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Milijonas tonų bombų pernai 
numesta Laoso teritorijoje

— J. Gasiūnas —
Bankininkų dienraščio “The 

Wall Street Journal” repor
teris Roger Ricklefs parašė il
gą kohimną apie liūdną tau
tinių mažumų spaudą Ameri
koje.

Jis primena, kad SLA orga
nas “Tėvynė” kadaise turėjo 
22,000 skaitytojų ir buvo ne
mažas savaitinis laikraštis. 
Dabar gi jis beturi 5,000 skai
tytojų ir paliko dvisavaitiniu 
laikraščiu.

Kartu tenka priminti ir ka
talikų laikraštį “Darbininką”, 
kuris pirmiau išeidinėjo dukart 
į savaitę, o dabar virto sa
vaitraščiu.

1930 metais buvo 40 lietu
viškų laikraščių, bet dabar 
beliko 14.

Ricklefs primena ir žydų 
dienraštį “Forward”, kuris se- 
niaus turėjo 200,000 skaityto
jų, o dabar dar turi 45,000. 
Vokiečių dienraštis “New 
Yorker Staats-Zeitung und 
Herold” pirmiau turėjo 180.- 
000, dabar beturi 12,000 skai
tytojų.

Iš pirmiau leistų 730 tauti
nių mažumų laikraščių nuo 
1940 metų du trečdaliai užsi
darė, vyriausiai dėl skaityto
ji! sumažėjimo.

Tenka prisiminti ir tai, kad 
lietuvių, taipgi ir kitų tautinių 
mažumų, spauda, kuri dar 
laikosi, gyvena saulėleidžio 
laikotarpi. Tačiau, bendrai 
suėmus, tautinių mažumų lai
kraščiai ir žurnalai dar turi 
apie 2 milijonus skaitytojų.

Nixono įvestas algų ir kainų 
įšaldymas pradėjo septintą 
mėnesį. Per tą laikotarpį vi
sai nebuvo pelnų įšaldymo, 
prastai veikė kainų įšaldymas, 
bet algų įšaldymas smarkiai 
sukaustė darbininkus.

1971 metų spalio, lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais 932 di
džiosios korparacijos padidi
no pelnus 24 proc., palyginus 
su 1970 metų tuo pačiu lai
kotarpiu. Visokių reikmenų 
kainos taipgi pakilo.

Per šešis Nixono kontrolės 
mėnesius turčiai daugiau pra
turtėjo, beturčiai daugiau nu- 
biednėjo. Kariu ir infliacija 
padidėjo. 

—lll» —

Liberalinio žurnalo “The 
Nation’’ kolųmnistas Leggett 
teisingai pastebi, kad ameri
kiečiai nesutinka su Nixono 
nusistatymu išlaikyti Pietų 
Vietnamo preidentą liaudies 
nekenčiamą Thieu ir toliau 
tęsti jo valdžiai paramą.

Harris poll skelbia, kad 55 
procentai amerikiečių nori 
ištraukti iš Vietnamo visas 
amerikiečių jėgas ir 70 pro
centų priešingi padidintam 
bombardavimui.

Bet Nixonas su liaudies bal
su visai nesiskaito. Kalbėda
mas už taiką ir tęsdamas ka
rą, jis vis bando ką nors ap
gauti.

Kovo 8—Tarptautinė Moters 
Diena. Ji bus iškilmingai mi
nėta visame plačiame pasau
lyje.

New York o Lietuvių Mote
rų Klubas ruošia įspūdingą 
minėjimą sekmadienį, kovo 
5, Laisvės salėje.

Shanghajus, Kinija. — 
JAV prezidentas Nixonas 
ir Kinijos Liaudies Respub
likos premjeras Čou En-la- 
jus paskelbė bendrą komu
nikatą (oficialų pranešimą), 
kuriais klausimais abi ša
lys sutinka ir kuriais nesu
tinka. čia pateiksime ke
letą svarbiųjų komunikato 
punktų.

Abi šalys pageidauja eiti 
prie normalizavimo santy
kių, pasikeitimo žiniomis 
mokslo, technologijos, kul
tūros, sporto ir žurnalizmo 
srityje; sutinka palaikyti 
kontaktus tarp abiejų ša
lių; Jungtinės Valstijos 
kartas nuo karto pasiūs sa
vo vyresnįjį pasiuntinį pa
sitarimams ; abi šalys su
tinka praplėsti prekybą.

Jungtinės Valstijos pri
pažįsta, kad Taivanas yra 
Kinijos provincija; sutinka 
sumažinti ir laipsniškai iš
traukti Jungtinių Valstijų 
militarines jėgas ir visus 
įrengimus iš Taivano, kai 
įtampa ten sumažės; nori 
taikingo susitarimo tarp 
Kinijos ir Taivano.

Indokinijos taikos klausi
mu Jungtinės Va 1st. laikosi 
savo 8 punktų plano, pas

Saigono valdžia patenkinta 
N ixono susitarimu Kini j o j e

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu ir 
jo valdžios kabinetas pasi
tenkinę Nixono laikysena 
su Kinijos vadovais pasita
rimuose Indokinijos klausi
mu. Pasirodo, kad Nixonas 
sėkmingai apgynė savo mi- 
litarinius žygius Indokini
joje.

Bend r a m e komunikate 
Nixonas aiškiai nurodė, 
kad Jungtinės Valstijos lai

TSRS reikalauja J. T. 
pašalinti Izraelį

Jungtinių Tautų saugu
mo taryboje Tarybų Sąjun
gos ambasadorius Malikas 
reikalavo išmesti Izraelį iš 
Jungtinių Tautų organiza
cijos, kaip “piratišką agre
sorių” prieš Lebanoną.

Lebanono ambasadorius 
Kabbanis skundė Izraelį už 
įsiveržimą ir bombardavi- 
mą Lebanono teritorijos, 
kur yra nemaža arabų par
tizanų. Taryba reikalauja 
sulaikyti agresiją.

Roma. — Italijos prezi
dentas Leone, negalėdamas 
sudaryti pastovios valdžios, 
nusitarė paleisti parlamen
tą ir paskelbti naujus rin
kimus, veikiausia geg. 7 d.

šį sekmadienį visi sveikinsi
me moteris, kovojančias prieš 
karą, UŽ taiką, už šviesesnę 
ateitį.

kelbto sausio 27 d. Kinija 
užgiria Pietų Vietnamo re
voliucinės valdžios 7 punk
tų planą; pasisako ir 
toliau remti Indoki
nijos liaudies kovas; 
reikalauja, kad kitų šalių 
militarines jėgos būtų iš
trauktos iš Indokinijos ir 
leistų laisvai patiems žmo
nėms susitvarkyti.

Abi šalys sutinka pažin
ti tarptautinių militarinių 
susikirtimų pavojų, nesiek
ti hegemonijos (vadovybės) 
ir priešintis bet kurios ša
lies hegemonijai; abi šalys 
sutinka nesi tarti ir sutar
čių nedaryti prieš bet ku
rią šalį; darbuotis taikos 
išlaikymui pasaulyje.

Prezidentas Nixonas, grį
žęs į Washingtona pirma
dienio vakare, pasakė, kad 
jo kelionė buvo visais at
žvilgiais sėkminga. Po 23 
metų pertraukos dabar ei
nama prie normalių ryšių 
užmezgimo. Dabar ameri
kiečiai geriau pažįsta. Kini
jos Liaudies Respubliką ir 
jos vadovus, taipgi pačius 
žmones. Per savaitę laiko 
kiniečiai turėjo progą šiek 
t i ('k susidraugauti su ame
rikiečiais.

kosi savo 8 punktų plano 
taikai Vietname. O tą pla
ną Vietnamo patri o t a i 
griežtai atmetė, kaip apga- 
vingą. Reiškia, karas In
dokinijoje ir toliau bus tę
siamas.

Nixonas dar daugiau kal
bės apie taiką, tuo pačiu 
metu tęs karą, ypač nuolat 
did i n. dama s bombardavi
mus. b'

Tūkstančiai katalikų 
vėl demonstravo

Londonderry, Šiaurės Ai
rija. — Sekmadienį tūks
tančiai katalikų dalyvavo 
demonstracijoje. Jie pager
bė 13 užmuštų demonstran
tų prieš keturias savaites. 
Jie protestavo prieš val
džios palaikomą terorą ir 
civilinių teisių paneigimą.

Demonstracija praėjo ra
miai. Buvo lietinga diena. 
Demonstracijos r e n g ė jai 
leidimo negavo. Nepaisant 
kliūčių, demonstracija la
bai sėkmingai praėjo.

Nepavyko suokalbis
Brazzaville. — Reakciniai 

armijos oficieriai bandė nu
versti Kongo liaudies Res
publikos valdžią. Bet suo
kalbininkams nepavyko. Jie 
papuolė po areštu. Sostinę 
patruliuoja liaudies milici
ja;

Hanojus, (Tass- Elta) — 
Laoso komisija Amerikos 
imperialistų nusikalstamai 
agresijai ir karui pasmerk
ti paskelbė dokumentą apie 
JAV imperialistų ir jų tal
kininkų 1971 metais įvyk
dytus nusikaltimus prieš 
laosiečių tautą.

Dokumente, kurį išplati
no Vietnamo informacijų 
agentūra, sakoma, kad pra
ėjusiais metais JAV val
dantieji sluoksniai toliau 
vykdė “Nixono doktriną”, 
naudojo savo aviacij ą, 
Vang Pao “specialiąsias pa
jėgas”, tarnaujančias Cen
trinei žvalgybos valdybai, 
Saigono marionetinę ka
riuomenę ir samdinius tai- 
landiečius, plėsdami agre

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Meno darbuotojų namai
Kaunas. — Čia įsteigti 

miesto meno darbuotojų 
namai. Šis kultūros židinys 
suburs kauniečius rašyto
jus, dailininkus, muzikus, 
teatralus ir kitų kūrybinių 
organizacijų narius.

Meno darbuotojų namuo
se, kurie įsikūrė S. Nėries 
gatvėje, veiks biblioteka, 
kino filmų peržiūrų sale, 
kavinė.

šių metų automobiliai
Į mūsų respubliką jau 

atėjo gyventojams parduoti 
skirtų lengvųjų automobi
lių šių metų pirmoji siunta.

Šiais metais mūsų respub
likos gyventojams bus par
duota 5,100 lengvųjų auto
mobilių. Palyginus su pra
ėjusiais metais, vos ne dvi
gubai daugiau. Dauguma 
jų—4,100 — bus “Žiguliai”.

Didžioji dalis automobi
lių skiriama kaimo gyven
tojams.

Šiauliuose 100,000 
gyventojų

Ketvirtasis pagal dydį 
respublikoje miestas—Šiau
liai — sulaukė 100,000-o j o 
gyventojo. Juo tapo Vidos

10,000 ragino baigti 
karo stovį Pakistane
Pešavaras, Pakistanas.— 

Daugiau kaip 10,000 Path- 
anso provincijos žmonių 
dalyvavo demonstracijoje. 
Jie reikalavo baigti karo 
stovį Pakistane, vykinti 
demokratinius pasižadėji
mus, suteikti provincijoms 
savivaldybes teises.

Pathanso provincijos va
das Walli Khan išdėstė, 
kad Pathanso liaudis kovo
ja už savivaldybes teises, 
bet nesiekia nepriklauso
mybės. Pakistano preziden
tui Bhutto priminė, kad jis 
nesiimtų priemonių suvar
pyti Pathanso liaudį. Tuo
met gali atsitikti taip, kas 
atsitiko Bangladeše.

■f

syvųjį karą Laose.
Vakarų agentūrų duome

nimis, toliau sakoma doku
mente, bombarduojant La
oso teritoriją, dalyvavo vi
si Amerikos lėktuvai, kurių 
bazės yra Pietų Vietname 
bei Tailande ir kurie skrai
do iš JAV septintojo laivy
no laivų. Paskutiniais pra- 
ė j u s i ų metų mėnesiais 
Amerikos aviacija kasdien 
įvykdydavo nuo 900 iki 1,- 
500 skridimų, numesdama 
vidutiniškai per dieną po 
3,000 tonu bombų. Bendrai 
paėmus, JAV karo aviaci
jos ir karo laivyno pajėgų 
lėktuvai 1971 metais i La
oso teritoriją numetė dau
giau kaip milijoną tonų 
bombų. €

ir Edvardo Daudoravičių, 
“Elnio” kombinato darbi
ninkės ir baldų kombinato 
staliaus, šeimoje vasario 13 
d. gimęs sūnus.

Elta

Tūkstančiai centnerių 
;.t 1 t. mėsos ./f

Kauno mėsos kombinato 
Šakių priėmimo punkte ju
dru kone1 kiekvieną diena, 
čia rajono gyventojai par
duoda daug nupenėtų gy
vulių.

Rajono gyventojai pernai 
pristatė į punktą 11,644 
kiaules, 3,261 galviją, 3,500 
avių. Be to, supirkta ne
mažai triušių, paukščių. 
Viską perskaičiavus į mė
są, susidaro daugiau kaip 
32.2 tūkstančio centnerių.

B. Kudirka

Iškovojo pirmenybę
Ukmergėje pasibaigė že

mės ūkio profsąjungos dar
buotojų respublikinės stalo 
teniso pirmenybės. Čempio
nų titulus iškovojo pirmo
jo atskyrio sportininkė I. 
Butkute (Kelines ra j.) ir 
kandidatas j TSRS sporto 
meistrus Č. Bankauskas 
(Vilniaus raj.).

TSRS siunčia pagalbą 
Bangladešiui

Maskva. —Tarybų Są
jungos prekybiniai laivai 
veža ryžių ir medikamentų 
į Bangladešo respubliką.

Pirmas tarybinis laivas 
Salsk atplaukė su ryžais į 
Bangladešo uostą Čittagon- 
gą. Tarybų Sąjunga plečia 
prekybą su nauja respubli
ka.

Sam Neua. — Laoso pat
riotinis frontas sveikina 
Versales Taikos asamblėjos 
tarimus, kaip svarbų žygį 
suteikti daugiau paramos 
kovo j a n č i a i Indokini j os 
liaudžiai prieš Amerikos 
agresiją. Asamblėjoje daly
vavo 84 valstybių atstovai.

Čiang Kai-šeko valdžia jau 
apraminta; Nixonas dar 

nemažins jai paramos
Taipei, Taivanas.— Čiang 

Kai-šeko valdžia griežtai 
atmetė bet kokią preziden
to Nixono ir premjero Čou 
En-lai sutartį Taivano klau
simu. Kartu ji atsišaukė į 
kitas Azijos šalis padėti 
Čiang Kai-šekui nugalėti 
komunizmą ir atkariauti 
visa Kiniją.

Nacionalistai Taivane ir 
dabar skaitosi “Kinijos res
publika” ir iie kariausią 
prieš Kimios Liaudies Res
publiką. Vadinasi, jokių su
sitarimų negali būti.

Nacionalistus šiek tiek 
apramino Nixono adminis
tracijos užtikrinimas, kad 
sutartis su Čiang Kai-šeko 
valdžia pasilieka galioje ir 
militarines jėgos nebus ma
žinamos, iki įtempimas ne
bus sumažintas ir taikingas 
susitarimas nebus padary
tas. Kadangi toks susitari
mas nenumatoAias, tai 8,-

Potvynis nušlavė miestelius
20 mylių tarpkalnėje

Man. W. Va. Id if falo 
upės užtvankai ties Lorado 
miesteliu sprogus, greitu 
laiku v a n d 11 o apsėmė visą 
tarpkalnį 20 mylių ilgio. 
Kasyklos prisipildė vandens, 
miesteliu namai visur suar
dyti, vandens srovės nuneš
ti.

Kasyklose prigėrė dau
giau kaip 60 mainierių.

TSRS erdvėlaivis Lima 
grįžo nuo Mėnulio
Maskva. — L u na - 20, 

pasisėmęs ant Mėnulio 
paviršiaus žemių ir akme
nų, grįžo atgal ir nusileido 
ant Kargingerio upės salos 
Tarybų Centralinėje Azijo
je. b f . :/ ;

Tass sveikina atliktą la
bai svarbią misiją, kaip 
“naują laimėjimą Mėnulio 
tyrinėjime”. Atvežti akme
nys gali būti daugiau bili
jono metų senumo.

Detroitas. — Šio miesto 
43 procentai juodųjų šeimų 
yra kam nors prasiskolinu
sios. Ekonominė padėtis 
joms labai sunki.

Kritikuoja Kinijos 
vadą politiką

Tokijas. — Japonijos Ko
munistų partijos dienraštis 
“Akahata” aštriai kritikuo
ja Kinijos vadovų politiką.

Laikraštis pastebi, kad 
Kinijos vadai pasikvietė 
imperialist i n ė s Amerikos 
prezidentą Nixoną tartis, o 
neatsiuntė delegatų į Ver
salio Taikos Asamblėją, ku
rioje dalyvavo taikos kovo
tojų atstovai iš 84 šalių.

200 amerikiečiu kariu Tai
vane pasilieka ir kitokia 
parama bus teikiama.

Angela Davis išleidimas 
--pirmas laimėjimas
New Yorkas — Komunis

tų prezidentinis kandidatas 
Gus Hali pareiškė, kad An
gelos Davis išleidimas iš 
kalėjimo po kaucija yra 
pirmas svarbus laimėjimas. 
Tai milijonų žmonių, reika
lavusių ją išleisti iš kalėji
mo, laimėjimas.

Dabar prasideda kova už 
visišką jos išlaisvinimą. Mi
lijonų žmonių reikalavimai 
gali nustelbti reakcijos suo
kalbį ją apkaltinti.

Tokijas. —- Japonijos val
džia esanti pasitenkinusi 
Nixono ir Čou En-lai ribo
tais susitarimais.

Taipgi griuvėsiuose rasta 
desėtkas žuvusiųjų. Tiki
masi turėti daug daugiau 
žuvusiu žmonių.

Potvynis padarė milžiniš
kus nuostolius. Miesteliu ir 
kaimų vietoje dabar tik 
griuvėsiai, dvokimas ir tuš
tuma. Rodos, būtu karas 
viską sunaikinęs.

Arabų dokininkai baiko- 
tuoja Graikijos laivus

Kairas. — Visos Arabi
jos Transporto Darbininkų 
Federacija paskelbė boiko
tą Graikijos laivams už fa
šistinės Graikijos valdžios 
susitikimą suteikti Jungti
nėms Valstijoms uostą ka
ro laivyno bazei.

Arabai dokininkai, smerk
dami tą sutartį, atsisako 
aptarnauti Graikijos laivus 
visuose Arabijos uostuose.

Pekinas. — Penki ameri
kiečiai korespondentai gavo 
teisę, Nixonui išvykus,' pa
silikti Kinijoje.

Sudanas susilaikė su 
sukilėliais

Khartoum.— Sudano val
džia ir Pietų Sudano Išsi
laisvinimo frontas susitarė 
visais svarbiausiais klausi
mais. Pietų Sudanas ir to
liau pasiliks Sudano valsty
bėje, bet turės savo valdžią 
su savivaldybes teisėmis.

Pietų Vietname gyvena 
apie 4 milijonai juodųjų 
klajoklių, primityviai gyve
nančių. Jie vedė išsilaisvi
nimo karą per 15 metų, da
bar jie laimėjo.
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Jiems pelnas, o žmonijai pavojus
Militarizmas yra neprisotinamas pabaisa. Štai vė

liausias pranešimas iš Washingtono. Skelbiama, kad 
valdžia yra pasimojus išleisti daugiau kaip 15 bilijonų 
dolerių plėtimui ir tobulinimui povandeninio ginklavi
mosi sistemos. Bus statomi nauji povandeniniai laivai 
(submarinai), operuojami atomine energija. Visa ta 
sistema angliškai vadinama “Underwater Long-Range 
Missile System” (ULMS).

Povandeninio ginklavimosi plėtimas ir tobulinimas 
sudaro pavojų padidėti ginklavimosi lenktynėm. Aiš
ku, kad Tarybų Sąjunga irgi bus priversta su tos rū
šies ginklavimusi neatsilikti.

Penkiolika bilijonų dolerių yra milžiniška suma. 
Federalinės valdžios biudžeto deficitas ir taip pasiekė 
debesis. Vietoje mažinti ginklavimąsi, jis, kaip mato
me, dar skubomis didinamas.

Didžiosios korporacijos trina rankas iš džiaugsmo. 
Daugiausia laimės Lockheed Aircraft ir General Dyna
mics korporacijos. Jų Šerai smarkiai pakils. Šėrinin- 
kai susižers į kišenes didelius pelnus.

tas Richardas Janulis buvo 
nuvykęs į Tarybų Lietuvą 
susipažinti su savo tėvelių 
gimtiniu kraštu. Jis ten, ro
dos, išbuvo apie porą mė
nesių. Dabar jau sugrįžęs, 
bet šiame “Tiesos” nume
ryje dar nieko nesako apie 
savo Lietuvoje įgytus įspū
džiui. Neabejojama, kad 
jis trumpoje ateityje jais 
pasidalys su “Tiesos” iškai
tyto jais.

Labai gerai skaitosi “Tie
soje” besitęsią usteriečio 
Al. Dupshos įspūdžiai iš 
viešnagės Tarybų Lietuvo
je. Jie patiekti anglų kal
ba.

GERESNIŲ LAIKŲ 
KANADIEČIAMS 
NESIMATO

“Liaudies Balse” (vas. 25 
d.) N. Aukštuolis rašo:

“Vasario pradžioje statis
tikų biuras skelbė, kad Ka
nadoje buvo jau 665,000 be
darbių. Ir nežiūrint to, kad 
dirbančiųjų tuo metu buvo 
daugiau, negu tuo metu me
tai atgal. Ir pati valdžia 
prisipažino, kad tas skai
čius padidės, kol žiema pa
sibaigs. Nėra didelės vilties,

Ir čia jie pirmutiniai *
^Amerikos Komunistų Partijos 20-ajame suvažiavi

me buvo plačiai diskusuota apie diskriminaciją prieš 
azijietiškos kilmės žmones — prieš filipiniečius, japo- 
niečius, kiniečius ir kitus. Suvažiavimas tuo klausimu 
priėmė smarkią rezoliuciją, kurioje pasisakoma, kad 
komunistai nesigailės jokių pastangų kovai prieš šią 
diskriminaciją.

Dabar “Daily World” praneša, kad suvažiavimo 
priimtoji rezoliucija nebus padėta į archyvą dulkėti. 
Naujoji partijos vadovybė tuojau apsvarstė jos vykdy
mą gyveniman ir tam tikslui sudarė specialią komisi
ją, kuriai pavesta pradėti plačiausią propagandą supa
žindinimui Amerikos žmonių su komunistų nusistatymu.

Jungtinėse Valstijose gyvena milijonai azijietiškos 
kilmės žmonių. Jie turi turėti lygiai tokias pat teises 
kaip ir tie amerikiečiai, kurių kilmė yra europietiška.

Reikia tikėtis, kad šis teisingas Komunistų Parti
jos nusistatymas susilauks gražaus pritarimo plačiosio
se rimtai galvojančių amerikiečių masėse.

Biaurus sąmokslas

kad dalykai žymiai pagerė
tų ir atėjus vasarai. Tada 
prisidės koks milijonas ar 
daugiau studentų, norinčių 
užsidirbti dėl mokslo. Tai
gi, situacija nekokia.

Klausimas, kodėl tiek 
daug bedarbių ? Priežasčių 
yra ne viena, bet kelios:

Kanadon vis d a r vyksta 
daug emigrantų iš kitur. 
Kanadon perėjo iš JAV ar
ti 100,000 jaunų žmonių, ne
norinčių eiti, kariauti Viet
name. Kanadoje yra de
šimtys tūkstančių svečių, 
kurie nebenori grįžti namo. 
Ir jie čia yra ne iš socialis
tinių šalių, o iš Vakarų 
valstybių. Nemažai Kana
don atvyko iš užsienių nele- 

j galiai, įsuktais keliais. Dar
bo norinčiųjų skaičius smar
kai augo.”

Po visą Ameriką garsiai ir gražiai skamba kong- 
resmanės Bella Abzug vardas. Ji savo nenuilstama 
veikla jau atsirekomendavo Amerikos žmonėms kaip 
drąsi kovotoja už pasaulinę taiką, prieš Vietnamo 
karą, už opiuosius Amerikos darbo liaudies kasdieni
nius poreikius.

To negali pakęsti senųjų kapitalistinių partijų po
litikieriai. Pasirodo, kad jie yra sudarę sąmokslą ja 
nusikratyti.

Jų planas labai paprastas. Ji į Kongresą buvo iš
rinkta New Yorko 19-ajame distrikte. Valstijos val
džia turi teisę rinkiminius distriktų pertvarkyti, per
organizuoti, nuo vieno nuimti tam tikras sritis, o ki
tam pridėti, arba visiškai kai kuriuos distriktus panai
kinti. Dabar paaiški, kad yra nuspręsta 19-ą j į distrik- 
tą nuimti nuo žemėlapio. Mrs. Bella 'Abzug pasiliks 
be distrikto! Nebebus kas ją išrenka ir pasiunčia į 
Kongresą.

Tiesa, kyla masiniai protestai prieš politikierius, 
bet ar pavyks priversti šį distriktą palikti kaip jis yra, 
tai klausimas. Gerai, kad pavyktų. Mrs. Abzug yra 
puiki paprastųjų žmonių atstovė.

Kas ką ra
PRIMINIMAS IR 
PARAGINIMAS 
LDS NARIAMS

Let u v ių Darbininkų Su
sivienijimo organas “Tie
sa’’ primena nariams, kad 
Susivien i j i m o 20-asis sei
mas įvyks rugpiūčio mėne
sį Chicagoje. “Ryšium su 
besirengimu pasiųsti gerą 
atstovybę į seimą,” sako 
“Tiesa,” “turime nepamiršti 
vieno ir labai svarbaus da
lyko: tai kiek galint dau
giau pasidarbuoti naujų na^ 
rių įrašymo vajuje. Dėkime 
pastangas ne tik naujų n# 
rių įrašyti, bet taipgi naują 
apdraudą užrašyti ir LDS

šo ir sako
n aidams, kurie dar nėra 
virš 60 metų, Mūsų Susivie
nijime yra nemažas skai
čius jaunesnio amžiaus na
rių, kurie galėtų padidinti 
sayo apdraudą. Pakalbin
kime juos tai padaryti?’

Iš Chicagos pranešama, 
kad ten LDS veikėjai jau 
labai smarkiai ruošiasi prie 
LDS seimo sutikimo ir pri
ėmimo.

Beje, šis “Tiesos’’ nume
ris jau pakeisto mažesnio, 
tabloidinio formato, bet as
tuonių puslapių. Todėl na
riai neturėtų jaustis nu
skriausti.

Kaip žinia, LDS preziden-

NIXONO KELIONĖ 
BUVUS NUSIŽEMINIMU 
KINIJAI

Chicagos kunigų “Drau
go” įžymusis galvočius dr. 
Kazys Sruoga be pasigai
lėjimo pliekia kailį Nixonui 
už jo kelionę į Kiniją. Tame 
laikraštyje vasario 25 die
ną straipsnyje “Prabangus 
pasikalbėjimas Pekine” jis 
drožia iš peties:

“Ne Mao Tse-tungas ne 
Chou En-lai vyksta į Ame
riką, bet galingiausios pa
saulio valstybės — Ameri
kos — prezidentas vyksta 
į Kiniją. Ir tai pirmas toks 
įvykis Amerikos ir Kinijos 
santykių istorijoje. Tiesa, 

įtas vizitas yra labai “pasal
dinimas” iš kinų pusės įvai
riais kiniško mandagumo 
išradimais, o Amerikoje net 
sudaryta nuotaika, tartum 
vykimas į Kiniją yra dide
lė privilegija ir reta laime. 
Bet vis vien ta kelionė į Ki
niją daugelio akyse (tiek 
Amerikoje, tiek už jos ribų) 
vertinama kaip nusižemini
mas, malonės prašymas iš 
tos valstybės, su kuria net 
neturima oficialių santykių.

To dar negana. Amerikos 
spauda ir televizija per 
trumpą laiką iškėlė Kinijos 
vąrdąir jos tikrai geras bei 
tik tariamai geras savybes 
iki milžiniškų, niekada prieš 
tai negirdėtų, proporcijų. 
Žmonės išgirdo ir perskaitė 
apie tai, kokie jautrūs, ko
kie humaniški ir aukštai
inteligentiški yra tie kinų 
tautos žmonės.”

Kom. Part, rinkimine platforma 
ir Amerikos liaudies poreikiai

---
“Mūsų šalis didelėje bėdoje — didesnėje negu kada 

nors yra buvusi. To nebegalima užginčyti. Įrodymų vi
sur yra pilna.

Visur siautėja korupcija. Senosios linijos politikie
riai mus maitina tik melais, mitais, neapykanta ir baime. 
Iš vienos Pusės eina nepadorus karais, iš kitos — auga 
nedarbas, kyla pelnai, plinta narkotikų vartojimas, mies
tai kirmija, ir net oras, kuriuo kvėpuojame, ir vanduo, 
kurį geriame, vis labiau užteršiami.

Ogi mes gyvename turtingiausioje pasaulio šalyje. 
Mūsų nacionalinis turtas yra toks, apie kokį praeityje 
niekas nė sapnuoti nesapnavo. Šiandien galima kiekvie
ną žmogų aprūpinti prabangiu, saugiu ir kilniu gyveni
mu. Nežiūrint to, trisdešimt milijonų mūsų žmonių gy
vena baisiausiame skurde.

Kodėl?
Visur pilna reikalingų darbų. Mes turime pastatyti 

milijonus gyvenamųjų namų, tūkstančius mokyklų, kū
dikiams prižiūrėti centrų, parkų ir žaismaviečių. Mums 
reikia nemokamo medicininio aptarnavimo ir ligonbuti- 
nio gydymo sistemos visiems. Mums desperatiškai rei
kia miestinio ir tarpmiestinio masinio susisiekimo sis
temų. Užterštas oras ir vanduo turi būti išvalyti.

Visam tam reikalinga neapsakomo kiekio žmogaus 
darbo jėgos. Nežiūrint to, mes turime daugiau kaip 
penkis milijonus vyrų ir moterų ieškančių, bet negalin
čių susirasti darbą.

Kodėl gi negalima suvesti vyrus ir moteris, kurie 
nori dirbti, su darbu, kurį būtinai reikėtų atlikti?

Kodėl?”
(Iš Komunistų Partijos rinkimines platformos įžangos.)
Tiktai Komunistų Partija su savo kandidatais ir 

platforma, kuri buvo priimta jos istoriniame dvidešimta
jame suvažiavime New Yorke vasario 18-21 dienomis pa
tiektais reikalavimais, aiškiausiai atsako į visus šiuos ir 
kitus darbo liaudžiai neapsakomai rūpimus klausimus. 
Su tais reikalavimais pravartu susipažinti kiekvienam 
piliečiui.

Platforma
PIRMOJI DALIS

Galas karui, militarizmui ir imperialistinėms intrigoms
1. Baigti karą Indokinijoje, pilnai, besąlyginiai iš

traukiant visus kareivius, ginklus ir militarinius reikme
nis. Likviduoti visas miltarines bazes. Nutraukti viso
kią paramą korupciniam Thieu režimui. Indokinijos 
žmonės turi turėti teisę pasirinkti savo valdžios formą 
ir socialinę sistemą be kišimosi iš lauko. Vietnamo žmo
nėms turi būti suteiktas atlyginimas už Jungtinių Vals
tijų agresijos padarytus sunaikinimus.

2. Nutraukti visas militarines išlaidas ir eiti prie 
Pentagono uždarymo.

3. Nutraukti visas militarines ir ekonomines inter
vencijas Lotynų Amerikoje, Azijoje, Afrikoje ir Euro
poje. Uždaryti visas Jungtinių Valstijų militarines ba
zes. Nutraukti Pietinės Korėjos okupaciją. . .

4. Panaikinti užblokadavimą socialistinės Kubos ir 
Guantanamo Bay okupaciją. Pripažinti Kiniją, Kubą, 
Šiaurinės Kinijos Demokratinę Respubliką ir Albanijos 
Liaudies Respubliką. Panaikinti visas kliūtis pilnai pre
kybai ir politiniams santykiams su socialistiniais kraš
tais.

5. Sustabdyti visas ekonomines, militarines ir poli
tines intrigas prieš Čilę.

6. Puerto Rikai tuojau suteikti besąlyginę nepri
klausomybę.

7. Sunacionalizuoti ginklus, branduolinę jėgą ir 
erdvės tyrimo pramones...

8. Nutraukti Jungtinių Valstijų imperializmo są
jungą su Izraelio ekspansionizmu, nukreiptu prieš ara
biškas šalis ir Afrikos žmones. Mes reikalaujame, kad 
Izraelis pilnai ištrauktų savo jėgas iš arabiškų terito
rijų pagal reikalavimą Jungtinių Tautų 1967 metais 
priimtos rezoliucijos...

9. Tuoj pripažinti Bangladešo Liaudies Respubliiką 
ir suteikti jai visokią paramą.

10. Suteikti beprocentinių paskolų ir kreditų ne- 
išsivysčiusioms šalims, nestatant joms kokių nors rei
kalavimų.

11. Nutraukti visokius ryšius su Britanijos impe
rializmu jo pastangose nuslopinti kovą už Airijos laisvę.

ANTROJI DALIS
Panaikinti skurdą, pakelti gyvenimo lygį, apginti 

darbininkų teisę organizuotis ir streikuoti
1. Panaikinti visokį valdžios kišimąsi į darbo-kapi- 

talo kovą. Panaikinti algų įšaldymą. Paleisti PayBoardą.
2. Panaikinti visus apribojimus teisės streikuoti ir 

atmušti visus bandymus įvesti verstiną arbitraciją. At
šaukti Taft-Hartley, Landrum-Griffin ir taip vadinamus 
“teisės į darbą” įstatymus. Uždrausti streiklaužiavimą.

3. Kiekvieną šeimą aprūpinti darbu arba pragyve
nimui pakankamomis pajamomis. Pakelti pašalpas taip, 
kad kiekviena šeima būtų aprūpinta žmoniškomis gy
venimo sąlygomis (šiuo laiku, reikia, kad šeimos iš ke
turių narių metinės pajamos siektų $6,5.00).

4. Įvesti vienodą ir neribotą apdraudą, kad bedar
bis gautų 80 procentų savo uždarbio, bet nemažiau, kaip 

į reikalauja sveiko ir žmonišiko gyvenimo standartas. 
ITaip pat nedarbo apdraudą mokėti ir visiems streikie- 
riams. Teikti nedarbo pašalpą ir tiems, kurie pirmą 
kartą pradeda ieškoti darbo. Nedarbo apdraudą mo* 
keti tol, kol darbininkas būna bedarbis.

Iš laiškų
Gerbiama Tamsta.

Sveikinu Jus ir visą “Lais
vės” kolektyvą ir linkiu sėk
mės darbe.

Labiausiai esu dėkinga 
Jonui Smalenskui už “Lais
vės” laikraštį, kurį gaunu 
nuo 1963 metų. Linkiu Jo
nui Smalenskui ilgų gyve
nimo metų.

Pas mus Alytuje mirė Ka
zys Klimavičius, nusipelnęs 
liaudies mokytojas. Jisai 
pats pirmutinis buvo moky
tojas ir gimnazijos direkto
rius. Jis iš tokio seno ka
reivinių pastato suremon
tavo ir įkūrė pirmutinę 
gimnaziją Alytuje. Dabar 
Alytuje yra net penkios 
gimnazijos, žinoma, mūri
nės sv.1'’g nauja mada pa- 
statytos. O ši pirmutinė va
dinama I vidurinė.

Kiek kartų skaičiau “Lais
vėje,” bet neprisimenu Ka
zio Klimavičiaus straipsnių, 
parašytų Jūsų “Laisvėje.” 
Todėl noriu Jums pranešti 
apie jį.

Linkiu daug laimingų me
tų.

Anelė Januškevičiene

Įvairenybes
Atomas po objektyvu

Čikagos universiteto pro
fesorius A. Krėvė nufoto
grafavo urano ir torio ato
mus. Jis gavo milijoną 
kartų padidintų objektų 
nuotrauką. Tai šešerių jo 
kūrybinio darbo metų re
zultatas.

TSRS MIŠKŲ ATLASAS
Pirmą kartą sudarytas 

TSRS miškų atlasas. Jame 
išsamiai apibūdinti šalies 
miškai, aprašomas jų pa
naudojimas. 147 atlaso že
mėlapiai sugrupuoti į 4 
skyrius. Šis dabar ruošia
mas spausdinti veikalas bus 
nuolatinis mišk i n i n k ų ir 
miško pramonės darbuoto
jų vadovas.

Sveikiname visas brangias 
kilniais lietuves moteris 
“Laisvėje” ir Aido Chore 
Tarptautinės Moters Dienos 
proga. Visoms linkime daug 
sėkmės.

Ir sveikiname savo myli
mą mamytę Bronę Rama
nauskienę, kuri vis mums 
siunčia ir užrašo “Laisvę.” 
Mes jai esame labai dėkin
gi-

“Laisves” skaitytojai
Adelė ir Algis Navickai 

Telšiai

Gerb. Redakcija,
Tik ką sužinojome, kad 

mūsų mylimos sesers Nata- 
lijos Lenigan 1971 metų 
gruodžio 20 d. mirė sūnus 
Pranas. Jos liūdesio valan
doms palengvint prašome 
patalpinti užuojautą sekan
čio turinio:

NATALIJAI LENIGAN
Tegul mūsų nuoširdi už

uojauta palengvina Tavo 
skausmą, netekus mylimo 
sūnaus Prano.

Kazėnų ir čir v i n s k ų 
šeimos

Ukmergė

Iš Menulio grunto
Kad žmogus ilgą laiką 

galėtų būti Mėnulyje, labai 
reikalingas vanduo ir de
guonis. Amerkiečių moksli
ninkų grupė surado būdą 
vandeniui ir deguoniui iš
gauti iš Mėnulio grunto.

PLASTMASINIS STOGAS
Varšuvos inžinieriai E. 

Montvilas ir R. Struivonsas 
pasiūlė iš medžio drožlių 
plokščių gaminti plastmasi
nes čerpes. Pirmiausia 
plokštės įmirko mos for
ma 1 d e h i d i n ėję dervoje. 
Po to jos presuojamos, sie
kiant pašalinti skystos der
vos perteklių, vėliau grūdi
namos maždaug 180°C tem
peratūroje. Tokiu būdu pa
gamintos čerpės nebijo nei 
lietaus, nei sniego, nei šal
čio, yra atsparios staigiems 
temperatūros pakitimams,.

Londone išėjo “Vaiduok
lių knyga.’’ Joje ne tik nu
rodomos pilys, kuriose ki
tados vaidendavęsi, bet ir 
pažymima, kada ir kokio
mis aplinkybėmis šmėklos 
ten pasirodžiusios. Išvardi
jamos 1,289 oficialiai užre
gistruotos dvasios, iš jų 
paskiausiai matyta — prieš 
157 metus ir anksčiausiai 
paliudyta — prieš 999 me- 
tus.

5. Pakelti federalinį algų minimumą iki $5 per va
landą, ir kad toks minimumas apimtų darbininkus vi
sose valstijose, visuose užsiėmimuose, ir žemės ūkyje, ne
atsižvelgiant į jų amžių, lytį ir rasę.

6. Tuoj pradėti masinės gyvenamųjų namų staty
bos programą, kasmet pastatant milijonus žemomis nuo
momis vienetų, kad panaikinus lūšnynus. Darbininkai 
tokiai statybai turi būti samdomi be jokios diskriminaci
jos, suteikiant pirmybę bendarbiams toje apylinkėje, 
kur statyba atliekama, jiems mokant unijines algas, ir 
prisilaikant unijinių darbo sąlygų.

7. Sutrumpinti, federaliniu įstatymu, darbo valan
das iki 30 valandų per savaitę. Mes siūlome, kad už 
viršlaikį po 30 valandų darbo būtų mokama alga ir pusė, 
dviguba alga už viršlaikį po to, kai darbininkas jau yra 
išdirbęs 40 valandų per savaitę.

8. Uždrausti samdytojamis įvesti (įdiegti) nau
jas mašinas, arba pakelti darbo kiekį, arba perklasifi- 
kuoti darbą taip, kad priverstų darbininką skubiau dirb
ti, išmestų darbininkus iš darbo, sumažintų atlyginimą, 
ar sudarytų pavojų darbininkų sveikatai ir saugumui. 
Pakaitos gali būti įvestos tiktai iŠ anksto gavus unijos 
komiteto įmonėje, fabrike, kasykloje arba raštinėje 
leidimą.

9. Įsteigti nacionalinę sveikatos apsaugos progra
mą, pagrįstą tuo principu, kad kiekvienas vyras, mo
teris bei vaikas turi teisę į geriausią medicininį ir ligon- 
butinį nemokamą aptarnavimą. * J

10. Sustiprinti egzistuojančius saugumo ir apsau
gos nuo nelaimių įstatymus ir priversti juos vykdyti.

11. Išvystyti modernišką miestinę ir tarpmiestinę 
I susisiekimo sistemą, kad būtų aprūpinti nemokamai vie
šąją t ranspo r taci j ą.

12. Įstatymais uždrausti bet kokią diskriminaciją 
darbuose ar unijose, parimtą rase, spalva, lytimi, reli
gija arba politiniais įsitikinimais. Juodieji, puertori- 
kiečiai, meksikiečiai, indėnai ir azijiečiai darbininkai 
turi turėti pilną lygybę visose darbo unijose.
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St. Petersburg, Fla.
Gaila, kad šių nenu

ilstamų draugų sveikata su
šlubavo ir prisiėjo nuo šių 
pareigų atsisakyti. Linkiu 
jiems sveikatos sustipriėji- 
mo ir ilgo gyvenimo.

Monika Raškaus k i e n ė 
sveikino kuopos veikėjus 
parengimo komisijos vardu 
linkėjo jiems viso geriausio.

Kuopos vicepirmininkas 
Juozas Bakšys sveikino 
kuopos veikėjus ir sakė: 
Labai gražu, kad mes pa
gerbtam mūsų veikėjus. 
Linkiu jiems geriausios sėk
mės gyvenime,.

Iš Fort Lauderdale, Fla., 
Millie Kancerienė sveikino 
kuopos veikėjus, palinkėjo 
būti sveikiems ir veikti or
ganizacijoje.

Paskutinis pasveikinimas 
buvo liūdnas — nuo Jono 
ir Stefanijos Yuknių, rašy
tas pora dienų prieš paren
gimų. šeštadienio rytų jie
du rengėsi vykti į parengi
mų ir įteikti raštiškų pa
sveikinimų. Bet staiga Jo
nas Yuknys susirgo ir mi
rė nuo širdies smūgio.

Jų sveikinimas buvo 
skalytas pobūvyje.

Jonas ir Stefanija 
kuopos ir choro nariai. Šis 
įvykis liūdnai nuteikė mū
sų pobūvį.

Pristatyta Paulina Blaš- 
kienė. Paulina dėkojo 45 
kuopos nariams ir valdy
bai už suruoštų puotų ir už 
vertingų dovanų, kalbėto
jams už gražius žodžius ir 
linkėjimus. Jonas Blaškys 
taipgi dėkojo už jo žmonos 
pagerbimų ir už linkėjimus.

Paskutinis kalbėjo Vikto
ras J. Valley. Sakė: Jūsų 
visų mieli veidai man se
niai matyti. Liūdna man, 
kad negaliu jus dažnai ma
tyti. Kalbėtojų gražūs žo
džiai, nuoširdūs linkėjimai, 
užuojauta mano, nelaimėje 
mane giliai sujaudino. Pra
rasti žmogui kojų, tai pra
rasti pusę savęs. Sunku su
rasti žodžius, kaip jums pa-

Šeštadienį, vasario 12-tų,’joje. 
314 — 15th Ave. So. salėje, 
LLD 45 kuopos buvo su
ruoštas pagerbimo banke
tas buvusiems 45 kp. valdy
bos nariams — 'Pirmininkei 
Paulinai Blaškienei ir vice
pirmininkui Viktor J. Val
ley.

Pokylio programa vede 
Aldona Aleknienė. Pirmiau
sia mūsų kuopos narys pla
čiai žinomas pažangios 
spaudos rėmėjas Valteris 
Dubendris savo 84 gimta
dienio proga pavaišino po
kylio dalyvius. Jam sudai- 
navom “Ilgiausių metų.”

Baigiant pietauti pirmi
ninkė pristatė kuopos pir
mininkų Jonų Milerį pakal
bėti.

Jonas sako: Mes šian
dien susirinkom čia pagerb
ti mūsų kuopos veikėjus. 
Paulina Blaškienė ir Vikto
ras J. Valley yra užsitar
navę šios mūsų pagarbos. 
Jų didelis pasiaukojimas or
ganizacijai išaugino mūsų 
kuopų didele. Paulina Blaš
kienė, būdama kuopos pir
mininke, kartu vadovavo ir 
virtuvės darbų paruošime 
maisto. Taipgi ir jos vyras 
Jonas Blaškys ėjo kartu at
likdamas didelius darbus. 
Jam taipgi reikia pasakyti 
didelis ačiū.

Viktoras Valley per eilę 
metų buvo kuopos vicepir
mininkas ir kuopos paren
gimų programos vedėjas. 
Jis visuomet aprašydavo 
kuopos veikla “Laisvėje.”

Jo miela žmona Ievutė 
dirbo kartu su juo. Ji ir 
dabar eina kuopos svarbias 
pareigas. Varde kuopos šir
dingas ačiū jiems.

Adelė Pakalniškienė kal
bėjo angliškai. Sakė: mes 
džiaugiamės, kad toki kuo
pos nariai, kaip Viktoras J. 
Valley ir Paulina Blaškienė, 
kol jiems sveikata leido, 
eidami organizacijos parei
gas įdėjo daug darbo ir iš
augino mūsų k u o 'P ų di
džiausia visoje organizaci-

per-

yra

dėkoti. Dėkoju 45 kuopos 
rengėjams ir valdybai už 
šių gražių puotų ir už ver
tingų dovanų, šeimininkėms 
už skanius pietus ir visiems 
už skaitlingų atsilankymų. 
Nors aš ir negaliu su jumis 
dalyvauti veikloje, tačiau aš 
linkiu, kad mūsų k u opa 
gyvuotų ir augtų narių 
skaičiumi. Taipgi linkiu, 
kad Dainos mylėtojų cho
ras gyvuotų ir kad jo mo
kytoja Adelė Pakalniškienė 
būtų sveika ir tvirta.

Eva Valley dėkojo kuopos 
nariams ir valdybai už su
ruoštų pagerbimų jos vyrui 
iruž dovanų.

Po kalbų Dainos mylėtojų 
choras, vadovaujant Adelei 
Pakalniškienei, sūdai n a v o 
kuopos veikėjams jų myli
mas dainas — “Rumunėlė,” 
“Prie Nevėžio,” “Vilniuj 
žydi liepos,” “Pensininkų 
Himnas” ir “Love Makes 
the World Go Round.”

Mūsų kuopos narys Leo
nas Valančius jau eilė me
tų sunkiai serga artritu. 
Paskutiniu laiku jo sveika
ta pablogėjo. Ir dėka mū
sų gero bičiulio Antano Čel- 
kio pagalbos ir Dr. W. J. 
Jagielos rekomendac i j o s , 
apgyvendintas Pasadena 
Manor Nursing Home, 1430 
Pasadena Ave. So.

Būtų gražu, kad draugai 
pažįstami jį aplankytų.

Miami, Fla.
Banketas-koncertas

New Haven, Conn.
Štai pavasaris jau visai

HELP WANTED-MALE-FEMALI

bei

8-ias puslapis

HELP VANTED-MAI.R-FEMALB

WATERBURY, CONN.

Klementina Yenkeliūniene
(Sadauskaitė)

Mirė vasario 15 d., š. m.
Reiškiame gilia užuojautų jos vyrui Juozui. 

Yenkelun, sūnums Rich&rd ir Vincent ir jų šei
moms, vienuolika anūkams, dviem sesutėm ir jų 
šeimoms, Ida Ablažienė gyvena pas dukrų Water
town, Conn., o kita sesutė gyvena Tarybų Lietu
voje, dzūkijoje, Seirijų miestelyje.

J. ir M. Strižauskai 
ir šeimai

Bridgeport, Conn.

WATERBURY, CONN. 
Minis

Klementinai Yenkeliūnienei
Reiškiame širdingų užuojautų jos vyrui Joseph, 

sūnums Richard ir Vincent, anūkams, anūkėms, 
seseriai Ida Ablažienei, giminėms ir artimiesiems.

M. Svinkūnienė
J. Svinkūnas
M. Ulozienė
J. Ulozas
A. Dudienė
W.
V. Ruginis 
Alice Morris 
O. Zuraitienė
W. Yokubonis
K. Vaitonienė
J. Vaitonis
Ch. Danisevich

V. Aleknaviče
V. Karalius
S. Kutelis
A. Radziūnienė 
Olga Butnorienė 
Ona Petrauskienė
A. Mockaitienė
J. Laurynaitis
J. Zelenakas
B. Kiudulienė 
Ch. Lusas
G. Vosylius 
Ona Jesulevičienė

L. S. K. salėje kovo 
dienų, kaip lietuviškas prie
žodis sako, vienu šūviu nu
šausime du zuikius. Tų die
nų LLD 75 kuopa rengia 
Tarptautinės Moters Dienos 
ir jos kovų už lygias teises 
paminėjimų ir pagerbimų 
šeimininkių ir jų talkinin
kių, kurios per visus metus 
ruošė pietus kuopai, klubui 
ir chorui. Bet yra sakoma, 
kad žmonių negalima išsi
joti kaip grūdų, tad visos 
moterys bus įleidžiamos ne
mokamai, o tik vyrai turės 
pasimokėti įžangų.

Koncertinę programų pir
mų kartų mums atliks 
ukrainiečių choras ir gerai 
žinomas Miamio< lietuvių 
Aido Choras ir jo solistės.

Tad visus prašome pasi
žymėti jūsų kalendoriuje 
kovo 15 dienų. Kurie atsi
lankysite, tikimės, būsite 
viskuo pilnai patenkinti.

Rengėjai

rengtis prie LDS ir LLD 
konferencijų. Pradėkime 
darbų dabar. Prašau apskri
čių valdybų konferencijoms 
nuskirti vietų ir dienų.

Štai g a u n u pakvietimų 
dalyvauti LLD 28 kuopos 
Tarptautinės Moters Dienos 
pagerbime kovo 12 d. Wa
ter būryje. Parengimas bus 
su pietumis. Prasidės 1 vai. 
Ačiū už pakvietimų draugei 
Svinkūnienei.

New Haveno lietuviai tu
rėtų tarti didelį ačiū A. Gu
tauskui, kuris lietuvių klu
bų dabino lietuvišku vardu 
virš 40 metų. Dabar nuo 
svetainės lietuvių vardas 
pašalintas. Gaila gražios 
vietos.

Policija sugavo tris vyrus, 
kurie užpuldinėdavo gatvė
se moteris. Jie prisipažinę 
padarė virš 50 tokių užpuo
limų ir apiplėšimų. Paleis
ti kožnas po $5,000 užstato.

J. Kunca

NEW WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and forjni- 
ca tops. Pleasant working condi
tions and benefits.

Apply between 9 and 12.
NORWOOD PRODUCTS CORP.

241 North 10th St., Prospect Park, 
New Jersey (13-18)

KNITTER MECHANIC
Wanted service daily apply
GUILD KNITTERS CORP.

1027 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

EV. 7-5209 EV. 7-5234
(16-18)

FOREMAN
Set up and supervisory exp. in spot 
welding dept. Familiar with jigs 
and fixtures. Substantial salary 

and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.

251 S. 31st St., Kenilworth, 
<201-241-8400

(17-23)

N. J.

Hartford, Conn.
Laisvės Choro praeitas 

susiri n k i m a s buvo gana 
skaitlingas ir savo nutari
mais naudingas. Nutarta 
pasveikinti New Yorko Ai
do Chorų su 60 metų su
kaktuvėmis, linkint geriau
sios kloties meno darbuose 
dabar ir ateityje.

Balandžio 23 d. parengi
mo komisija pranešė, kad 
darbas eina gerai, bilietai 
jau gatavi, tik reikia juos 
platinti. Nariai prašomi 
psidarbuoti. Programų žada 
turėti labai in te re s i n g ų . 
Vaišės taipgi bus skanios.

Labai malonu matyti Ch. 
Brazauskų dainininkų gru
pėje. Trokštu, kad jis bū
tų su mumis visada, nes 
vyrų balĄ taip mažai turi
me. Taipgi džiugu matyt 
A. Skardžių ne tik dainuo
jant, bet ir su savo drauge 
dirbant Choro naudai,

Laisves Choro garbes na
riai A. ir E. Klimai pergy
veno sunkias valandas. Abu 
antsyk susirgo ir turėjo il
gų laikų pabūti ligoninėje. 
[Elzbieta jau išėjo iš ligoni
nės ir jaučiasi kiek geriau, 
bet draugas Klimas tebegu
li ligoninėje. Liniku abiem 
laimingai nugalėti sunku
mus. Abu yra nuoširdūs 

I “Laisvės” ir abelnai darbi
ninkų reikalų rėmėjai.

P. Norvidas, Klubo pri
žiūrėtojas, jau gerokas lai- 

|kas kaip nešioja gibsu su- 
| tvirtintų rankų. Nelaimė

Norwood, Mass.
Vasario 20 d. po ilgos ir 

sunkios ligos Norwoodo li
goninėje mirė Saimonas 
Zenis. Mirė sulaukęs 83 
metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw koplyčioje ir palaido
tas vasario 23 d. Highland 
Cemetery. Velionio karstų 
puošė daug gyvų gėlių vai
nikų ir puokščių. Paskuti
nį vakarų velionį atlankė 
nemažas skaičius pažįsta
mų draugų ir giminių.

Velionis Norwoode išgy
veno beveik 50 metų. Visų 
laikų skaitė “Laisvę.” Taip 
pat ir anglų spaudų.

Paliko dideliame liūdesyje 
žmonų Helen, du sūnus — 
Paul ir Vito Norwoode, 
brolį Joseph C h ’c a g oje, 
taipgi nemažai artimų gi
minų ir draugų.

Lai būna jam šios šalies 
žemelė amžinai ramiai il
sėtis. O šeimai užuojauta 
liūdesio valandoje.

M. Uždavinis

Rochester, N- Y.
Kovo 12 dienų LLD kuo

pos moterų skyrius rengia 
Moters Dienos minėj imo 
pažmonį. Pradžia 1 vai. 
Pietūs bus skanūs — susi
dės iš jautienos, kugelio ir 
visokių skanėsių.

širdingai kviečiame viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų 
lietuvius ir kitataučius da
lyvauti. Mes v isu$ malo
niai priimsime. <
Parengimo vieta: Gedimi

no salė, 575 Joseph Ave.
Kviečia Moterys

(17-18)

MATRONS — 5 day week.
Light housekeeping. Pleasant work
ing conditions, excellent company, 
benefits. Uniforms and meals 
furnished. Apply in person or

201-721-3340
HOWARD JOHNSON
Garden State Pkwy.
Service entrance,

Bordentown Ave., South Amboy
N. J. (11-17)

NURSES
Dream opportunity to 
scratch and grow with 
new 
3:30

call

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.

HEIDELBERG 
PRESSMAN 

EXPERIENCED
start from 
a beautiful 
R’N’s 2 tofacility. Openings

& L. P. N. 11 to 7.
, Call 201-697-7800

(15-21)

MERROW OPERATOR
Experienced.

Piece work only.
Steady work.

JANET KNITTING MILLS
155 Van Wagenen Ave.

Jersey City, N. J.
(15-17)

For quality commercial shop 
Knowledge of kelly “B” and kluge 

helpful but not necessary.
Good salary, fringe benefits 

Immediate opening
FALLSBURG PRINTING CO.

So. Fallsburg, N. Y. 12779
914-434-4555

(17-18)

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 5 d., 2 vai., 
toje pačioje salėje. Bran
gūs draugai ir draugės, at
vykite visi į šį susirinkimų,

Suvalgome kasmet po 
5 svarus chemikalu
Washingtonas. -— Senato

rius Nelson pareiškė kon
grese, kad kiekvienas ame
rikietis į metus suvalgo ma
žiausia 5 svarus chemikalų 
kartu su maistu. Kai kurie 
chemikalai t i k r a i žalo j a 

! sveikatų.
Chemikalų maišymas su 

maistu žymiai padidintas 
nuo 1955 metų. Apie 1,060 
milijonų, svarų chemikalų 
dabar pridedama prie niais- 

. to.
‘ Maisto ir Vaistų adminis-

HOUSEKEEPER COOK
Mature, good natured European. 
Includes care of small children: 
animals. Live in. Good home with 
sunny pvt room, 5 (lays per1 wk 
incl-, weekends, other household help. 
Salary open. Recent refs required. 
Call 10-5 212-935-1581. (15-17)

HOUSEKEEPER COOK
Sleep in.

5^ days, own room, TV, 
Adults, dog.

Upper Saddle River, N. J.
Salary open. References required.

201-327-8944
(17-19)

LUMBER WHOLESALE 
SUPERVISOR

Irvington, 5 day week.
Full benefit program.

Experience desired 
but not necessary.

Call Mr. Boyd
201-373-1881

(17-19)

MACHINE SHOP
Mill & Jig Bore Machinists 

2nd shift only
to set up work from blue prints

Jig

Able
Work to very close tolerances & 

required finishes.
Job shop, tool room exp. desirable.

required finishes.

Good pay. All benefits. 
D-M-E CORP.

1217 Central Ave., Hillside, N. J.
(12-18)

nes dar kai kurie neatsiė-■ tracija turėtų būti įgaliota 
mėtė knygų, o kiti dar ne
pasimokė jote šiuomet i n i ų 
duoklių. Ir šiame susirin
kime galutinai paskirsime 
pavasarinio parengimo die
nų. Todėl visi jau stokime 
prie veiklos.

Valdyba

sulaikyti chemikalų naudo
jimų, pareiškė sen. Nelson.

Tokijas. — Japonijos val
džia skelbia, kad šiuo me
tu Japonijoje yra 621,000 
bedarbių.

įvyko namuose. Puolant 
rankos kaulas trūko. Lin
kiu jam greitai sugyti ir 
grįžti prie savo pareigų.

Haga. — Olandijos val
džia nutarė paleisti iš ka
lėjimo tris nacių karo, kri
minalistus, kurie vadovavo 
žydų skerdimui Olandijoje 
karo metu.

BALADĖ APIE RASĄ
...Niujorke sutikau mergaitę, 

vardu Rasa...
(Iš laiško)

Sūpuosi į paltų,
Ar temsta, ar švinta, 
Ant šalto asfalto 
Rasa nenukrinta.

Tais, miestas apkurto, 
Lyg pragaras ūžia.
Iš kur tu, iš kur tu, 
Rasele, Rasuže!?

Gal krito nukrito 
Raselė iš ryto, 
Gal bėgo per sodų, 
Per sodų rasotų?

Apstulbęs sustojau
Ir vųrdų kartoju: 
Rasyte, Rasele, 
Rasuže sesule!..

KNITTER—MECHANIC
ASSISTANT

to work on Double Knit Machines. 
Must be exp. Position is open.

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS 

25 East Union Ave. 
E. Rutherford, N. J. 

201-935-0020
(12-21)

WANTED 
FIRST CLASS SKILLED

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY
to set up work from blue 

Work to very close toler
ances & required finishes.

Able 
prints.

Job shop, tool room experience
desirable.

Good pay, all benefits.
D. M. E. CORP.

1217 Central Ave., Hillside, N. J.
201-355-3500

(14-23)

desirable.

Sveikiname
Tarptautinės Moters Dienos šventės proga 

sveikiname mūsų sesutę

Agnes Jurevičienę
Fla.

jos 78-,ių metų gimtadienio proga (Kovo 4 d.).
ausiu metų!

Margaret Cowl
New York City

Helen Kudirkiene
Linden, N. J.

Lilija Kavaliauskaite
Woodhaven, N. Y.
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Chicago. — Darbo Unijų 
Veiklos ir Demokratijos ko
mitetas ragina unijų virši
ninkus pasitraukti iš Nix- 
ono administracijos kon
troliuojamo Algų Komite
to, kurio tikslas palaikyti 
Įšaldytas algas, kuomet pra
gyvenimo kainos nuolat 
kyla.

Detroitas.—Sveikatos de- 
ipartamentas, išty r i n ėjęs 
226 vaikus, rado nuodingo 
švino dalių 31 vaiko krau- 
juje.. Panašūs tyrinėjimai, 
pravesti kituose miestuose, 
taipgi rado švino vaikų 
kraujuje.

Sūpuosi į paltų, 
Taip sunkiai čia švinta! 
Ant šalto asfalto 
Rasa nenukrinta.

Juozas Nekrošius

BUTCHER
All around man for slaughtering 

and boning.
GREEN VILLAGE PACKING CO.

Green Village, N. J.
, 377-0875

(14-18)

REAL ESTATE

Iš GELMĖS
Ošia žali ąžuolai, 
žemėje gilės giliai.

Šaknys—per širdis, karstus, 
Trupina, skaldo grumstus.

Kyla daigai iš gelmės — 
Skleisis, žaliuos ir šlamės.

Galo augimui nėra. 
Dega virš girios aušra.

Juozas Nekrošius

HALEDON BAKERY & INCOME 
Operating bakery business in ex
cellent location, 
all equipment & 
(6 & 3); garages, 
heat. Reasonable taxes. Must sell 
quickly $59,000.

DAHL REINGOLD & 
McARDLE, BROKERS 

201-742-6800 (15-17)

Bakery includes 
2 modern apts. 
storage, separate

Manila, Filipinai. — Vie
name kalėjimo sukilime už
mušta 8 kaliniai, 36 sužeis
ti. 1971 m. užmušta 71 ka
linys, sužeista 145.
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TARYBŲ SĄJUNGOS 50-1V

Mes tuo di
Šie metai ypatingi tary

binių tautų gyvenime: su
kanka penkiasdešimt metų, 
kai buvo sukurta Tarybų 
Socialistinių Respublikų Są
junga.

...Penkiasdešimt metų 
vieno žmogaus gyvenime— 
tai labai daug; penkiasde
šimt metų didžiulės valsty
bės biografijoje—tai trum
putė atkarpėlė. Per ją Ta
rybų Sąjunga padarė tiek, 
kiek kai kurios valstybės 
nepadaro per ištisus am
žius.

Po Spalio revoliucijos, nu
galėję darbo žmonės pavel
dėjo visiškai sugriautą 
krašto ūkį, beveik parali- 
žuotą pramonę, skurdą, pa
veldėjo iš visų pusių puo
lančius gerai ginkluotus ir 
dosniai remiamus priešus.
Visa tai buvo įveikta to

kiu trumpu laiku, kad ne 
vienas Vakarų stebėtojas 
(aišku, objektyvus) pava
dino fantastišku.
Sunkioje atkaklioje kovoje

Suprantama, Tarybų Są
junga ne iš karto tapo to
kia, kokia ji dabar yra. Ta
rybų valdžia atkaklioje kla
sių kovoje įvairiose vietose 
nugalėjo ne vienu metu, ne 
iš karto buvo įveikti užsie
nio interventai. Tad iš pra
džių Rusijos Federacijoje, 
Baltarusijoje, Ukrain oje, 
Vidurinėje Azijoje, Užkau
kazėje kūrėsi atskiros res
publikos, autonominės sri
tys. Buvo visiškai aišku, 
kad tarybinės tautos gau
siems vidaus ir išorės prie- 
šiams bus pajėgios atsispir
ti tik susivienijusios tar
pusavyje.

Tad 1922 metų gruodžio 
30 dieną Maskvoje įvyko I 
Tarybų suvažiavimas. Bu
vo paskelbta Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjun
ga. Iš pradžių ją sudarė 
Rusijos Federacijos, Ukrai
nos, Užkaukazės bei Balta
rusijos respublikos.

Didieji žygiai
Bėgo metai. Didelio, 

įtempto darbo metai. Tau
tos, anksčiau net neturė
jusios rašto, steigė mokslo 
akademijas, išugdė pasau
linio garso mokslininkus; 
pirmosios pasaulyje socia
listinės valstybės pramonė, 
kuri buvo pradėta kurti ko
ne plikoje vietoje, pasie
kė tokį lygį, apie kurį nė 

[EČIUI

džino j aniės
nesvajoja daugelis gerai iš
vystytų kapitalistinių kraš
tų (nepaytrusių nė karo su
griovimų); tarybinis moks
las daugybę kartų įrodė sa
vo pranašumą, tiesiog triuš
kinančiai nugalėjo, kai į 
orbitą aplink Žemę pirma
sis paleido dirbtinį palydo
vą, vėliau — iškėlė i kos- 
mošą pirmąjį Žemės sūnų— 
Jurijų Gagariną.

Neįmanoma net išvardinti 
tų gyvenimo, mokslo, dar
bo sričių, kur, pradėjus nuo 
nieko, padaryta milžiniškai 
daug.

Ir Lietuva į tarybinių 
tautų gretas

Kaip žinia, 1940 metais 
ir Lietuva, jos darbo žmo
nėms pageidaujant, tapo 
tarybine respublika: 1940 
metų rugpiūčio 3 d. įvykusi 
Tarybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos sesija priė
mė Lietuva i TSRS. ■V £

Deja, hitlerinei Vokieti
jai užpuolus Tarybų Sąjun
gą, taikus darbas ilgiems 
karo metams nutrūko ir 
Lietuvoje. Išvijus hitleri
nius okupantus, daug ką 
reikėjo pradėti iš naujo.

Dabar tai — jau istorija, 
gyva, pati naujausia, mūsų 
dienu, bet—istorija; Lietu
va šiandien viena iš lygia
teisių penkiolikos tarybinių 
respublikų. Ji — pilnateisis 
didelės tautų šeimos narys, 
dirbantis, kaip ir kiti, gau
nantis, ką ir kiti.

Tuo mes didžiuojamės.
Jos laimėjimai juos siutina

Tai varo į bejėgišką siu
tuli visus Lietuvos priešus, 
nežiūrint, kur jie bebūtų ir 
kokia spalva būtų nusidažę. 
Neveltui vienu pagrindi
niu įnirtingu propagandi
nių atakų objektu yra kaip 
tik Lietuvos buvimas tary
binių tautu federacijoje. 
Anot nacionalistinės propa
gandos. lietuviai esą pri
versti dirbti daugiau už ki
tus tarybinius žmones, bet 
gauną už savo darbą ma
žiau, esą, “išnaudojami,” 
“nanaud o i a m i ” Nemuno 
krašto mokslininkai ir net 
snortininkai. Greta šitos 
Giesmelės traukiama kita— 
anie tai. kokia šiandien bū
tu Lietuva, iei neišsuktu iš 
šeinio, buržuazinio kelio...

Kai perskaitai, kad lygiai 
taip p at (net tais pačiais

DIDŽIAUSIOJE LIETUVOS STATYBOJE

Netoli Mažeikių, ant Varduvos upės kranto, statoma pirmoji 
Pabaltijyje naftos perdirbimo įmonė. Ši statyba įtraukta į devintojo 
penkmečio svarbiausiųjų šalies statybų sąrašą.

Nuotraukoje: Vilniaus inžinerinių tyrinėjimų instituto. Kauno 
filialo vyr. inžinierė geologė A. šišmariova ir Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko universiteto gamtos fakulteto V-ojo kurso studentas 
K. Krasauskas Mažeikių naftos perdirbimo įmonės pagrindinėje 
statybos aikštelėje atlieka inžinerinius geologinius tyrinėjimus; de
šinėje— gamybinės bazės/ statybos vaizdas.

A. Dilio nuotrauka

išsireiškimais!) sapalioja ir 
ūkrainietiškieji, ir latviš
kieji, ir estiškieji nacio- 
nali štai, tupį užsieniuo
se, negali sulaikyti šypse
nos: visų “argumentai” vie
nodi, visų tautos Tarybų 
Sąjungoje “skriaudžiamos”!

Būdinga ir tai, kad tautų 
vardu mėgina kalbėti kele
tas jų atplaišų...

Tas pyktis prieš tarybinių 
tautų šeimą net jungia 
įvairiak i 1 m i u s nacionalis
tus, ir tai neatsitiktina: 
juk jie visi — pirmiausia 
socializmo, išmušusio jiems 
pagrindą iš po kojų, prie
šai. Priešai, bergždžiai mė
giną padaryti neįmanoma • 
išardyti tautų draugystę, 
sukurtą bendro gyvenimo, 
bendro darbo, bendros ko
vos.
Jų nenutraukiama giesmele

Arsenale ginklų, kuriuos 
nacionalistai naudoja kovo
je prieš Tarybų Sąjungą, 
yra ir klyksmas dėl tarybi
nių respublikų teisių. Taip, 
pavyzdžiui, lietuviškieji re
akcionieriai labai dažnai ra
šo apie tai, kad, girdi, Ta
rybų Lietuvos veikėjai, 
mokslininkai, sportininkai 
negali pasireikšti tarptauti
niuose forumuose.

Ši giesmelė traukiama me
tai iš metų, nors daugybė 
Tarybų Lietuvos moksli
ninkų keliauja po visą pa
saulį, skaito paskaitas vi
suose kraštuose, Tarybų 
Lietuvos fabrikų ir gamy
klų — ypač precizinės pra
monės — dirbinių plačiai 
garsėja, Tarybų Lietuvos 
dainininkai laimi didelius ir 
garbingus tarp ta u t i n i u s 
konkursus, Tar. Lietuvos 
geriausieji sportininkai sėk
mingai atstovauja savo res
publiką ir visą Tarybų Są
jungą tarptautinėse varžy
bose.

Tai faktai, kuriu nenu- 
stelbs joks “vadu o t o j ų ’ ’ 
klyksmas, nors klykti jie 
mėgsta bet kokia proga.

Štai kad ir palyginti ne
seniai New Yorke vykusi 
Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos sesija. Na
cionalistai išstūmė scenon 
gerai pažįstama figūrą — 
kongresmeną Derv i n s k į, 
kaip tik ir pasižvmintį sa
vo uolumu panašiuose rei
kaluose. Jis vėl atkartojo 
trafaretinius sakinius apie 
“pavergta” Pabaltijį, pade- 
i a v o del “nepriklausomy
bės.”

Bet šis išpuolis “veiksniu” 
liūdesiui, nesukėlė visiškai

jokio efekto: Dervinskio 
kalba buvo visų teisingai 
suprasta, kaip paprasčiau
sias noras atidirbti tam ti
krai grupei rinkėjų už jų 
balsus. Tuo labiau, kad to
je pat sesijoje Tarybų Są
jungos delegacijos sudėtyje 
dirbęs Tarybų Lietuvos už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas V. Zenkevičius 
faktais trumpai drūtai at
sakė į senus prasimanymus.

Beje, jau vien tai, kad 
Jungtinių Tautų Sesijos 
darbe dalyvavo Tarybų Lie
tuvos diplomatas, sukėlė di
delį “veiksnių” maudulį. Vi
si jų išpuoliai, visi mėgini
mai mesti šešėlį tarybinių 
tautų draugystei yra tiesiog 
beviltiški. Lietuvių tauta, 
kaip ir kitos tarybinės tau
tos, didžiuojasi tuo, kad 
yra didelės šeimos lygiatei
sis nars.

Tai — garantija, kad jo
kiems “vaduotojams” nie
kada nepavyks įgyvendinti 
savo tauškalų, ir tai visų 
labiausiai juos siutina.

Jonas Lukoševičius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Maskva. — Pasitarimuo

se su Šiaurės Korėjos už
sienio reikalų ministru Ho 
Dam Tarybų Sąjungos vy
riausybė pasižadėjo arti
ni i a u kooperuoti kovose 
prieš amerikini imperializ
mą, taipgi padėti šiaurės 
Korėjai ekonominiai.

Prašo TSRS paramos
Three Forks, Mont. — 

Šio amerikiečių apsemto 
miestelio gyventojai krei
pėsi j Tarybų Sąjungos am
basadą Washingtone, pra
šydami paramos nuo tvano 
nukentėjusierns, k a d a n gi 
n e i federalinė, nei v a 1- 
stijos valdžia jokios pagal
bos neduoda.
Susikūrė moterų kokti,są

Columbia, Mo. — Mote
rys čia iš šios valstijos su
važiavo ir sukūrė Moterų 
Politinį Kokusą kovai prieš 
karą, už taiką, už pažangų 
aborcijų įstatymą ir tt.

Skelbia streiką
Detroitas.—Jungtinė Au

tomobilių Darbininkų Uni
ja nusitarė paskelbti auto
mobilių darbininkų streiką 

(kovo 3 d. prieš dvi General 
Motors įmones Lordstown, 
Ohio ir Wilmington, Del. 
Streikas apimtų 11,000 dar
bininkų. Reikalauja sulai
kyti skubumo sistemą ir 
darbininkų mažinimą.

Saigonas.—Amerikos mi- 
litarinė komanda skelbia, 
kad dar keletas tūkstančių 
amerikiečių karių grįžo na
mo. Dabar amerikiečių Pie
tų Vietname paliko žemiau 
100,000.

Toledo, Ohio. — Sylvania 
mokyklos studentas apkal
tintas už įdėjimą į moky
tojų maistą nuodingų che
mikalų. Užvalgęs tą mais
tą vienas mokytojas sirgo 
24 valandas.

CHICAGO, ILL.
Mes, newyorkieciai, prisimename

Bronės Senkevičienės 
buvimą ir veiklą mūsų tarpe.

Reiškiame gilią užuojautą velionės liūdintiems 
idėjos draugams ir draugėms.

R. II. Feiferiai ir
P. N. Ventai ;/.Aw-U

Moters Dienos minėjimas 
Šį sekmadienį

Dalyvaukime visi, afsiveskime draugus ir pažįsta
mus į Niujorko Lietuvių Moterų Klubo MOTERS DIE
NOS minėjimą, sekmadienį, kovo 5 d., 2 vai. po pietų, 
Laisves salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Programa bus įvairi, susidės iš dainų, trumpų 
kalbų, eilėraščių skaitymo.

Po programos bus pietūs.
Valdyba

Mieste pasidairius
Mirė dr. Victor G. Heiser, 

99 metų amžiaus, pasišven
tęs kovotojas prieš įvairias 
ligas. Su ta misija jis ap
keliavo pasaulį 17 kartų, 
kovojęs malariją Filipinuo
se, įvairias ligas Kinijoje, 
Malajuose, Egipte ir kitur.

Dr. P. Weissman sekma
dienį pasisakė nesijaučiąs 
gerai, išėjo ant terašo ir 
nukrito nuo 17 aukšto. Mi
rė 61 metų amžiaus. Buvo 
psichoanalizo specialistas.

Coronoje užsidegus na
mui gaisre žuvo keturi šei
mos nariai.

New Yorko mieste iki 
šiol mirė nuo influenzos 36 
žmonės. 1968 metais mirė 
168. Pereitais metais mi
rė tik 13 ligonių.

1971 metais vagiliai nu
skriaudė miesto ligonines, 
pavogdami įvairių vaistų ir 
kitų reikmenų $300,000 ver
tės.

Rikers salos kalėjime bu
vo sukilę 350 kalinių. Sar
gai lazdomis, ašarinėmis 
bombomis ir kitokiais žiau
riais būdais suki lėlius nu
malšino. Sužeista 100 žmo
nių.

Penki jauni plėšikai po
žeminio traukinio stotyje 
užpuolė kitus penkis jau
nuolius. Plėšiko peiliu buvo 
nudurtas 14 metu jaunuo
lis M. Fauk.

Nobelio premiją gavęs 
mokslininkas George Wald 
buvo nuvykęs į Šiaurės 
Vietnamą. Grįždamas na
mo parvežė 86 amerikiečių 
belaisvių laiškus jų gimi
nėms. Wald ragina baigti 
karą, ištraukti visus ame
rikiečius iš Vietnamo.

Rep.

Magnetas vietoj lyno
RTFSR jūrų laivyno mi

nisterijos centrinio tech
ninio konstravimo biuro 
darbuotojai nusprendė mo
dernizuoti senovišką laivų 
pririšimo prie krantinės 
būdą. Tradicinį lyną jie 
pakeitė elektroma g n e t u . 
Juo laivas pats prisitvirtins 
prie geležies lapo krantinė
je.

Seneca, S. C. — Susimu
šus dviem automobiliam 7 
jaunuoliai užmušti.

PADĖKA
Man būnant 6 savaites li

goninėje, turėjau 4 operaci
jas ant akies. Aš noriu nuo
širdžiai padėkoti draugams 
ir draugėms, kurie man iš
reiškė užuojautą laiškais 
ir atvirukais bei per telefo
ną iš arti ir iš toli. Aš nie
kados nepamiršiu to gra
žaus jusli atjautimo. Vi
siems ir visoms labai dide
lis nei i i.

M. Simon

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks kovo 14 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Visi nariai 
prašomi ateiti pasiimti 
knygą ir ap tarsim kitus 
svarbius dalykus.

Valdyba (17-18)

LDS 1 kp. susirinkimas
Įvyks kovo 7 d., 2 vai. po 

pietų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park.

Sekr. A. Gilman

PAKETAI-DOVANOS
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai 

40 metą egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės į :

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935-3455
Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 
tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 

Busais Num, 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2-2874
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4114
B 1C A N (’ II :
CHICAGO. ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5—-7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avctiue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06108 
11 Charter Oak Ave.

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF.
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
MIAMI, FLA. 88188
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave., N. E.

Telephone: (612) 788-2545 
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

224*0829

90026

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
A stuntosios-Moters Dienos.

Įvyks 2 vai. p.p., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio atžymėjimui, Laisvės 
salėje.

Balandžio, 16 d.
Lie tuvi ų Kooperaty vės 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietuvius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 G r a nd 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

S

NEW YORK, N. Y. 10008 
101 First Avenue

OR 4-3980
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 82nd St.

731-8577
PARMA, OHIO 44184 
5482 State Road 

749-3088
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1018 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR 1-8712 
ROCHESTER, N. Y. 14621 
688 Hudson Ave.

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1286 — 9th Avenue

LO 4-7981 
SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 89th St.

ME 8-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway

AN 8-8764
SOUTH RIVER. N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08860 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8347




