnesio sumir
ga ryškiai mėlynomis neuž
mirštuolėmis. Į šią vietą su
sirenka miesto mergaitės, 
pasipuošia galvas neužmirš
tuolių vainikais, maudosi ir 
šoka aplink ąžuolą, švęsda
mos “Neužmirštuolių die
na”. C

Apie 100 švedų pilotų pa
reiškė: skrendant nepalan
kiu oru, pilotus dažnai iš
tinka optinės iliuzijos. 32 
prisipažino, kad jie naktį 
skrido galva žemyn: žvaigž
des palaikė žemės žiburiais.

Lėktuvo susidūrimas su 
paukščiu apytikriai kainuo
ja 100,000 dolerių. Per 10 
metų vien tik JAV dėl šios 
priežasties žuvo daugiau 
kaip 100 žmonių. Paukščiai 
pakyla ne aukščiau kaip 6,- 
000 metrų. Iki šiol nėra ge
rų priemonių, apsaugojan- 
čių lėktuvus nuo skrendan
čių sparnuočių.

Vienas australas nupiovė 
pušį, augančią ant uolos, 
kuri skyrė jo sklypą nuo 
kaimyno. Kaimynas naktį 
ją pavogė. Prasidėjo teismo 
procesas, kuris truko...sep
tynerius metus. Jei seniau 
pušis kainavo apie 450 ši
lingų, tai po “septynerių 
metų karo” jos vertė pašo
ko iki ... 180 tūkstančių ši
lingų.

SVEIKINIMAS Iš MIAMIO
Mūs “Kolūkio” pirm. J. 

Grybui.
Mieli aidiečiai! Aš gyvenu 

ramiausiai, ^saulės nubučiuo
ta. Maudausi bile vandeny
je, oras gražus, kasdien šil
do nuo 80-88 laipsnių,' tik 
šiandien atšalo iki 54 laips.

Šilti mano linkėjimai. Te 
gul skamba Jūsų dainos, 
kad ir aš jas išgirsčiau!

Jubiliejaus specialaus 
numerio reikalu

Anksčiau buvo pranešta, 
kad bus išleistas specialus 
60 m. Jubiliejaus “Laisvės” 
numeris, balandžio 23 dieną. 
Džiugu, kad jau pradėjo 
ateiti sveikinimų. Štai jau 
keletas, kurie tilps specia
liame numeryje: K. Petri- 
kienė, Rocky Point, N. Y., 
$60; Šakalių Žemaitis, $50; 
P. V. Gasparienė, Grand 
Rapids, Mich., $17.

Laukiame ir nuo kitų, tik
tai prašome nesivėlinti.

Administracija

Mieste pasidairius
Policistas, apsirengęs kaip 

žydų rabinas, buvo plėšiko 
užpultas, bet plėšikui visai 
nepavyko — jis buvo poli- 
cisto ant vietos nušautas 5 
šūviais.

Finansininko Lowell Bir
red sekretorė Sarah Beele 
savo kambaryje papiauta 
Chalfonte viešbutyje. Bir
red kaltinamas 3 milijonų 
dolerių suktybėse.

Teismas nusprendė sulai
kyti mokytojų atleidinėji
mą, bet nesurado būdų, 
kaip padengti 45 milijonų 
dolerių nedateklių mokyk
lų fonduose, c

Women Strike for Peace 
masiniai piketavo senato
riaus Buckley raštinę. Pi
ketui vadovavo kongresma- 
nė Abzug. Reikalavo, kad 
Buckley atsisakytų remti 
karą Indokinioje.

Žydų kilmės vaistininkas 
Max Hertzoff pareiškė, kad 
jis du kartus buvo nuvykęs 
į Tarybų Sąjungą ir niekur 
ten nematęs antisemitizmo, 
Hertzoff — veiklus unijis- 
tas, 79 metų amžiaus. Jis 
vėl planuoja aplankyti Ta
rybų Sąjungą. Jis smer
kia Tarybų Sąjungos šmei
žikus.

Lenkų pažangaus laikraš
čio “Glos Ludowy” baza ras 
įvyks kovo 12, 13 ir 14 die
nomis Polonia Club, 189 
Second Ave., Manhattane. 
Penktadienį prasidės 7 vai. 
vakare, šeštadienį ir sekma
dienį—1 vai. popiet. Įžan
ga 25 c.

Bomba buvo numesta 
prie Irako misijos Jungti
nėse Tautose. Tai žydų te
roristų darbas prieš arabus.

Pirmadienio vakare bok
sininkas Joe Frazier 15-ame 
rounde nugalėjo Muham
mad Alį ir laimėjo čampio- 
nato titulą.

Apskaičiuojama, kad tak
sių kainoms pakilus apie 
19 proc. važiuotojų suma
žėjo.

Apollo 14 astronautai bu
vo čia iškilmingai priimti. 
Kai jie keliavo B roadway j 
miesto rotušę, šimtai juos 
sutiko su šūkiais: bilijonai 
Mėnulio pasiekimui, mo
kykloms ir kitiems visuo
meniniams reikalams nieko 
nelieka. Rep.

Tarp lietuvių
Stanislovas Paulauskas, 

mirė balandžio 28 d., 1950. 
Jo mirties prisiminimui au
koju $25 i “Laisvės” fondą.

Draugė

Parengimų Kalendorius
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 šurum- 

burum popietė. Laisvės sa
lėj. Pradžia 2 vai. popiet.

Balandžio 4-tą i
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. / -------- 1

Balandžio 18-ta diena c. c

Įvyks LDS 3-os Apskrities 
konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

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.

“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, matų 
ir saikų sistemos lentelės... 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako ženklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstykles, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00, 
Persiuntimas 15c.

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

Mūsų LDS 13 kp. sekre
torė Carol Baretela, svei
katai pašlijus, pasidavė ope
racijai. Jinai randasi Hill
crest ligoninėj.

Jos šeima, o ypač sesutė 
Anne Yakštis (LDS Centro 
darbininkė) buvo labai susi
rūpinę mielosios Carol su
sirgimu.

Po operacijos Carol 
sveiksta ir gerame ūpe. Jei
gu nesusidarys komplikaci
jų, jinai tikisi grįžti į namus 
šeštadienį.

Linkime jai greit ir pik 
nai pasveikti.

ENJ.

Motery Klubo Narėms
Trečiadienį, kovo 17 d., 2 

vai. po pietų, įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Visos dalyvaukime. Iš
girsime raportą iš praėju
sio sėkmingo Moters Die
nos minėjimo parengimo.

Po susirinkimo mus pa
vaišins M. Stukienė ir A. 
Adomaitienė.

Pirmininkė

Belfast, Šiaurės Airija. — 
Katalikai mėtė akmenimis, 
geležgaliais ir gazolino bom
bomis Anglijos kareivius, 
kurie saugojo protestantų 
demonstraciją.




