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Motina, sesuo, žmona 
Po didelio triukšmo 
Niekas jų nebaus 
Ir Italijoje
Mokslas ir technika 
Kodėl neprotestuoja?

— A. Bimba —
Istorija amžinai minės ir 

gerbs tuos, kurie 1908 metais 
nutarė metuose vieną dieną 
pašvęsti pagerbimui moters — 
mūsų motinos, sesers, žmonos. 
Ir čia, kaip ir visais kitais di
džiaisiais socialiniais klausi
mas, sumanytojas ir iniciato
riais buvo revoliucionieriai, 
marksistai, kovotojai už nau
ją, laisvą ir švarų gyvenimą.
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šiandien Kovo Aštuntoji pla
čiausiai atžymima visame pa
saulyje. Ypač socialistinėje 
komunistų vadovaujamoje pa
saulio dalyje motina, sesuo ir 
žmona gražiai, iškilmingai pa
gerbiamos.

Bet Kovo Aštuntoji daug 
daugiau negu tik moteriai pa
gerbti diena. Ji yra ir kovos 
diena —kovos už pašalinimą 
visokios neteisybės, nelygybės 
ir diskriminacijos, kurią dar 
ir šiandien net ir mūsų Ame
rikoje užtinkame beveik kiek
vienoje gyvenimo ir darbo sri
tyje.

Mūsų nuoširdžiausi sveikini
mai eina visoms lietuvėms mo
terims, pirmoje vietoje mūsų 
mielosioms pažang i o s i o m s 
draugėms, kurios ant savo 
pečių visada neša tokią didelę 
ir atsakingą viso mūsų judė
jimo naštos dalį!

Jau kai kam iki gyvojo kau
lo smegenų dasiėdč tas ne
svietiškas triukšmas, sukeltas 
dėl tos mūsų prezidento kelio
nės į Kiniją. Veikiausia jis dar 
greitai ir nesibaigs, tęsis gal 
iki rudens, iki pat prezidenti
nių rinkimų. Juk jis pirmoje 
vietoje ir keliamas tam, kad 
Richard Nixonui padėtų rin
kimus laimėti. Ir, reikia pri
pažinti, jam šio tikslo siekti 
labai sekasi...

žinoma, ši prezidento ke
lionė buvo istorinė — istori
nė jau vien tik ta prasme, 
jog tai buvo pirmutinis Ame
rikos prezidento apsilankymas 
toje tolimoje šalyje. Istorine 
galima vadinti dar ta prasme, 
kad Nixonas į istorijos šiukš
lyną pasiuntė ir palaidojo per 
daugiau kaip dvidešimt metų 
pirmesnių prezidentų tęstą 
tikrai beprotišką politiką Ki
nijos atžvilgiu ir sumezgė 
tam tikrus ryšius su gyvento
jais skaitlingiausia pasaulyje 
šalimi.

Kad prezidentas tai padarė 
apsiversdamas aukštyn kojo
mis Kinijos klausimu ir tu
rėdamas tam tikrus sumeti
mus, tai jau kitas klausimas.

Taip pat kitas klausimas, 
kas toliau seks po to viso 
triukšmo. Tenka palaukti ir 
pamatyti.

Už tą baisią nelaimę West 
Virginijoje turėtų būti suim
ti ir skaudžiai nubausti ang
lies kompanijos viršininkai ir 
Pennsylvanijos valdini n kai. 
Jie kalti. Bet ar nors vienam 
iš jų nors vienas plaukas nuo 
galvos bus nurautas? Nebus!

Italijoje paskelbti nauji 
parlamento rinkimai. Katali-

(Tąsa I-ame pu slap.)

Nixono pasitarimai Kinijoje 
neduos taikos Indokinijoje, 

sako taikos kovotojai
Washingtonas. — Prezi

dentas Nixonas, susišaukęs 
kongreso ir senato vadus, 
švelniai kalbėjo ir gal da
linai juos įtikino, kad jo 
pasitarimai Kinijoje gali 
duoti taiką Azijoje, gali 
padėti baigti karą Indoki
nijoje.

Bet taikos kovotojų Nix
onas negali apgauti. Anti
karinių organizacijų vadai 

Kongreso komitetas atmetė 
streiklaužišką bilių

Washingtonas. — Kong-®
resinis komercijos komite
tas atmetė kongresmano 
Harvey siūlomą bilių, tai
komą sulaikyti geležinke
liečių ir lėktuvų darbininkų 
streikus.

šeši demokratai balsavo 
prieš tą streiklaužišką bilių, 
keturi republikonai balsavo 
už tą bilių. “Tai buvo vi
sai politinis balsavimas po
litiniuose metuose”, pareiš
kė biliaus siūlytojas Har
vey.

Angela Davis ir Wins
ton kviečia į kovas
San Jose, Calif. — Ange

la Davis ir Komunistų par
tijos pirmininkas Henry 
Winston paskelbė bendrą 
pareiškimą, kuriame kvie
čia visus už laisvę kovoto
jus sudaryti masinę veiklą 
neteisingų kaltinimų atmu
šimui ir jos išlaisvinimui.

Angela Davis kartu pa
brėžė svarbą kovoti už iš
laisvinimą visų politinių 
kalinių. >

Angelos Davis teismas 
prasidėjo vasario 28 d. 
Kompart i j o s pirmininkas 
Winston teismabutyje sekė 
visą teismo eigą.

Havana. — Kubos Moks
lų Akademija atžymi šalyje 
padarytą progresą per 10 
metų.

Nusiginklavimo konfe
rencija laukia Kinijos
Geneva. — 25 valstybių 

atstovų nusiginklavimo 
konferencija dabar, po Nix
ono grįžimo iš Kinijos, ti
kisi Kinijos Liaudies Res
publikos prisidėjimo prie 
ginklų ribavimo pasitarimų. 
Manoma, Nixonas priminė 
Kinijos vadams reikalą da
lyvauti.

Šiuo metu Prancūzija dar 
neatsiunč i a konferencijon 
atstovų. Jeigu Kinija pri
sidėtų, tai ir Prancūzija su
tiktų konferencijoje daly
vauti.

dabar reikalauja, kad Ni
xonas vyktų į Paryžių ir 
taikos pasitarimuose tartų- 
si karo baigimo klausimu 
Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios siūlymo 7 
punktų plano pagrindu.

Antikarinės organizacijos 
planuoja išvystyti plačią 
pavasarinę veiklą prieš ka
rą Indokinijoje.

. Kaliniai sulaikė darbą
Danbury, Conn. ■ Iš 764 

kalinių apie 60 proc. pareiš
kė protestą prieš rasinę 
diskriminaciją, atsisakyda
mi dirbti paskirtą darbą. 
Darbo sulaikymas buvo ra
mus.

Pekinas. —1 Kiniją ir vėl 
užmezgė diplomatinius ry
šius su pietinės Afrikos 
valstybe Ghana.

Ultradešinieji rodo 
Nixonu nepasitenkinimą

Washingtonas. ■ .Ultra
dešinieji jau pareiškė nepa
sitenkinimą Nixono sutiki
mu, kad Taivanas yra Kini
jos dalis. Tai būsianti pa
daryta Tai vano valdžiai 
skriauda ir net gali būt 
mirtis, jeigu amerikiečiai 
bus ištraukti iš Taivano.

Bet Nixono administraci
ja nesiruošia tokių žygių 
daryti. Savųjų draugų Nix
onas nenuskriaus, pasakė 
vienas diplomatas.

Dakaras. — Senegalo val
stybė dabar turi 3 milijo
nus 900 tūkstančių gyven
tojų.

Čilė laimėjo New York o 
f ederaliniame teisme
Santiago. — Čilės lėktu

vai vėl pradėjo kursuoti į 
Miami, Fla. Kursavimas 
laikinai buvo sulaikytas, 
kai Kennecott Copper kom
panija apskundė Čilę dėl 
nesumokėjimo 5 milijonų 
dolerių skolos.

Federalinis teismas New 
Yorke atmetė kompanijos 
skundą ir pripažino teisę 
Čilės lėktuvams kursuoti, 
kur jie tik nori.

Turėtų vykti Kubon
Washingtonas. — Kong- 

resmanas Fulton pasakė,1 
kad grįžęs iš Kinijos Nixo
nas dabar turėtų vykti į 
Kubą su ta pačia misija.

840 įpili jonų žmonių yra 
beraščiai visame pasaulyje
Vilniaus “Tiesa” rašo:
Junesko (Jungtinių Tau

tų organizacija) oficialiais 
duomenimis, 1970 metų pa
baigoje Žemės rutulyje bu
vo maždaug 840 milijonų 
žmonių, kurie nemokėjo 
skaityti, nei rašyti. Štai vy
resnių kaip 15 metų beraš
čių procentas įvairiuose že
mynuose: Afrika—-81.5 pro
cento, Pietų Azija — 67.8, 
Rytų Azija —. 42.4, Lotynų 
Amerika — 33.9.

Tikslios statistikos Jung
tinėse Valstijose, nors ir 
keista, nėra. Tačiau yra 
šiokių tokių žinių, kad maž
daug 800 tūkstančių jaunų
jų amerikiečių nuo 6 iki 13 
metų apskritai nelanko mo
kyklos. Tai daugiausia vai
kai iš indėnų rezervacijų 
ir miesto getų. Dar 6 mili
jonai JAV vaikų mokosi 
mokyklose tik vienerius me
tus. Kai kurie specialistai 
teigia, kad šalyje yra apie: 
20 milijonų žmonių, kurie 

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Naujienas iš Lietuvos 

Technika ateina į talką
Vilniaus Spalio rajono 

įmonių kolektyvai ’savo so-: 
cialistiniuose įsipareigoji-, 
muose 197? metams pąsiža- 
dėjo “dėka automatizacijos 
ir mechanizacijos bei pa
žangių technologinių proce
sų panaudojimo, sumažinti’ 
žmonių, užimtų rankų dar
bu, lyginamąjį svorį gamy
boje 18-20 procentų”.'.
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Naujovės pagerins kokybę
Vienu geriausiu šalyje 

pagal mechanizacijos ir 
automatizacijos lygį ši
luminio apdirbimo cechų 
tarpe specialistai skaito 
Vilniaus grąžtų gamyklos 
terminį cechą. Šiuo metu 
čia dirba keturios moder
nios grąžtų grūdinimo bei 
taisymo technologinės lini
jos, kurios tiksliau nei žmo
gus gali kontroliuoti šį 
svarbų gamybinį procesą.

Įsipareigojęs savaite ank
sčiau įvykdyti metinę už
duotį, cecho kolektyvas šie
met dėmesį sutelkė darbo 
našumui, kokybei. Baigtos 
montuoti dar dvi srovinės 
linijos, įranga kurioms pa
gaminta pagal įmonės kon
struktorių J.Jasono, J. Ser- 
vydžio, J. Jonaičio ir ve
dančio konstruktoriaus V. 
Bučmio projektą. Naujai 
linijai pradėjus veikti, ruo
šinių kokybė dar pagerės.
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Mechanizuojami surinki
mo cechai

Vilniaus radijo kompo
nentų gamyklos nestandar
tinių įrengimų ceche pradė
ta gaminti mechanizuota, 
transformatorių montavi

sunkiai gali perskaityti ir 
parašyti spausdintomis rai
dėmis savo varda.

Junesko žinynas kartu 
praneša apie didelius laimė
jimus, kurių pasiekė, likvi
duojant neraštingumą, to
kios šalys, kaip Kuba, Ma
lis, Alžyras, Indija, EAR ir 
kitos.

Bangladešo premjeras 
išvyko Maskvon

Dacca. — Bangladešo 
premjeras Rahman specia
liu tarybiniu lėktuvu išvy
ko į Maskvą 5 dienų vizitui. 
Su juo kartu vyko 18 paly
dovu.

Svečiai pareiškė padėką 
Tarybų Sąjungai, kuri bu
vo pirmoji pripažinti Ban
gladešo nepriklausomybę ir 
suteikė nemaža paramos.

Roma. — Pirmaisiais di- 
vorso įstatymo metais Ita
lijoje įvyko 13,000 divorsų.

mo, surinkimo ir kontrolės 
linija.

Šį įrenginį sukonstravo 
automatizacijos ir mecha
nizacijos skyriaus bei tech
ninės estetikos biuro spe
cialistai. Naujovė, kuri šie
met; bus sumontuota kai 
kuriuose įmonės sūriu k i m o 
baruose, palengvins mon
tuotojų darbą, pakels darbo 
kultūrą, k _g;

Gamyklos darbo moksli
nio organizavimo skyriaus 
kūrybinės veiklos planuose 
daugiau kaip dvidešimt ga
mybos tobulinimo įrengimų, 
kuriuos n u t a r t a sukon
struoti, pagaminti ir pa
naudoti gamyboje šiais me
tais.
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Automatiniai staliai
Jau beveik įpusėjo uVil

niaus” baldų įmonių susi
vienijimo antrosios eilės 
statyba. Vien naujajame 
korpuse produkcijos bus 
gaminama maždaug už 15- 
20 milijonų rublių per me
tus. Tačiau baldžiams nauji 
pajėgumai tai ne vieninte
lis kelias gamybai plėsti ir 
darbo našumui didinti.

Antriesiems penkmečio 
metams sudaryta plati ga
mybos mechanizavimo pro
grama. Ji sėkmingai prade
dama įgyvendinti. Septin
tajame ceche netrukus pra
dės veikti mechanizuotas 
briaunų faneravimo, šlifa
vimo ir sulyginimo konve
jeris. Šis “mechaninis sta
lius” per pamainą galės pa
ruošti tris tūkstančius sky
dų. Pusė šio konvejerio įsi
savinta dar praėjusiais me
tais.

“Tiesa”

Angelos Davis teismą seka 
keturi šimtai p a s a u l i o 
spaudos korespondentų

San Jose, Calif. — Ango
los Dayis teisme dabar ren
kami prisaikintieji teisėjai 
(jury). Jų išrinkimas gali 
užsitęsti mėnesį kitą. Nu
matoma, kad visa teismo 
eiga gali užsitęsti net kele
tą mėnesiu, v t-

Apie 400 spaudos kores
pondentų. radijo ir televi
zijos reporterių seka visą 
teismo eigą. Nemažai ko
respondentų atvyko iš dau

Branduolinė jėgainė užmušė 
100,000 žuvų vandenyse

Mažina aliejaus gamybą
Albany. — New Yorko® 

valstijos valdžia įsake su-
laikyti išbandymus Consoli
dated Edison branduolinės 
jėgainės, kai išbandymai 
užmušė daugiau kaip 100,- 
000 žuvų Indian Point upė
je, kurios vandeniu jėgainė 
naudojasi.

Dabar tyrinėjama, ar tįik 
jėgainės atominė energija 
nesudaro žuvų mirčiai prie
žasties. Jėgainė ruošiama 
paleisti darban liepos mė- 
nesį. V

Generalinis streikas 
Argentinoje

Buenos Aires. — Argen
tinos darbininkų unijos bu
vo ; paskelbusios 24 valandų 
generalinį streiką. Valdžia 
pripažino streiką nelegaliu. 
Policija ir armija saugojo 
strateginius punktus. Strei- 
kieriai ; išdaužė Londono 
banko langus.

Streikui vadovavo Gene
ralinė Darbo Konfederacija, 
kuri reikalavo kolektyvio 
susitarimo, didesnių algų ir 
politinių kalinių paleidimo. 
Konfederacija turi pusan
tro milijono narių.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos spauda paskelbė Nixo- 
no pasitarimų eigą su Ki
nijos vadais.

Amnestija galinti draf- 
to sistema suardyti
Washingtonas — J e i g u 

amnestija būtų suteikta 
nuo drafto išsisukusiems 
jaunuoliams, kad nereikėtų 
vykti į Vietnamą, tada vi
sa drafto sistema būtų su
ardyta, pareiškė drafto di
rektorius Curtis W. Tarr 
senatiniame apklausinėjime.

Tarr ir toliau nori pa
laikyti drafto sistemą, nors 
jau manoma, kad pasibai
gus karui Indokinijoje jau
nuolių prievarta draftuoti 
į militarines jėgas nereikės, 
nes bus pakankamai sava
norių.

gelio kitų šalių, gera dalis 
iš socialistiniu šalių. Šimtai 
milijonų pasaulio žmonių 
laukia A. Davis laimėjimo.

Ultrareakcionieriai gra
sina f a r me r i ui R. M c Af ree, 
kuris savo $330,000 vertės 
farm?. užstatė kaip $102,- 
500 kauciją ir išlaisvino iš 
kalėjimo Angelą Davis. Mc- 
Afree yra komunistų sim- 
patikas.

Karakas. — Venezueloje 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
šalių monopolijos laipsniš
kai mažina aliejaus gamy
bą. Sausio mėnesį sumaži
no 17.5 procentais.

Trenton, N. J. — Grand- 
žiurė apkaltino Rahway 
kalėjimo 50 kalinių už suki
limą ir riaušes gruodžio 16 
dieną.

Nedarbas tarp jaunimo 
smarkiai didėja

Washingtonas. — Darbo 
departamentas skelbia, kad 
pereitais metais nedarbas 
tarp jaunimo pasiekė 27 
procentus visos darbo jė
gos. 1970 metais buvo 24 
procentai.

Paimtos duomenys iš 
šimto miestų rodo nedarbo 
didėjimą.

Vėliausios
. Žinios

Maskva. — Kovo 3 die
ną baigė savo vizitą Ban
gladešo premjeras Rahman 
Jis labai patenkintas savo 
kelione ir pasitarimais su 
Tarybų Sąjungos vadovy
be. Tarybų Sąjungos vy
riausybe pažadėjo Bangla
desh ekonominės ir techni
nės paramos.

Albany, N. Y. — Praeito 
šeštadienio rytą šio miesto 
rezidencinėje dalyje nukrito 
didžiulis Mohawk lėktuvas 
su 47 keleiviais. Aštuonio
lika iš jų užmušti, o kiti 
sužeisti. Vienas namas su
griautas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas nutarė ne
klausyti Kongreso uždrau
dimo neparduoti Graikijos 
militariniam režimui gin
klų. Būsią parduota ginklų 
už 70 milijonų dolerių.
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Tarptautine Moters Diena— 
Kovo Aštuntoji

Amerikos moterys galime pasididžiuoti, nes

Kas ką rašo ir sako
KAD MOTERIAI BŪTŲ 
LENGVIAU IR LINKS
MIAU

Savo kalboje Tarybų Lie
tuvos profesinių sąjungų 
(darbo unijų) suvažiavime 
Lietuvos Komunistų parti
jos vadas Antanas Sniečkus 
palietė ir moterų klausi
mą. Jis pasakė:

Draugai! Šiemet 
respublikos moterų 
žiavimas. Tai labai

įvyks 
suva- 
svar- 

bus įvykis. Norėtųsi, kad ir 
profsąjunginės organizaci
jos labiau domėtųsi moterų 
darbo ir buities sąlygomis, 
stengtųsi geriau atsiliepti į 
jų kultūrinius ir dvasinius 
poreikius. Moterų dalyva
vimas visuomeninėje gamy
boje nuolat didėja. Leng
vosios ir maisto pramonės 
Šakose, prekybos ir buitinio 
aptarnavimo, kultūros, švie
timo, medicinos srityse, kol
ūkinėje gamyboje moterys 
dabai' sudaro daugiau kaip 
pusę dirbančių žmonių. Be 
gamybinio darbo ir visuo
meninės veiklos, moterų da
liai dar tenka begalės bui
ties rūpesčių. Moterys-mo- 
tinos auklėja vaikus, busi
mąją kartą.

P r of są j u ngų o rganiz aci - 
jos privalėtų daugiau rū
pintis moterų kvalifikacijos 
kėlimu, sparčiai mechani
zuoti darbo procesus, ku
riuos atlieka moterys. Ypač 
reikia susirūpinti gyvuli
ninkystėje dirbančių mote
rų darbo palengvinimu, jų 
poilsiu. Dar nemaža tary
binių ūkių ir kolūkių, ku
riuose melžėjos, gyvulių šė
rė jos neturi poilsio dienų, 
ne visada gauna atostogas. 
Kaimo vietovėse maža iki
mokyklini ų v ai kų auklėj i - 
m o įstaigų, kuriuos žymiai 
galėtų palengvinti moterų 
gyvenimą. Ruošiantis Lie
tuvos TSR moterų suvažia
vimui, sprendžiant bei ti
riant moterų darbo bei bui
ties problemai ir ruošiant 
pasiūlymus, kaip juos spręs
ti, turėtų daug prisidėti 
profsąjunginės organizaci
jos.

Tarp
tautinė Moters Diena — Kovo Aštuntoji gimė mūsų ša
lyje — Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai buvo 1908 
metais. Oficialiai ši diena tapo paskelbta Tarptautine 
Moters Diena 1910 metais Kopenhagoje, Danijoje, mo
terų socialisčių kongrese.

Moters Diena gimė pažangiųjų moterų iniciatyva. 
Kaip JAV, taip ir visame pasaulyje šią dieną pažangių
jų organizacijų moterys mini su pakiliu ūpu. Apsvarsto 
padarytą pažangą, pasidžiaugia atsiektais darbais mo
terų naudai. Taip pat jos rūpinasi ir įvykiais, liečian
čiais visos žmonijos labą.

Dabartiniu laiku svarbiausias klausimas visai žmo
nijai, tai Vietnamo karo nutraukimas ir TAIKOS išlai
kymas.

Indokinijoje karas tęsiasi jau per dešimts metų ir 
galo jam vis dar nesimato. Nuo to laiko, kai Nixonas 
tapo prezidentu, Indokinijoje daugiau kaip keturi mili
jonai civilinių žmonių ten žuvo, bei buvo sužeisti arba 
liko pabėgėliais. Pentagonas skelbia, kad dar kiti 350,000 
azijiečių ir JAV kareivių buvo užmuštų, o 500,000 su
žeistų.

Svarbiausia kliūtis taikai Indokinijoje, tai Nixono 
atsisakymas karą nutraukti ir ištraukti visas Amerikos 
militarines jėgas. Dėlei šios priežasties nukenčia ir su
sitarimas paliuosuoti karo kalinius.

Tik JAV karo jėgos sulaiko vietnamiečius nuo nu
vertimo prezidento Thieu, kurio jie baisiai neapkenčia. 
Todėl mūsų pareiga dar griežčiau reikalauti, kad JAV 
sulaikytų paramą diktatoriui Thieu! Lai Vietnamo 
žmonės patys, be mūsų intervencijos, apsisprendžia, ko
kios jie nori valdžios. Lai jie. patys išsirenka savo pre
zidentą !

Ypatingai mes, moterys, turime visomis jėgomis 
reikalauti TAIKOS visame pasaulyje.

Kitas svarbus klausimas ųiums Amerikoje gyvenan
čioms moterims, tai naminiai mūsų šalies reikalai. Mū
sų socialinė padėtis tiesiog katastrofiška. Mes esame au
kos karo, rasizmo, diskriminacijos moterų, visokios eks
ploatacijos, skurdo. Problemų turime mokyklose, trans- 
portacijoje, getuose. Apkrauti esame nežmoniškais tak
sais, algos įšaldytos, o kainos ant prekių kyla. Neturi
me pakankamai butų, ir t. t.

Kas tik tam viskam pasipriešina, tuoj būna apšauk
tas “teroristu,” “subversyviu” bei kokiu kitu vardu. Štai 
profesorė Angela Davis, kuri kovoja už savo gyvybę, 
per 16 mėnesių buvo neišleista iš kalėjimo po jokia kau
cija vien tik todėl, kad drįso pasisakyti, jog ji yra ko
munistė. Paimkime kunigus Berrigans, kurie taipgi 
kalinami už tai, kad nenori karo, kad išdrįso pasisakyti, 
jog Amerikos kišimasis į kitų šalių reikalus yra nemo
ralus.

Prieš visa tai turime kovoti. Ypatingai šiais metais 
reikia kreipti rimtą dėmesį į rinkimus. Balsuosime už 
prezidentą ir kitus valdininkus. Remkime tuos, kuriems 
rūpi darbo žmonių reikalai.

Dabartiniu laiku oficialiai skelbiama, kad JAV tu
ri 5,000,000 bedarbių. Kiti 770,000 bedarbių neįskaitomi 
į bedarbius, nes jie jau išėmė savo bedarbių pašalpas. 
Tarp grįžusių iš Vietnamo kareivių nedarbas siekia 
8.1 proc.; tarp juodųjų žmonių — 10 proc.; o tarp jaunų 
žmonių, tik ką išėjusių iš mokyklų — 17.5 proc. Ką da
ro mūsų valdžia, kad ši krizė užsibaigtų? Nieko!

Taigi mūsų perspektyvos kapitalistiniame pasaulyje Daujoto

Džiugu,, kad mūsų tėvų gimtinėje Lietuvoje tokių jis” ilg0 straipsnio tą vie- 

giomis teisėmis ir džiaugiasi rezultatais.
Ypatingai šiais metais pastebime Lietuvos laikraš

čiuose pranešimus apie moterų konferencijas. Jos laiko
mos miestuose, rajonuose, kolūkiuose. Suvažiuoja mote
rys iš visos apylinkės ir svarsto savo bėgamus reikalus, 
kaip pagerinti darbo našumą, palengvinti moterims darbo 
ruošą namuose, kaip pagerinti vaikučių buitį mokyklose, 
darželiuose.

Lai gyvuoja pasaulyje TAIKA!
Mes moterys turime už tai ryžtingai kovoti.
Sveikiname pasaulio moteris, mūsų seses Lietuvoje, 

mūsų drauges lietuves Amerikoje ir visur, kur tik jos 
randasi! Ieva Mizarienė

nių tarpe nebuvo net 1 pro
cento, kas suprastų Spalio 
perversmą, jo istor i n ė j e 
perspektyvoje. Juo labiau, 
kad tas ‘rodytų kelią’ į ‘na
cionalinį išsivadavimą’.”

Tik įsivaizduokite: Štai 
proletarinė revoliucija, kuri, 
pasak John Reedo, sukrėtė 
visą pasaulį, kuri nuvertė 
carizmą ir įsteigė pirmąją 
darbo žmonių valstybę, o 
Lietuvos darbo žmonės bu
vo tokie atsilikėliai, tokie 
tamsūnai, jog nė mažiausio 
supratimo neturėjo, ką ta 
revoliucija reiškia, ką ji ant 
savo sparnų neša Lietuvai 
ir jos darbo žmonėms, ku
rie taip neapkentė carizmo 
ir prieš kurį taip ilgai ir 
didvyriškai kovojo!?

Kam tarnauja Daujotas 
taip menkindamas ir įžeidi- 
nėdamas Lietuvos darbo 
liaudį, kuri viena iš pro
tingiausių ir kovingiausių 
liaudžių visame pasaulyje?

NIXONAS TURI 
EITI LAUKAN!

Siuvėjų unijos New York 
Joint Board leidinyje “News 
Record’’ skaitome: “Nixo
nas turi būti supliektas lap
krityje. Louis Hollander 
darbo unijų vadų susirinki
me išaiškino, kodėl Nixo
nas ir jo administracija tu
ri būti pašalinti iš vietos. Iš 
to bus naudos darbininkams 
ir visai tautai.”

Atrodo, kad siuvėjų uni
ja dės visas pastangas su
mobilizuoti piliečius prieš 
prezidentą ir jo adminis
traciją lapkričio rinkimuo
se. Panašiai pasielgs ir dau
gelis kitų darbo unijų. Jau 
ir AFL-CIO prezidentas G. 
Meany viešai pasisako prieš 
Nixono kandidatūrą ant- 
tram terminui.

JIE TURI ĮŽEISTI 
IR SUMENKINTI 
LIETUVIUS

Lietuviškiems smetoninin- 
kams nepatiko lietuvio isto
riko profesoriaus Kosto Na
vicko straipsnis “Kaip su
sidarė Tarybų Lietuvos sie
nos.” Jų Clevelando “Dir
voje” (vais. 23 d.) J. Dau
jotas pasišovė profesorių 
sukritikuoti. Į jo kreivus iš-' 
vedžioj i m u s nesigilinsime. 
Tačiau mes negalime pra
leisti neatkreipę dėmesio į 

_ , . _ . ........................ .... . ___ “Tarybinio ir pro-
nekokios. Pries visą sj blogį reikia stipriai pasisakyti, ’pagandinio istoriko prof i- 

Džiugu, kad mūsų tėvų gimtinėje Lietuvoje tokių ijs” i]g0 straipsnio ta vie- 
problemų nėra. Ten moterys veikia sykiu su vyrais ly- tų, kur jis įžeidinėja irmen-

Frenkas Bartonas Iling- 
įsas, vyrų drabužių parduo
tuvės Niujorke savininkas, 
subankrutavo. Mat, jis, pa
sinaudodamas pirmosiomis 
savo dviejų vardų ir pavar
dės raidėmis, kurios sutam
pa su Federalinio tyrimų 
biuro inicialais (FBI), savo

parduotuvę reklamavo: 
“Pirkite tiktai pas FBI!” 
Šitokia reklama klie n t u s 
tik atbaidydavo. F. B. 11 i n g- 
Sas žurnalistams pasakė: 
“Parduotuvėje ėmė rodytis 
ne klientai, o žmonės iš ti
krojo FBI, visai neketinda
mi ko nors pirkti.”

kiną Lietuvos žmones.
Antai, istorikas Navickas 

savo puikiame straipsny  j e, 
tarp kitko, pasakė:

“1917 m. Rusijoje kilo Di
džioji Spalio socialistinė re
voliucija. Proletarinės revo
liucijos pergalė ir naciona
linės priespaudos panaiki
nimas Rusijoje parodė ir 
Lietuvos darbo žmonėms 
kelią į socialinį ir nacionali
nį išsivadavimą.”

Smetonininkas Dau j o tais 
nesutinka. Girdi:
. “Istorija paneigia tą tvir
tinimą, 1917 metai buvo 
vokiečių okupacijos siautė
jimo periodas. Spalio per
versmas net nebuvo pakan
kamai suprantamais kaipo

Sveikinimai
Gerbiamos Moterų 
Klubo narės,

Nuoširdžiausiai sveikinu 
su Tarptautine Moters die
na—-Kovo Aštuntąją. Svei
katos, energijos, džiugių 
darbo vaisių visuomeninėje 
veikloje — kovoje už taiką, 
už geresnį žmonijai rytojų.

Jus gerbianti,
Danutė Šumskienė

Kaunas

Drama apie Amerikos lietuvę

“Vidutine moteris” Panevėžio 
dramos teatre

“Vidutinė moteris”—pir
moji žurnalisto ir rašyto
jo Alberto Laurinčiuko pje
sė. Ją pastatė Panevėžio 
dramos teatras ir išleido 
“Vagos” leidykla.

Gerokai prieš premjerą jau 
buvo žinoma, tiesa, dar ben
drais bruožais, jog veika
las pasakoja apie lietuvių 
emigrantų gyvenimą Ame
rikoje. Stengiaus prisi
minti, kokias mes turime 
kitas lietuviškas pjeses šia 
tematika. Perverčiau mūsų 
profeisionalių teatrų reper
tuarus. Štai J. Grušo “Mar
ko Vidino tragedija” Kau
no dramos teatro darbų są
raše, bet pjesė ne apie tai. 
Tai greičiau apibendrinta, 
simboliška bur ž u a z i n i o 
mokslininko tragedija šian
dien. Vilniaus statybininkų 
rūmų ; liaudies teatre prieš 
keletą metų buvo pastatyta 
J. Skliutausko pjesė “Šir
dies liga,” kuri, tur būt, vie
nintelė pastaraisiais metais 
ir lietė lietuvių išeivijos gy
venimą.

A. -Laurinčiuko kūrinys ramumu dvelkia 
“Vidutine moteris” pratęsia žmogaus, be penkių minu
sią temą, pasiūlydamas ke- «čįų milijonieriaus, šalto, ap- 
letą^ naujų aspektų. Čia at- skaičiuoto, gudraus. Šalia I

’ šitokio žmogaus Margaret 
— Melėnaitės dvasinė kri
zė dar dramat i š k e s n ė . 
Įspūdis toks, kad Margaret 
nebeturi jėgų bėgti paskui 
tą pašėlusiai lekiantį trau
kinį, į kurį ji nespėjo įsės
ti...

Viena kitą keičia vaizdin
gos scenos — judri, rėks
minga didmiesčio gatvė, 
Roso apartamentai, šventi
nis rautas, atvykusioje mi
lijonieriaus sūnaus gar
bei... Ritmas spektaklio, 
kaip ir pats amerikinio gy
venimo būdas, greitas, o 
dailininko V. Mazuro su
kurtos panoramos reginys 
labai

tinės psichologinės pjesės. 
“Vidutinėje moteryje” sti
priai jaučiamas publicisti
nio žanro pradas, išryškėjęs 
prologo ir epilogo scenose, 
veikėjų kandžiame žodinia
me susišaudyme, teksto 
aforistiniame šmaikštume, 
veiksmo dinamikoje, neti
kėtuose fabulos vingiuose.

Jauna ir patraukli akto
rės D. Melėnaitės herojė 
Margaret stebina savo vidi
ne ekspresija, iš pat pra
džių juntama įtempta ner- 

Ivine gaida. Ji juokiasi, ste
bėtinai lengvai, atrodo, eina 
tuo gyvenimo siauručiu 
blizgant i taku, kurį nu
tiesė jai jos vyras akto
riaus K. Vitkaus Rosas. Ta
kas, išties, blizgantis, pato
gus, bet tai visvien—takas. 
D. Melėnaitės herojė balan
suoja tuo taku lyg išdy- I 
kaudama.

Kažin, ar D. Melėnaitės 
Margaret klaikaus vienišu
mo drama būtų tokia skaus
minga, jei šalia, jos nebūtų 
Kazio Vitkaus Valterio 
Roso. Kažin kokiu “sočiu” 

, nuo šio

Su artėjančiu pavasariu, 
Tarptautine Moters diena! 
Nuoširdžiausi linkę j i m a i 

iš Kauno!
Su pagarba,
Giedrius Kuprevičius 

ir tėveliai
• • • **

Sveikinam Jus su Kovo 8- 
ąja, Tarptautine Moters die
na, moterų solidarumo ko
voje už taiką, nacionalinę 
nepriklausomybę, lygiatei- " 
siškumą ir vaikų laimę die- 
|na!

Ramojus Petrauskas 
Lietuvos draugystes ir kultūrinių 

ryšių su užsienio šalimis draugija

Jums

sisakoma nuo paviršutiniš
ko buržuazinio pasaulio 
“demaskavimo.” -Nesiekia
ma- aprėpti ir visų opių iš
eivijos problemų, taip sa
kant, pasakyti “viską” apie 
tą gyvenimą toli nuo Tėvy
nės. “Vidutinėje moteryje” 
papasakota lokalinė istori
ja, kuri įgauna apibendri
nantį pobūdį.

A. Laurinčiuko —žinomo 
žurnalisto — patirtis, be
tarpiškai stebėjusio lietu
viškųjų emigrantų veiklą, 
suteikia pjesei gyvenimiško 
tikroviškumo, sodrumo ir 
objektyvumo.

Autorius tyrinėja tokį 
lietuviškosios išeivijos 
sluoksnį, kuris jau suaugęs 
su amerikinio gyv e nimo 
būdu. Ji, ta išeivija, egzis
tuoja ne izoliuotai nuo ben
dro JAV gyvenimo. “Vi
dutiniškumo” etalonas, tas 
“optimistiškai” nuteikian
tis amerikinio gyvenimo lo- 

klausimas.“ Išsamu’praneši- zungus, vienodai aktyviai 
mą tuo klausimu padare CK ii' įžūliai skverbėsi i įvai-

VFR išrastas termometras 
vaikams, kuriuo labai džiau
giasi tėvai. Tai plastmasi- 

i nis arbatinis šaukš telis, 
kuriame įtaisytas termo
metras. Už t e n k a vaikui 
palaikyti tokį termometrą 
burnoje 60 sekundžių, ir 
temperatūra išmatuota.

Iki XI amžiaus pabaigos 
Europos armijos neturėjo 
chirurgų. Sunkiai sužeisti 
kariai buvo pribaigiami 
specialiu durklu trumpa 
rankena, vadintu lotyniškai 
mizerikordija — “švelnus 
smūgis.’’ ‘

Į NAUJUS DIDELIUS 
ŽYGIUS IR 
LAIMeJIMUS

Vasario 26 dienos Vil
niaus “Tiesoje” skaitome 
apie įvykusį Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto plenumą (pra
plėstą susirinkimą), kuria
me buvo apsvarstytas jau
nio auklėjimo tobulinimo 
nimo mokymo ir komunisti-

sekretorius A. Barkauskas.
Savo įdomų pranešimą A. 

Barkauskas baigė taip:
“Draugai! Visuose liau

dies švietimo baruose, viso
se mokymo įstaigų veiklos 
srityse atliktas nemažas 
darbas. Tačiau dar yra 
daug rezervų, neišnaudotų 
galimybių. Ateities uždavi
niai iš tikrųjų dideli ir at
sakingi. Juos įgyvendinti 
turime visas prielaidas: 
būtiniausią materialinę ba
zę, kurios stiprinimui ir 
toliau skiriamas rimtas dė
mesys ; darnią prityrusių 
pedagogų šeimą; aktyviai 
dirbančias mokyklų parti
nes ir kitas visuomenines 
organizacijas; ilgametį mo
kyklų patyrimą, kurį būti
na kuo plačiau propaguoti 
ir pasinaudoti juo .praktiki- 
niame darbe, Sėkmingas 
naujų uždavinių sprendimas, 
kovojant už visuotinio vidu
rinio mokymo įgyvendini
mą, tobulinant komunistinį 
jaunosios kartos auklėjimą, 
priklausys nuo bendrų pa
stangų kryptingos visuome
ninių organizacijų, valstybi
nių organų, mokytojų ko
lektyvų, ūkių, įmonių ir

.riausius, tame tarpe ir emi-, 
grantinius socialinius-politi- 
nius sluoksnius. “Vidutiniš
kumas” — tai tas socialinis 
maskaradas, kuriame visų 
kaukės privalo švytėti šyp
senom. “Vidutinė” moteris, 
kurios gyvenimo nedidelę 
atkarpą mums pateikia au
torius, pjesėje tarsi nusi
traukia ilgai troškinusią ją 
kaukę, atverdama savo dra
mą. Tokiu būdu pati “vidu
tiniškumo” esmė pjesėje 
sprogdinama iš vidaus, per 
dvasinį-mo r a 1 i n į herojės

esmė pjesėje

Dėmesys koncentruoja
mas į Margaret ir jos šei
mų. Todėl šie charakteriai 
labiau psichologiškai ryš
kinami. Tuo tarpu aplinka, 
supanti šią šeimą, nužymė
ta tik punktyru ir ji egzis
tuoja kaip fonas.

Tam yra savos priežas
tys. Autorius nerašo įpras-

r

įvykis; Lietuvos darbožmo-įstaigų vadovų veiklos.

Visais šis darbas kartu tar
naus ir tam, kad dar labiau 
spartėtų ekonomikos, moks
lo ir technikos, kultūros bei 
socialinė pažanga, kurios 
perspektyvas nubrėžė 
TSKP XXIV suvažiavi
mas.”

įspūdingas.
Irena Aleksaitė
meno mokslų kandidatė

Paukščiai sukelia vis di
desnę grėsmę aerodromams. 
Naujas kovos su sparnuo
čiais būdas išbandytas Li- 
verpoolio aerodrome. Buvo 
pastatyti didžiuliai garsia
kalbiai, iš kurių pasigirdo 
katės kniaukimas. Efektas 
didžiulis: paukščiai išsilaks- 
tė^o keliolika skridimo lau
kiančių keleivių ištiko ner-

Prancūzijoje nustatyta, 
jog blogiausi vairuo tojai 
yra jauni — 18-24 metų — 
žmonės. Jie sukelia avarijų 
kone pusantro karto dau
giau. Atsargiausiai važi
nėja 35-44 metų vairuoto
jai. Moterys blogiau vairuo
ja už vyrus.

Frenkas Kovačas iš Jugo
slavijos miesto Crkvenico 
išaugino penkių metrų 
aukščio kopūstą. Jis ne 
tik papuošė Kovačo kiemą, 
bet ir pasirodė esąs nepa
prastai skanus.

Aukščiausias pašau 1 y j e 
krioklys yra Venezueloje. 
Anchelo krioklio aukštis — 
979 metrai.

Kukli ir paprasta su nuoširdžiu žvilgsniu, 
Iškėlus galvą, degančia širdim’ 
O sieloj garsaus genijaus žodžiu, 
Kvietei tikėti šviesia ateitim.

Su nuostabia lakštingalos. daina, 
Sutikdavai pavasarius saulėtus, 
Šalia artojo ar kovos lauke, 
Tu būdavai laiku ir netikėtai.

Rašei, nors skausmas tvinkčiojo širdy,
Baisiausiu “prakeikti” žodžiu grūmojai, 
Tada, kai komunarai krito keturi, 
Kovodami už šviesųjį rytojų.

Patrankom ir švinu tavieji žodžiai skamba, 
Iš kur tiek ryžto, valios ir drąsos?
Kaip į kiekvieną širdį kelią jie suranda
Ir uždega ieškot gyvenimo tiesos.

Tu ir našlaitei ašarą nušluostei, 
Laimingųjų veiduos džiaugsmu spindėjai.
Tu kruvina ranka rudens ražienas glostei, 
Nors ir saulėlydin bures pakėlė vėjai.

Leisk Tau visų kartu vardu 
Žemai širdim ir protu nusilenkti.
Tu išėjai, tačiau gyvu žodžiu
Amžiams liksi dar su mumis gyventi.

E. Matulaitienė
Mokytojų namų vaikų sektoriaus vedėja

Kaunas
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IEVA SIMONAITYTĖ

... Ir tuo keliu tebeeinu
Minint mano 75-metį. mečiui, gal reikėtų pradėt 

Akademiniame dramos te-' 
arte, atsakydama į pasvei
kinimus, pažadėjau padėko
ti ir raštu...

Kartą kažkas man norėjo 
įkalbėti, girdi:

“Ėve, ar tu paika! Ko 
tu sendinies?”

Pradėjau ir aš dūmoti: o 
gal... bet ne! Neapsiriko 
nei mano mama, nei mano 
kūmai, kurie nuėjo pas, bū
riškai kalbant, stono urėdi- 
ninką primalduoti, kad gi
mė ten ir ten, tokia ir to
kia, tais ir tais metais ir

savo amželį penkm c č i a i s 
skaičiuoti. Bet dar never
ta.

Prasidėjus “heil,” aš bai
giau knygą, tiesa, nežino
dama, kad tie slapta pri
margintieji lapeliai taps 
knyga.

Tapo.
O juk vis dėlto dažnai 

mirkydavau plunksną į ra
šalą: daug popieriaus ir 
pirkau, ir “vogiau” iš Sei
melio, išmarginau jį kuo 
margiausiai, ir jis atsidur
davo ar tai kokioj nors 
laikraščio redakcijoj, ar tai 
pečiuje.

J. šukienė-Benesevičiūtė

Iš atsiniinimŲ apie Juozą Šukį
Vyresniosios kartos pa

žangiojo judėjimo dalyviai 
atmena Juzefą-Mariją Be- 
nesevičiūtę (Benes) akty
vią mūsų veikėją, pirmąją 
LLD sekretorę, vieną iš 
žurnalo “Moterų balsas” re
daktorę.

Po vyro Juozo Šukio tra
giško žuvimo (1942 m.) ji 
apsigyveno Papilės mieste
lyje. Viena iš jos globėjų 
mokytoja Elena Štuopienė 
užraše J. Šukienės atsimi
nimus. Spausdiname jų iš
traukas apie Juozo Šukio 
kai kuriuos gyv e n i m o ir 
veiklos momentus.

... Einu vingiuotu nely
giu keliu. Prieš mane ap
griuvęs tiltas. Turiu jį per
eiti. Nepereisiu — krisiu į 
bedugnę. Pavojinga, bet 
reikia. O ten šviečia saulė, 
skaisti saule. Ir štai aš 
jau bestovinti anapus.

Prieš mane tiesus tiesus 
kelias!

“Tuo keliu dabar tu eik!”

Tikrai neapsiriko, nes, de
ja, aš prisimenu kiekvieną 
dešimtmetį iki šiandien — 
ne tiek savo, kiek kalendo
rinį.

Kada rašė vieną tūkstan
tį devynis šimtus, jau atsi
menu — nes krito žvaigždė 
ką tik už mūsų tvartų. 
Niekam nesakiusi, puoliau 
lauk, kad ją paimčiau. O 
gal būčiau ją paėmusi ir įsi-
nešusi į vidų pažaisti, jei Tokį išgirdau patarimą, 
nebūtų pasivijusi mane ar 
tai mama, ar tai teta.

— Visai jau papaiko ta 
mergelė! — “mergelė” bu
vo pasakyta ne meilybiniai. 
—Tokiame šaltyje be klum- 
piukų, aš tau parodysiu.

Kada rašė vieną tūkstan
tį devynis šimtus ir dešimt 
— jau buvau gudresnė, 
jau žinojau, kad ne žvaigž
dės krinta, tai tik akių mo- 
nai. Jau senokai sau duone
lę pelniau. O be viso to jau 
buvau — dėl kai kurių žmo
nių apsileidimo — apsirgu
si sunkia liga. Tada reikė
jo gulėt. O begulėdama ką 
veiksi?

Išmokau visokių darbų. 
Beje, tada ir skaityt išmo
kau, ir rašyt, ir net gies
mes “sudėti.” O kad vargas 
spaudė, — kas apie tai kal
bės!

O kai atėjo vienas tūks
tantis devyni šimtai dvide
šimtieji metai — kiek daug, 
kiek daug pergyventa! Ir Į ]anks nebent jis audrog
pasveikta, ir vėl apsirgta, 1 išverčiamas. 0 man audros 
nedaug mokintas!; ir jau nebgra ko w Aš š;lta_
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Mano vyras — Juozas Šu
kys — buvo vienas iš “Ko
vos” laikraščio organizato
rių. Vėliau (1916 nu), kada 
tą laikraštį ėmė redaguoti 
ir V. Kapsukas, J. Šukys 
buvo to laikraščio adminis
tratorius. Drauge su Kap
suku jiedu (...) praleido 
daug pavojų, nes tuo metu 
vyko pasaulinis karas, ir 
antimilitarinis laik r a š č i o 
pobūdis sujudino visą re
akciją. 1917 metų balan
džio mėn. Kapsukui išvy
kus į Rusiją, mano vyras 
tebedirbo “Kovoje.” Už šią 
veiklą valdžia areštavo laik
raščio redaktorių K. Vidi-

li tuo keliu aš išėjau.
Ir tuo keliu aš tebeeinu, 

nes sapnas virto tikrove.
Tas kelias lygus ir gėlė

mis nuklotas. O abipus to 
kelio ištiestos rankos, mie- ką-Taurą ir administrato- 
los rankos, visada pasiruo-irių J. Šukį. New Jersey 
šusios gelbėti griūvančią, kalėjime 1920 m. jam teko 
saugot, kad nebeatsitrenktiukalėti tris mėnesius. Išėjęs 
koja į akmenį. įį kalėjimo, ir toliau buvo

Ir šitaip keliauju į pasku- visuomeninės kovos prieša- 
tinį tikslą. Džiugi, laimiu- kyje. ___
ga, turtinga, pakelta galva. Už drąsias kalbas, ragini

Štai toks mano amžius.
Esu dėkinga tom išties

tom rankom, tom gelbin- 
čiom rankom, žinodama, 
kad nebegriūsiu, žinodama, 
kad daugiau nebeatsi- 
trenks mano koja į jokį 
akmenį. Tačiau padėkos 
žodžius ištarti man sun- stiprios lietuvių kolonijos, 
ku ir aš jų n e m o. k u . O 
juk šiandien yra kam ir už 
ką būti dėkingai.

Bet juk niekas nesistebi, 
kad senas medis nebesi-

ii-Mia.'

mus streikuoti fabrikantai, 
kaip susitarę, nepriimdavo 
Šukio į darbą. Kai jį pasku
tinį kartą atleido iš baldų 
fabriko ir valdžia ėmė per
sekioti, aš buvau taip pat 
bedarbė. Teko galvoti apie 
išsikėlimą iš Brooiklyno. 
Michigano valstijoje buvo

šiai jį priimti ir apnakvinti. 
Visus savo draugus jis pri
imdavo kaip tikrus brolius. 
O po to prasidėdavo bega
linės šnekos, net per visą 
naktį. Dundės, dundės... 
Jau, rodos, viskas iškalbė
ta, svečias pavargęs, kalbos 
neišsibaigia, ir tiek.

Gyvenimas s u n k ė jo, ir 
Juozas vis dažniau ėmė 
galvoti apie važia virną į 
Tarybų Sąjungą. 3 is para
šė laišką V. Kapsukui. V. 
Kapsukas tuojau pat mu
mis pasirūpino. Pagaliau 
nutarėme paskutinį sykį ap
važiuoti lietuvių darbininkų 
kolonijas, pasakyti prakal
bas ir atsisveikinti. Sunku 
buvo išvaž i u o t i, palikus 
draugus ...

Pagaliau atėjo mūsų iš
važiavimo diena. Gerai pri
simenu: tai buvo 1933 m. 
birželio 22 d. Mes plaukė
me į pirmąją šalį, kurioje 
nugalėjo socialistinė revo
liucija.

Leningrade mūsų pasitik
ti atėjo V. Kapsukas .ir gru
pė draugų, jau seniau grį
žusių iš Jungtinių Valstijų. 
J ie supaž i n d i n o mus su 
miestu, papasakojo naujo 
gyvenimo įspūdžius ir davė 
įvairių patarimų. V. Kap
sukas patarė apsistoti Mins
ke, kuh Juozutis gavo vietą 
baldų dirbtuvėje, o mane 
paskyrė į Baltarusijos 
Mokslų akademijos bibliote
kos užsienio literatūros sky
rių. .. .<

Gyvendami Minske nenu
traukėme ryšių ir su Ame
rikos lietuviais—savo drau
gais ir bendraminčiais. Ma
no vyras dažnai rašė laiš
kus į. JAV, ųes ten drau
gai norėjo kuo daugiau su
žinoti apie gvvenimą Tary
bų Sąjungoje.

jis buvo nuoširdus ir teisin
gas. aš juo tikėjau visą HELP WANTED—MALE-FEMALI 
gyvenimą. Kai po jo žuvi------------------—--------------
mo užsidėjau juodą skare
lę ir juodus drabužius, to
kia spalva ir tebevilkiu...

J. Benesevičiūtės - Šukie
nės atsiminimai buvo užra
šyti 1968 m. gegužės-liepos 
mėnesiais. Ji mirė Papilėje 
1969 m. rugpiūčio 9 d.

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.
j 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

Tarybų Sąjungoj moterys 
gydytojos sudaro 70 pro-i 
centus, Anglijoje 17 proc.,1 
o Amerikoje tik 7 proc.

Pas mUS net ii vylų gy- gct up and supervisory exp. in spot 
dytojų stoka. Man atrodo, welding dept, 
kad viena priežastis, tai | 
kad biednų tėvų vaikams' 
neprieinamas mokslas. O 
turtingų tėvų vaikai nela
bai paiso perdaug sukti! 
galvą ir tiek daug metų sė
dėti mokykloje.

Į

Man pažįstamos šeimos į 
sūnus mokosi už gydytoją. 
Šeima turtinga, jam nieko 
netrūksta, tėvai nupirko 
naują automobilį. Jam labiau 
rūpi pabaliavoti, negu mo- nurses
kytis. Pasiėmęs merginą va- 
ZlUOja į naktinius klubus, j scratch and grow with . 
Koks gi gali būti gydytojas new facility. Openings toj' J J 3;30 & L p N( n t0 7

, Call 201-697-7800
(15-21)

and

251

Familiar with jigs 
fixtures. Substantial salary 
and company benefits. 
COFFEE-MAT CORP.

31st St., Kenilworth, N. J. 
201-241-8400

(17-23)

S

HELP ViNTED-MiLE-FEMALB
HEIDELBERG 

PRESSMAN 
EXPERIENCED

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)

LUMBER WHOLESALE 
SUPERVISOR

Irvington, 5 day week. 
Full benefit program.

Experience desired 
but not necessary. 

Call Mr. Boyd 
201-373-1881

(17-19)

rašyta, tik mažai kieno te
pastebėta. Daug žmonių 
kančių matyta — tiek daug, 
kad savi vargai likdavo už-

me saugiame užvėjy.

“Dabar jau galas pagar-
rnirsti.^ Tuo tarpu pasaulist Sejusiam anglų punktualu- 

nu0|mu^-
i “Times,”

ūžė, ginklai žvangėjo, nuo j muį>” _ pašo Londono
karo bėgta. . J “Times,” komentuodam a s

Paskui atslinko . vienas nutarimą jgi pirmosios mo

Nutarėm keltis į Grand Ra
pids miestą, pasivadinę Sa
kalauskų pavarde. Čia ap
sigyvenom ir susi r a d o m 
darbą. Aš — cigarečių, o 
Juozas — baldų fabrike.

Ir Grand Rapids negalė
jome sėdėti rankas susidė
ję. Mes važinėjome po lie
tuvių kolonijas, organiza
vome mitingus, sakėm pra
kalbas. .. Nedaug tepraėjo 
laiko, kai ir Sakalauskus 
pradėjo persekioti. Atleido 
iš darbo mane, o po to ir 
vyrą. Vėl buvome bedar
biai, ir, svarbiausia, nedaug 
vilties beliko gauti darbą. 
Siautėjo depresija.

Atmenu, kai atvažiuodavo

iš tokio mokinio?
Geras pavyzdys, tai Be

verly Oliphant, kuri 12 me
tų būdama nusisprendė tap
ti gydytoja. Ji paeina iš 
biednos šeimos. Jos tėvas 
sirgo. Mergaitė irgi silpnu
tė buvo nuo nedavalgymo. 
Mergaitei reikėdavo dažnai 
išlikti iš mokyklos ir eiti 
padirbėti — rinkti vatą, 
gaunant 3 dol. už šimtą 
svarų. Dažnai rankutės bū
davo kruvinos nuo tokio 
darbo.

Beverly gerai mokėsi 
vidurinėje mokykloje 
mėjo premiją $100. Bet 

i . i įgalėjo gauti tos premijos 
Ir aside jus „karui, mudujįęį jį parodys pasisekimą 

pirmoje klasėje kolegijoje. 
O jai labai reikėjo pinigų 
prieš išstosiant į kolegiją. 
Pasiskolint pinigų niekur 
negavo.

Bet stiprus ryžtas nuga
lėjo visas kliūtis. Mokslas 
jai sekėsi, nepaisant, kad 
dažnai buvo nedavalgius. Ji 
tapo gydytoja.

Saulute
Miami, F]a.

ir 
lai- 
ne-

tūkstantis^ devyni šimtai ^ers Marg. Berbidž paskyri-
tnsdesimtieji. Tas dešimt- mo garsiausios Greenwich
metis mano akiračiui ne-i observatorijos direktoriumi.
daug tedavė. Tiesa, daug “Kaip galima reikalauti iš ____ ___ _____ ___ _

ų, kūne nueidavo moters> kad ji praneštų pas mus į Grand Rapids 
į šiukšlių dezę, na, ir ligų mums laiką vienos milijoni- koks nors draugas, Juozutis

skubėdavo kuo nuoširdžiau-ir baimės del ateities.
Pasibaigus šiam dešimt-

nes sekundės tikslumu?”

Lietuvos liaudies rašytojos Ievos Simonaitytės 75 - ųjų gimimo metinių 
minėjimo Valstybinės filharmonijos salėje momentas. Ketvirtoji iš kairės— 
Ieva Simonaitytė. Kalba prof. K. Korsakas.

K. Liubšio nuotrauka 1

su Juozu iš Minsko niekur 
nepasitraukėme. Buv ome 
nebejauni. Tačiau nelaimė 
atėjo. Juozas Šukys liko 
suimtas vokiečių fašistų 
1942 metų liepos mėnesį. 
Sužinojau, kad jis yra kalė
jime. Kasdien ėjau ir stovė
jau prie kalėjimo vartų, 
bandydama ką nors jam 
priduoti. Valandų valandas 
išstovėdavau, bet vis veltui. 
Pasimatyti negav m nė sy
kio. Vėliau pasak? man, 
kad jis yra gestapo rūsyje. 
Tenai negalima, buvo nieko 
nei perduoti, nei pasimatyti. 
Vėliau pasakė, kad Juozutis 
išvežtas į lagerį. Apėjau 
visus tuos lagerius, ieškoda
ma jo, bet viskas veltui.

Ką aš pergy v e n a u per 
visą tą laiką, negaliu nei 
apsakyti Aš labai mylė
jau mano Juozutį. Savo 
gyvastį būčiau atidavusi, 
kado tik jį išgelbėjusi. Ne
svietiškas buvo f a š i st ų 
žiaurumas. Nežinau, nei 
kur jis palaido t as, nei 
kaip...

Turėčiau daug ką papasa
koti apie Juozo ypatiškus 
bruožus. Visi žinojo, kad

MANO MOTINĖLE
Mano motinėlė, 
Kaip šviesi saulutė; 
Gera su ja žaisti, 
G e ra su ja būti.

Dieną naktį budi 
Prie mano lovelės; 
Paskutinė gula, 
Pirmutinė kelias.

Vos tik prasimerkia 
Manosios akelės, 
Tuoj galvelę glosto 
Švelnios jos rankelės.

Už auksą brangesnė, 
Už Aušrą gražesnė, 
Mano motinėlė 
Už viską mielesnė.

žibute

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Balis Bajoras
Mirė kovo 8 d., 1969 m. y 

treji metai prabėgo. Negaliu jo užmirštiJau treji metai prabėgo. Negaliu jo užmiršti. 
Ilsėkis, mylimas, amžinai. Mes visuomet prisi
minsime tave.'

' \ žmona Anastazija ir šeima 
Kearny, N. J.

MACHINE SHOP
Mill & Jig Bore Machinists 

2nd shift only
to set up work from blue prints.

Jig

Able
Work to very close tolerances & 

i required finishes.
around man for slaughtering jJob shop, tool room exp. desirable, 

and boning, 
i

Green Village, N. J. 
, 377-0875

(14-18)

BUTCHER required finishes.
Ali

GREEN VILLAGE PACKING co.

start from 
a beautiful 
R’N’s 2 to

HOUSEKEEPER COOK
Sleep in.

days, own room, TV, 
Adults, dog.

D /2

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

201-327-8944
(17-19)

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

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

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)

Able

WANTED
FIRST CLASS SKILLED . V 

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY 
to set up work from blue

prints. Work to very close toler
ances & required finishes.

tool room experience 
desirable.

pay, all benefits.
M. E. CORP.

Job

1217

shop,

Good
D.

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

(14-23)

Yorką liepos 11 d. Jeigu 
kas norėtų kartu važiuoti, 
galite užsisakyti vietą pas 
Anniversary Touns, 250 W. 
57 St. New York City, N. 
Y. 10019. Kelionės kaina 
$1,320.

Stanley T. Straukas

Pradžia 1 vai. 
susi-

Rochester, N. Y.
Kovo 12 dieną LLD kuo

pos moterų skyrius rengia 
Moters Dienos minėjimo 
pažmonį.
Pietūs bus skanūs 
dės iš jautienos, kugelio ir 
visokių skanėsių.

širdingai kviečiame viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų 
lietuvius ir kitataučius da
lyvauti. Mes visus malo
niai priimsime.

Parengimo vieta: Gedimi-

Phoenix, Arizona
LLD 91 kuopos visi nariai 

pilnai patenkinti gautomis 
knygomis iš Centro. Gafbė 
Centrui ir didelis ačiū nuo 
mūsų.

Į mūsų miestą buvo atvy
kęs iš Tarybų Sąjungos Osi- 
povo balalaikų orkestras su 
Bolšoi teatro artistais. Va
sario 24 d. Arizonos uni
versiteto auditorioje buvo 
suruoštas jiems koncertas.

Kai tik sužinojome, kad 
ši grupė atvyksta, mes trys 
— Della Reuther, Josie Ža
ra* ir aš — nusipirkome bi
lietus. Einant į koncertą 
nusitarėme nupirkti Lietu
vių Literatūros Draugijos 
91 kuopos, vardu 18 gra
žiausiu raudonu rožių 
(American Beauty) ir 
‘^Uti artistams.

Aišku, kaip visur, taip ir 
pas mus buvo piketas, su
organizuotas zionistų ir na
cių Jie savo plakatuose
gyrė Osipovo orkestrą, bet.no sale, 575 Joseph Ave. 
šmeižė Tarybų Sąjungą, I 
būk ten esą trys milijonai! 
o a vergtų žydų, iš kurių 28; 
nubausti mirti.

Jie atnešė į koncertą ge
lių puokštes ir norėjo įteik
ti jas artistams. Bet orkes
tro vadas paėmęs gėles iš jų 
atidavė publikai. O mūsų 
kuopos gėles priėmė, užliG 
pęs ant pedestalo žemai nu- , 
išlenkė publikai ir atsisukęs 
y orkestros dalyvius, aukš
tai iškėlė puokštę- rožių, ir 
visi nuėjo nuo estrados. O 
oublika audringai ir ilgai 
plojo.

Mums buvo didžiausias I 
malonumas ten dalyvauti, ir 
visi trys jaučiamės 30 metų 
šaunesniais.

Mes, tie paty trys, nusi
tarėme vykti į Tarybų Są
jungą, žinoma, daugiausia 
pabūti Lietuvoje. Išvyksime 

jis Montrealio laivu “Alek-

Kviečia Moterys
(17-18)

j sander Puškin” gegužės 31 
d., o grįšime lėktuvu į New

Waterbury, Conn.
Mums linksma girdėti, 

kad Hartfordo Laisvės cho- 
Iras pasižadėjo dalyvauti 
iinūsų Moterų Dienos ap- 
vaikščio jime, kuris įvyks 

j kovo (March) 12 dieną, 103 
Green St. svetainėje.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Turėsime programą. Bus 
kalbėtoja, ir Laisvės choras 
padainuos pagerbimui Kle
mentinos Yenkeliūnienės, 
kuri iš gyvųjų tarpo išsi
skyrė vasario 15 dieną.

Prašome visų nesivėluoti.
M. Svinkūniene

8,720 lenkus nužudęs
Vakarų Berlyno teisme 

kaltinamas buvęs Hitlerio 
generolas Karlas R. W. 
Best už nužudymą 8,720 
lenkų karo metu.



( tas Puslapis Antradienis, Kovo (March) 7, 1972

Taurios lietuvaites veikėjos 
garbinga sukaktis

“Laisvės’’ 60-mečio Jubi
liejiniame Albu me, tarp 
daugelio veiklių pažangiųjų 
lietuvių, spindi keturių se
serų Kavaliauskaičiu var
dai: Agnes, Helen, Marga
ret ir Lillian. Apie jas ra
šoma, kaip jų tėveliai jas 
mokė lietuvių kalbos, skai
tydami lietuviškus laikraš
čius, tarp jų ir “Laisvę.’’ 
Skaitant pažangią spaudą,

tėveliai ir dukros įgavo pir
mąjį supratimą apie dar
bo žmogaus būklę. Paau
gusios, seserys Kavaliaus
kaitės pradėjo interesuotis 
darbininkų gyvenimu: pra
dėjo žvelgti į pažangą liau
dies gerovei. Ir šiandien, 
nors visos gimę JAV, Ka- 
valiauskaičių vardas žino
mas ne tik Amerikoje, bet 
ir Kanadoje, Pietų Ameri
koje, Tarybų Lietuvoje, ir 
visur, kur tik skaitoma 
“Laisvė” bei kita pažangi 
spauda.

Tarptautinės Moters Die
nos proga, pravartu pasida
linti mintimis apie vięną iš 
Kavaliauskaičių, apie taurią 
ir uoliąją Margaret, kuriai 
šiemet sukako 75 metai ir 
kurios garbingos metinės 
buvo šauniai paminėtos 

‘ New Yorke, Hotel Diplomat 
salėje, o “Laisvėje” tilpo iš
samus aprašymas.

Dar jaunutė, vos 13 metų 
sulaukus, Margaret pradėjo 
dirbti fabrike, o paskui jau 
teko tarnauti pas turtuo
lius. Aišku, kad sunkūs 
darbai ir išnaudojimas slėgė 
Margaretos jauną sielą, ta
čiau viena nieko neįveiksi, 
niekam nepasipriešinsi, —

Miss America Who 
Went “Straight’’
Bess Myerson who was 

Miss America some years 
ago has made something of 
herself. She is Consumers 
Affairs Commissi oner in 
New York City; You can 
hear her on the radio mid
mornings giving advice 
about many problems con
cerning the consumers. It’s 
a very helpful program. She 
is also on TV with a five- 
day-a-week program “What 
Every Woman Wants to 
Know”. That program is 
appearing since December, 
6, 1971.

On the road to success 
or exploitation ? This ques
tion arises after selection 
of every beauty queen. How 
many young girls have start
ed that road to fame and 
happiness but ended broken 
hearted. It takes a strong 
character and clear mind 
to go through those beauty 
pageants and come out well. 
Bess Myerson is one of the 
lucky ones.

reik jungtis prie kitų dar- 1 
bininkų ir drauge su jais 
kovoti už geresnes gyveni
mo sąlygas. Tad, 1914 me
tais ji įstojo į Lietuvių So- 
cilistų Sąjungos kuopą, 
Great Neck, N. Y., vėliau į 
LSS 19-tą kuopą Brooklyne. 
Vėliau tapo pakviesta dirb
ti “Laisvės” administracijo
je, kur išbuvo nuo 1915 iki 
1922 metų. Bedirbant “Lais
vėje,” Margaret įgavo žinių 
ir supratimą visuomeninia
me veikime, ir pamažu ji
nai įsijungė į Amerikos pro
gresyvių judėjimą.

įdomu paminėti, kad jau 
1919 metais Margaret tam
pa viena iš organizatorių 
moterų ruošti pikietus prieš 
aukštas maisto kainas, kur 
dalyvavo ir daugelis lietu
vių moterų, tarp jų K. Pe- 

Itrikienė, J. Bondžinskaitė ir 
kitos, o 1935 metais ji daly
vavo “The First Consumers 
Strike in America,” ir į tai 
buvo atkreiptas prekybinin
kų dėmesys. Šiame streike 
buvo pasiekti pirmieji lai-’ 
mėjimai.

Kuomet organizavosi CIO, 
ir Michigan valstijoje, Flint 
ir Detroit miestuose Gene
ral Motors korpor a c i j o s 
darbininkai streikavo, ne
pasitraukdami iš fabrikų, 
pakol bus įvykdyti jų rei
kalavimai, Margaret smar
kiai ten veikė, organizuo
dama moteris. Ir dėka mo
terų aktyvios pagalbos, pri
statyme maisto streikie- 
riams, kova buvo laimėta, 
ir 1937 metais CIO unija 
ten tapo pripažinta.

Margaret daug pasidar
bavo tarp lietuvių anglia
kasių rytinėje Pennsylva- 
nijos valstijoje, kurie atvy
kę į Ameriką, iš karto pate
ko į svetimas ir visiškai 
naujas gyvenimo sąlygas. 
Jie laikėsi prie “United 
Mine Workers of Ameri
ca.”

Pažangūs lietuviai daug 
prisidėjo prie organizavi

mo darbininkų į CIO plieno 
fabrikuose Pittsburge. Mar- 
gareta ten taip pat darba
vosi. %

Margaret Kavaliauskaitė 
yra ilgametė kovotoja už 
darbo žmonių reikalus. Nuo 
1924 metų, ji aktyviai vei
kia tarptautiniame darbi
ninkų judėjime; ne vieną 
kartą buvo pasiųsta į tarp
tautines darbininkų konfe
rencijas. Ji iškilo į įžymių 
darbininkų veikėjų gretas 
ir kartu palaiko ryšius su 
Lietuva, su tėvų žeme, kur 
ji jau 3 kartus buvo apsi
lankius, ir ateityje, žinoma, 
ji ir vėl apsilankys.

Apie Margaretos Kava
liauskaitės 75-ąsias metines 
ir jos visuomeninę veiklą 
gražiai atsiliepta Lietuvos 
laikraščiuose: Vilniaus 
“Tiesoje’’ ir “Gim tajame 
Krašte.” Tikėkime, kad jos 
nuodugni biografija, knygos 
formoje, bus taip pat išleis
ta.

Reikia pasakyti, kad pa
žangiųjų lietuvių veikla ne- 

. buvo siaura. Jie parodė 
gražų solidarumo ir draus
mingumo pavyzdį, ir davė 
daug stiprių jėgų tarptau
tinei darbi n i n k ų veiklai, 
kaip tai: Ksavera Karosie- 
nė, Alice Jonikienė, K. Sta- 

, nislovaitienė, Margaret Ka- 
- valiauskaitė ir kitos mote
rys. Tiesa, į šią veiklą įsi
traukė ir daugelis lietuvių 
vyrų, bet Tarptautinės Mo
ters Dienos proga norisi

pakalbėti apie moteris, o 
ypatingai apie Margaret.

Margaretos straips n i u s 
skaitome Lietuvos ir Ame
rikos pažangioje spaudoje. 
Ji yra trijų knygelių au
torė.

Ryšium su jos veikla ir 
75-uoju gimtadieniu, Lie
tuvos TSR Žurnalistų są
junga išrinko Margaret sa
vo garbės nariu. Ji gavo 
sveikinimų nuo įžymių as
menų iŠ Lietuvos, kurių

Moterų konferencijos 
Lietuvoje

Vilnius? ~
Tarybų Lietuvos sostinės 

Tarybų, rajono įmonių, 
įstaigų ir organizacijų de
legatės susirinko į rajoni
nę mote r ų konferenciją. 
Susirinko pabendrauti, pa- 
sisipasa^oti apie savo dar-

Tarp lietuvių Į pramogy Kalendorius
Gerb. Administracija: — | 

Šiuomi noriu pranešti, kad 
jūsų ilgametis prenumera
torius, brooklynietis Petras 
Lileikis mirė vasario 19 d., 
Greenpoint ligoninėj. Jo kū
nas buvo sudegintas vasa- 

susitiko su rašytojais, klau- rio 22 d. Fresh Pond Krę- 
sėsi “Armonikos” ansamblio matorijoje, Maspethe. Jis 

per pastaruosius trejus me
tus labai sirgo.

Noriu biskutį papasakoti 
apie Petrą, kad žinotų jo 
draugai. Jis gimė rugpjū
čio 14 d., 1882 m., Lietuvoje. 

| Atvyko į JAV būdamas jau
nas vyras ir dirbo prie įvai
rių darbų Amerikoje ir Ka
nadoje. Apsigyveno Brook
lyne ir dirbo prie namų 
statymo iki pensijos. Jis 
buvo nevedęs. Jis buvo la
bai artimas mūsų šeimai, ir 
jo atminčiai čia įteikiu laik
raščiui “Laisvei” $5. Ačiū 
už patalpinimą šios žinelės.

Celia Gray 
(buvusi Maspethietė),

Manomet, Mass.

Geriausioms rajono mote
rims buvo įteikti Garbės 
raštai.

Po konferencijos biržietės

koncerto.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban- 

ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė-1 
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio atžymėjimui, Laisvės

Akmenės rajonas
Akmenės rajono kolūkiuo

se ir tarybiniuose ūkiuose 
dirba 2,454 moterys, 827 iš 
jų—gyvulininkystės fermo
se, 76 suteiktas gyvulinin-

vardai jau buvo suminėti bus, pasidalyti džiaugsmais j
• -• ” ir rūpesčiais, pasitarti, kuo!

Įvykęs Margaretos 75-asis dąr labl^u praturtins savo 
gimtadienio paminėjimas ri- Tėvynę.
šasi su pagerbimu jos vyro Tarybų rajone yra nema-
Charles Krumbein atmini-jga įmonių, kuriose dirba . ,

’ ............  ■ beveik tik moterys. Darbi-lkystes nleistr'i vardas‘

“Laisvėje.”
Įvykęs Margaretos 75-asis dar labiau praturtins savo

mu, kuris prieš 25 metus, 
nuo širdies smūgio, staiga 
mirė. Šis metinių paminėji
mas buvo jos gerų draugų 
dovana, sudarymui pra
džios Charles & Margaret 
Krumbein fondo, iš kurio 
bus duodamos stipendijos 
jauniems veikėjams, kurie Vietname. Rūsčiais žodžiais 
siekiasi plačiau susipažinti įOlS smerkė šia agresiją mi-

ninku gyvenimas, ju šiokia
dieniai ir šventės čia labai 
daug priklauso nuo mote
rų tarybų veiklos.

Ypač aktyviai rajono mo
tėm įsijungė į kovą prieš 

i.TAV imperializmo agresiją -*-***• . t w • •

su marksistinėmis idėiomis. tinguose, rinko pinigus ir 
Tai nenaprastas įvykis ir siuntinius1 Vietnamo moti- 
garbė lietuvaitei Margare- noms, vaikams.

tintuose, rinko pinigus h

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

tai Kavaliauskaitei.
Margaretos plačiuose vei- 

? kimo baruose matome dideli 
į nuoširdumą Ji atsidavusiai 
nronaguoja pažangiąja min
ti, ji yra nusipelniusi ver
tingos nagarbos. Ir mus ža
vi jm ištvermė. Žinant, kad 
jinai niekuomet nenuleis 
ranku, mes linkime Marga- 
retai geriausios sveikatos ir 
nenuilstamos energijos toli
mesniuose darbuose.

Neapykanta agresoriams, 
nuoširdus solidarumas su 
kovojančia; Vietnamo liau
dimi ir didžiulis tvirtos tai
kos troškimas ska m b ė j o 
kreipimesi, kuriuo i visas 
T a r v b u rajono moteris 
kreipėsi konferencijos dele-! 
gates.

Šiuos skaičius ir faktus, 
apibūdindama moterų vaid
menį žemės ūkio gamyboje, 
konferencijoje pateikė ra
jono moterų tarybos pirmi
ninkės pavaduotoja, rajono 
vykdomojo komiteto atsa
kingoji sekretorė G. Banie
nė.

Iš konferencijos tribūnos 
daug šiltų žodžių buvo tar
ta ir apie moteris, dirban
čiais pramonės įmonėse.

Konferencijos darbe da
lyvavo Mažeikių bei Latvi
jos TSR Jelgavo rajonų 
moterų atstovės.

Išrinkta nauja rajono mo
terų taryba. Pirmininukės 
pareigos patikėtos G. Ba
nienei.

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

H. Feiferiene

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
bažnyčios hierarchija .jau 

pareiškė, kad ji nesigailės jo
kių pastangų padėti krikščio
nims demokratams rinkimus 
laimėti. O jos įtaka labai la
bai didelė. Tikintiesiems yra 
įsakyta: balsuokite už krikš
čionis demokratus, arba be 
jokių ceremonijų po mirties 
važiuosite į peklą.

Tačiau Italijos politinio gy
venimo stebėtojai teigia, kad 
daug ir tikinčiųjų pasirinks 
kitas partijas. Ypač, sako, Ko
munistų Partija tikisi šiuose 
rinkimuose gerai pasirodyti.

ką

Moterų konferencijos, su
sirinkimai vyksta ir kituose 
respublikos miestuose, ra
jonuose. Ju dalyvės nriim- 

Įtose rezoliucijose taip pat 
vieningai smerkia Amerikos 
agresija Indokinijos pusia
salyje. Musu moterys gerai 
žino, kas tai yra karas, ko
kias nelaimes jis neša žmo
nėms. Tad nenumaldomu 
rūstumu skamba, jų protes
to balsas prieš karą Vietna- vajų už amerikiečių žydų 
me, jos ryžtingai reikalau- vykimą apsigyventi Izrae- 
ja tuoj nat ji nutraukti ir 
visus JAV kareivius išvesti 
iš Indokinijos pusiasalio.

Mieste pasidairius
Du ginkluoti banditai pa

skambino ir buvo įleisti į 
Mrs. J. Forbes apartmentą. 
Pasigrobė $800 pinigais, $5, 
000 vertės papuošalų, 4 re
volverius ir du šautuvus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Nixono 

administracija p a r e i škė, 
kad ji priešinga kongres- 
mano Mills siūlymui pakel
ti pensininkams 20% bene- 
fitų. Sutinka pakelti tik 5%.

Laimėjo streiką
Madridas, Ispanija. — 

Daugiau kai]) 18,000 Stan
dard Electric korporacijos 
darbininkų buvo sustreika
vę ir laimėjo 25 proc. algų 
pakėlimą.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

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

PRANEŠIMAI

Rabinas Kahane pradėjo

Tikriausiu stebuklu reikia 
vadinti tarybinio “Luna-20” 
kelionę į Menulį. Jis ten nu
sileido, pasiėmė apsčiai grun
to ir laimingai sugrįžo į že
mę. žmogus nė įpiršto nepri
dėjo. žmogus sėdėjo žemė
je ir iš jos jam “įsakymus” 
davinėjo!

Panevėžys
* Ii

Dramos teatre susirinku
sios rajono kolūkių, tarybi
nių ūkių, įmonių, mokyklų, 
kultūros ir sveikatos apsau
gos įstaigų atstovės aptarė 
pirmųjų devintojo penkme
čio metų rezultatus, užda
vinius ateičiai.

Visuotinio susirinkimo da
lyvės išrinko delegates į 
respublikos moterų suvažia
vimą.

lyje. Jis nori suorganizuoti 
masinį vykimą Izraelin nuo 
gegužės 7 d. Kahane norė
tų, kad amerikiečiai žydai 
apsigyventų. Izraelio oku
puotoje Jordano teritorijo
je.

Maisto kainos pakilo 5.6% 
Washingtonas.

menesį maisto kainos paki
lo 0.6%, daugiausia pakilo 
jautienos kainos, praneša 
Ag rikultūr o s departamen
tas. Per metus maisto kai
nos pakilo 5.6%.

Sausio

Darbo

Nemažai miesto tarnau
tojų dabar paima “atosto- 

I gas”, kad galėtų pasidar
buoti majoro Lindsay pre
zidentinei kandidatūrai. Kai 
kurie vyksta j Floridą tuo 
pačiu tikslu, kad Lindsay 
laimėtu, toje valstijoje no
minacijas.

Washingtonas.
departamentas informuoja, 
kad f armų ir maisto pro
duktų kainos sausio mėne
sį pakilo 1.3%. Urminės 
produktų kainos pakilo 0.8 
procento.

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 p a s i i mt i 
knygą ir aptarsim kitus 
svarbius dalykus.

Valdyba (17-18)

OŽ0NE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks šešta
dienį, kovo 11, Laisvės sa
lėje. Pradžia 3 vai. popiet. 
Po susirinkimo bus rodytos 
įvairios nuotraukos (slidės). 
Taipgi bus visi dalyviai pa
vaišinti kava ir tortu. Gali 
ateiti ir ne nariai nuotrau
kų pamatyti.

Valdyba

Kiek daug šiais laikais ple
pama ir alasavojama apie tai, 
kad Tarybų Sąjungoje kai ku
rie įstatymų laužytojai esą 
pasiunčiami ipas psichiatrą jų 
protui ištirti.

Bet štai pranešimas iš Los 
A ngel ('s. Ten teisėjas H auk 
teisė Vietnamo karo priešą 
dentistą dr. Bernard Bender 
ir rado kaltu, kad jis padėjo 
jauniems vyrams išsisukti nuo 
stojimo į armiją.. Ir jį baudė: 
pirmiausia dr. Bender turi pa
siduoti psichiatrui 90 dienų 
protui ištirti, o paskui atsė- 
dėti 15 metų kalėjime ir dar, 
priedui, pasimokėti $10,000!

Ar pastebėjote, kad mūsų 
komercinė spauda dėlei to 
alasavotų, prieš tai protestuo
tų, kad tai vadintų baisiu 
žmogaus išniekinimu ?

Alytus
Išradingai dirba kolūkio 

“Lenino keliu” moterų ta
ryba, kuriai vadovauja Kro
kialaukio vidurinės moky
klos mokytoja V. Januške
vičienė. Tary boję veikia 
buities, kultūrinio masinio 
darbo, pedagoginio švietimo 
ir gėlininkų sekcijos. Kiek
viena jų surengė nemaža 
įdomių renginių: vakaro
nių, konferencijų. Gėlinin
kų sekcija, turinti 40 narių, 
rūpinasi kolūkio gyvenvie
tės apželdinimu. Kasmet 
kolūkyje rengi amas gra
žiausios sodybo konkursas, 
nugalėtojai premijuojami. 
1970 metais kolūkyje “Leni
no keliu’’ buvo surengta gė
lių paroda.

Iš viso rajone yra beveik 
60 moterų tarybų.

8 banditai apiplėšė Kings 
Lafayette banką Brooklyne. 
Laimėjo $89,000.

Areštuoti, penki gemble- 
riai.. darę po $135,000 į Sa
vaitę nelegalaus biznio.

Tarybinis vertėjas Jung
tinėse Tautose V. Markelo
vas paleistas po $100,000 
kaucijos. Jį kaltina bandy
mu. gauti nauiausio milita- 
rinio JAV 
Brook, lyno 
teisme jis 
kaltas.

Izraeliečiai veržiasi 
j Sirijos teritoriją

Tel Avivas. Izraelio 
lėktuvai ir komandos, pasi
traukę iš Lebanono, dabar 
pradėjo veržtis į Siriją. 
Lėktuvai bombarduoja pa
lestiniečių partizanų įsitvir
tinimus. Izraelio-komandos 
taipgi veržiasi į Sirijos te
ritoriją. ( ... * v

Izraelis gavo Jungtinių 
Tautų tarimą sulaikyti ag
resiją prieš Lebanoną. Da
bar jis tokią pat agresiją 
vykdo Sirijoje.

Madridas.—Ispanijos val
džios pasitarimai su Angli
jos užsienio reikalų sekre
torium Douglas-Home dėl 
Gibraltaro ateities be jokių 
rezultatų nutraukti.

Antofagasta.— Čilės pre
zidentas Allende pareiškė, 
kad Čilė nemokės Jungtinių 
Valstijų Anaconda kompa
nijai 171 milijono dolerių, 
nors buvo sutikusi tiek mo
kėti pirmesnė valdžia.

lėktuvo planą, 
federaliniame 

pasakė esąs nė-

Davis pakviesta 
“Daily World” 
parengime kovo

Angela 
dalyvauti 
metiniame
10 d. Hotel Roosevelt, 45 St. 
ir Madison Ave. Pradžia
7 yal. vakare. Įžanga $3.

Rep.
Dacca.—Bengalijos prem

jeras Rachmanas, prieš iš
vykdamas į Maskvą, pasa
kė: “Mes turime sukurti 
tokią visuomenę savo šaly
je, kurioje nebus skurdo ir 
bado, kur darbininkų ir 
valstiečių masės galės lai
mingai gyventi”.

Biržų rajonas
Daugiau kaip 400 Biržų 

rajono moterų susirinko į 
savo konferenciją.

Sveikinimo žodį tarė LKP 
Biržų rajono komiteto pir
masis sekretorius K. Biti
nas. i .... ....

Greičiausias traukinys
Tokijas. —- Japonų kelei

vinis traukinys bandomojo
je geležinkelio linijoje tarp 
Osakos ir Okajamos miestų 
pasiekė rekordinį greitį — 
263 kilometrus per valandą.

DICTIONARIES
WEBSTER

Library size, 1971 edition, brand 
new, still in box. Cost new: $45.00.

Will Sell for $15 ■
Deduct 10% on orders of 6 or more.

Mail to ••
NORTH AMERICAN

LIQUIDATORS
1450 Niagara Falls Blvd.

Dept. W-1153
Tonawanda, New York 14150
C. O. D. orders enclose $1.00 good 
will deposit. Pay balance plus 
C.O.D. shipping on delivery. Be 
satisfied on inspection or return 
within 10 days for full refund. No 
dealers, each volume specifically 
stamped not for resale.
Please add $1.25 postage and hand
ling. New York State residents add 
applicable sales tax.

(18-21)

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 30c. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė0

102-02 Liberty Avė. t
Ozone Park, N.Y. 11417




