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KRISLAI
Moterų Tarptautiniai Metai - SVEIKINAME PASAULIO MOTERIS KOVO AŠTUNTOSIOS PROGA!

Kovo Aštuntoji
Moterų demonstracija New 

Yorke
Tokių demonstracijų 

neužgiriame
Ekskursijos į Lietuvą
Bedarbė mūsų šalyje didėja

IEVA MIZARIENĖ
Šis “Laisvės” numeris pa

švęstas Moterų Tarptautinių 
Metų ir Kovo Aštuntosios 
minėjimui. Mes dėjome daug 
pastangų padaryti jį įdomiu, 
ypatingai moterims.

Mūsų pažangiojo judėjimo 
lietuvės moterys gali ir turi 
kuo pasididžiuoti, nes jos pri
sidėjo prie veik kiekvienos 
kovos moterų išlaisvinimui iš 
visokių prietarų, visokių dis
kriminacijų. Žinoma, kova 
dar nebaigta, bet pažangos 
jau daug padarėme.

Šia proga leiskite pasvei
kinti visas pažangaus judėji
mo moteris visame pasaulyje 
su Kovo Aštuntąja-Moters 
Diena.

Šį šeštadienį, Kovo 8-tąją, 
New Yorke įvyks demonstra
cija ir masinis susirinkimas, 
ruošiamas Tarptautinės Mo
ters Dienos koalacijos, susi
dedančios iš virš 45 moterų 

1 organizacijų ir unijų. Čia bus 
iškelti reikalavimai pilnos ly
gybės moterims visose sfero
se, taipgi pagalbos bedar
biams, nacionalės sveikatos 
programos ir kiti reikalavi
mai, liečiantys darbo žmonių 
būvį.

Taip ir turi būti mūsų New 
Yorke, nes 1908 metais, kovo 
8 d. New Yorko unijistės 
moterys suruošė demonstra
ciją, kuri kaip tik ir davė 
iniciatyvą minėjimui Tarp- 

♦ tautinės Moters Dienos.

Kalbant apie moterų de
monstracijas, yra ir tokių, 
kurių negalima užgirti. Pa
vyzdžiui, praėjusią savaitę 
Oaklande, Kalifornijoje, apie 
400 moterų, nusiskutusios 
plikai galvas, suruošė de
monstraciją, paskelbdamos, 
kad “plikės yra gražios” (bald 
is beautiful). Ar galima 
mums moterims tokia veikla 
pasigirti? Niekados!

Noriu pranešti Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariams, 
kad ekskursijų reikalas eina 
gerai. Liepos 19 d. ekskursija 
jau užpildyta. Vietų dar yra 
birželio 18 d. ir rugpjūčio 20 
d. ekskursijoms.

Patarčiau nariams, kurie 
manote vykti su ekskursijo
mis, pasiskubinti su užsire
gistravimu.

□
Nedarbas mūsų šalyje di

dėja. Tai pripažįsta ir konser- 
vatyviškiausi valdininkai bei 
biznieriai. Daugelis sako, kad 
bedarbių skaičius pralenkė ir( 
1930 metų krizės laikus.

O kas daugiau nukenčia? 
Nukenčia daugiausia jauni 
žmonės, tik ką baigę mokslus 
bei išėję pradines mokyklas 
ir ieško darbo. Juodųjų tarpe 
40 procentai jaunų žmonių 
yra be darbo.

New Yorke sausio mėnesio 
skaičiai rodo, kad bedarbių 
eilės New Yorko valstijoje 
pakilo iki 9.3 proc., o New 
Yorko mieste iki 10.6 procen
to. Kiekvieną dieną nedarbas 
didėja.

Corona, Cal. * Vas. 28 d.: 
čionai įvyko didelė automobi " 
lių avarija. Susikūlė apie šim
tas mašinų. Daug žmonių

* sužeista, bet užmuštų nėra.

Komunistų Partija kovoje
prieš ekonominę krizę

New Yorkas. - Praeitą sa-
vaitę čionai įvyko Amerikos 
Komunistų Partijos veikėjų 
konferencija-pasitarimas.
Dalyvavo virš 60 darbuotojų. 
Apie komunistų pareigas ir 
užduotis šiais laikais platų 
pranešimą padarė partijos 
generalinis sekretorius Gus 
Hali. Jis ragino visas partijos 
jėgas sumobilizuoti kovai 
prieš depresiją. Jis nurodė, 
kad Amerikos žmonėse auga 
judėjimas prieš nedarbą ir 
infliaciją. Komunistų Partija, 
jis sakė, turi visomis jėgomis 
padėti pasipriešinimo jėgoms 
plėstis ir stiprėti.

Partijos sekretorius Hali 
sakė: “Mes turime padidintu 
tempu vystyti antimonopolinį 
žmonių judėjimą, darbuotis 
už nepriklausomą politinę 
veiklą, supažindinti mases su 
socialistiniu alternatyvu, ku
ris reiškia taiką ir gėrovą, 
prieš kapitalistinę depresiją, 
priespaudą ir karus”.

Sekretorius ragino visas 
partijos organizacijas ir visus 
narius aktyviškai darbuotis 
sumobilizavime plačiausių 
masių dalyvauti prieš krizę ir 
nedarbą visos šalies mastu 
ruošiamą demonstraciją Wa
shingtone balandžio 29 dieną. 
Kaip žinoma, šią demonstra
ciją rengia Nacionalinė Koali
cija Kovai su Infliacija ir 
Nedarbu.

Amerikos ambasada 
pritarė represijoms

Saigonas. - Su Kongreso 
delegacija čionai lankėsi re
prezentantas Paul N. Mc 
Closkey. Jis pareiškė, kad jis 
čia atvykęs surado, kad Ame
rikos Ambasada Pietų Viet
name pritarė Saigono fašisti
nio režimo vedamomis repre
sijomis prieš jo politinius 
oponentus.

Bet tai nieko naujo. Vi
siems seniai aišku, kad prez. 
Thieu yra tiktai Jungtinių 
Valstijų valdančiosios klasės 
įrankis ir be jos sutikimo jis 
nieko nedaro.

Geležinkeliečių 
unijos skundžiasi

Šios šalies geležinkelių dar
bininkų unijų organas “La
bor” (vas. 28 d.) nurodo, kad 
nedarbas jau yra skaudžiai 
palietęs ir šios rūšies darbi
ninkus. Pav., tik per vieną 
sausio mėnesį buvę atleista 
21,000 darbininkų. Nebus ge
resnis ir vasario mėnesis.

Unijų laikraštis kaltina ir 
Interstate Commerce Com
mission už tokį nedarbo didė
jimą, kad jinai neleidus gele
žinkelių kompanijoms pakelti 
daiktų pervežimo geležinke
liais kainas 7 procentais. Dė
lei, to girdi, nukenčia geležin
keliai, mažina traukinių kur- 
savimą ir yra priversti atleis
ti darbininkus.

Švelniausia pasakius, toks 
darbo unijų argumentas už 
kompanijas yra labai keistas.

Smith River, Cal. - Sulai
kytas robert Sanders iš Cin
cinnati, Ohio, ir kaltinimas 
nužudyme keturių žmonių ir 
sužeidime dviejų. Kodėl ir 
kokiais sumetimais jis tą bai
sią žmogžudystę papildė, ne
nustatyta.

JIS UŽ PLĖTIMĄ 
KARO INDOKINIJOJE

Mr. Graham A. Martin yra 
mūsų šalies ambasadorius 
prie Saigono valdžios. Jis 
reikalauja, kad Saigono reži
mui ir Kambodijos valdžiai 
būtų skubinama Amerikos 
militarinė pagalba.

Žinios apie 
moteris

Geneva. - Sausio laida Pa
saulinės Sveikatos Organiza
cijos (World Health Organi
zation) mėnesinio žurnalo bu
vo vientik moterų raštais 
užpildytas, kad pažymėjus 
pradžią Tarptautinių Moterų 
Metų.

*
Baltimore, Md. - Ann 

Scott, narė Nacionalės Mote
rų Organizacijos, sulaukusi 
45 metų mirė nuo vėžio ligos. 
Ji buvo poetė ir anglų kalbos 
mokytoja universitetuose. Ji 
taipgi buvo uoli kovotoja 
prieš diskriminaciją moterų. 
Nuo 1971 metų ji ėjo pareigas 
vicepirmininkės Nacionalės 
Moterų Organizacijoje.

*
New York. - Dolores Gar

cia, 104 metų amžiaus, kovo
ja už teisę pasilikti vieno 
kambario bute, kuriame ne
duodama nei šilumos nei šilto 
vandens. Namas pasmerktas 
negyvenamu, bet Mrs. Gar
cia negali surasti kito buto.

*
Mexico City, Mexico. - Mo

terų kova už lygias teises 
smarkiai pasireiškia. Čia įsi
gyvenęs paprotys, kad vyras 
bandytų žmoną apveisti kiek-' 

, vieneriais metais po apsivedi- 
mo. Tai parodo jo vyriškumą.

. Šeimai, ypatingai biednųjų 
tarpe, turėti šešis, devynis 
vaikus per tiek pat vedusių 
metų, visai nėra retenybė.

Dirbkim visos iš vien - lai šie metai panaikina visokias diskriminacijas, tautų ir rasių 
neapykantą!

Lai šie Tarptautiniai Moterų
Metai būna vaisingi mūsų 
kovose už pažangą ir už
taikų valstybių bei tautų 
sugyvenimą!

Juodųjų kongresmanų reika
lavimas visiems remtinas

Washingtonas. - Kongreso 
juodieji nariai turi savo koku- 
są ir laikas nuo laiko paskel
bia savo pasiūlymus Kongre
so apsvarstymui.

Šiomis dienomis jie iškėlė 
tokius reikalavimas, kurie la
bai naudingi visiems Ameri
kos žmonėms ir turėtų susi
laukti plačiausios paramos 
Kongrese.

Jie reikalauja militarinį 
biudžetą sumažinti 25 bilijo
nais dolerių. Jie taipgi reika- 
laujas, kad būtų “užlopytos 
visos skylutės”, per kurias 
kapitalistinės korporacijos ir 
kompanijos ir pavieniai mili
jonieriai išsisukinėja nuo mo
kėjimo valdžiai mokesčių 
(taksų). Tas duotų kitus 50 
bilijonų dolerį.

Abidvi šias milžiniškas su
mas, jie sako, valdžia turi 
panaudoti parūpinimui darbų 
bedarbiams. Yra šimtai viso
kių žmonių būviui pagerinti 
projektų. Juos šiais pinigais 
reikia įvykdyti. Milijonai be
darbių gautų naudingus dar
bus. Tuoj visa šalies ekono- 
miko pajudėtų pirmyn.

Panašiais ir kitais gerais 
pasiūlymais yra į Kongresą 
reprezentanto Augustus 
Hawkin's įneštas Full Em
ployment and Equal Oppor
tunity Act (H. R. 50). Visi 
piliečiai turėtų reikalauti, 
kad jų atstovai Kongrese bal
suotų už šį gerą ir naudingą 
bilių.

Nužudė Amerikos 
konsulo pav.

Iš Argentinos pranešta, 
kad rastas nužudytas Ameri
kos konsulo pavaduotojas 
John Patrick Egan. Prieš 
kelias dienas jį pagrobė taip 
vadinami “gorilos” ir pareika
lavo iš valdžios, kad ji per 

r televiziją parodytų, jog ketu
ri suareštuoti jų pasekėjai 
tebėra gyvi. Kai valdžia jų 
reikalavimą ignoravo, jie 
Eganą nužudė. Tai nepateisi
namas, žvėriškas pasielgi
mas.

Uždraudė liudyti 
prieš miliciją

Buffalo, N. Y. - Jau tūlas 
laikas čionai vyksta Attica 
kalėjimo gyvais išlikusių kali
nių teismas. Teismui pirmi
ninkauja teisėjas King. Jis 
padarė labai keistą patvar
kymą, būtent, kad nei kalti
namiesiems, nei liudininkams 
nevalia nieko sakyti apie val
stijos miliciją ir jos žiaurumą, 
nors jinai į kalėjimą įsiveržė, 
kalinius užpuolė ir į juos 
šaudė. Kaip tiktai dauguma 
ir krito nuo milicijos kulkų.

Tokios keistos procedūros 
gal dar nėra nebuvę visoje 
šios šalies teismų istorijoje.

Washingtonas. - Aukščiau
siasis Teismas 8 balsais prieš 
vieną patvarkė, kad laikraš
čiai, televizija ir radijas turi 
teisę skelbti faktinas žinias 
be baimės, kad paliesti asme
nys gali patraukti į teismą.

MIESTŲ ŽMONĖMS 
MAISTO KAINOS KYLA, O 
FARMERIAMS KRINTA

Washingtonas. - Pradedant 
su praeitų metų lapkričio mė
nesiu, farmeriams už pagami
nimą maisto kainos sistema- 
tiškai krito per paskutinius 
keturis mėnesius. Per tą- 
trumpą laikotarpį kainos už 
jų produktus nukrito 4 pro
centais. Farmeriai dejuoja ir 
skundžiasi. Daugelis nebegali 
išsiversti. Tuo tarpu miestų 
žmonėms maisto kainos siste- 
matiškai ir nesulaikomai te
bekyla. Net ir valdiškas 
Crom Reporting Board sako, 
kad miesto žmonėms maisto 
kainos kils ir toliau.

Novi Sad, Jugoslavija. - 
Septynerių metų kalėjimu 
nubaustas rašytojas Mihailov 
už užsienio spaudoje skleidi
mą melų apie socialistinę san
tvarką. Už tą propagandą 
prieš savo šalį jis gavo nuo 
užsienio reakcinės spaudos 
gerai apmokėti.

Brazilijos liaudis kovoje 
prieš diktatūrą

Maskva. - Čionai lankosi 
žymusis Brazilijos Komunis
tų Partijos vadas Luis Carlos 
Prestes. Jis sako, kad ir 
Brazilija yra skaudžiai palies
ta ekonominės krizės. Milita
rinė šalies diktatūra, kaip ir 
visuose kapitalistiniuose 
kraštuose, šios krizės visą 
naštą stengiasi sukrauti ant 
darbo liaudies pečių. Bet, 
sako komunistų vadas, dar
bininkų masės pradeda įsi
drąsinti ir stoti į kovą.

Luis Carlos Prestes taipgi 
nurodo, kad Brazilijoje smar
kiai darbuojasi Jungtinių 
Valstijų Centrinė Žvalgybos 
Agentūra (ČIA). Jos agentai 
nesigaili pastangų ir dolerių 
padėti fašistinei diktatūrai iš
silaikyti galioje.

Kovoje prieš režimą, jis 
sako, plačiai reiškiasi Brazili
jos valstiečių sąjungos (uni
jos). Jas begailestingai dikta
tūra persekioja.

Gerald Fordas 
kandidatuos

Washingtonas. - Jaunųjų 
republikonų susirinkime pre
zidentas Gerald Fordas pa
reiškė, kad tikrai, be jokios 
abejonės, bus Republikonų 
partijos kandidatu į preziden
tus 1976 metų rinkimuose. 
Jis sakė, kad Republikonų 
partija esanti pasiaukojusi 
tiems pamatiniams princi
pams, kurie išaugins šią šalį 
nuo trijų milijonų gyventojų į 
213 milijonų”.

Washingtonas. - Miestų 
majorų konferencija nutarė 
reikalauti iš federalinės val
džios penkių bilijonų dolerių 
paramos.

Teismas sulaikė 
priežiūros namų 
uždarymą

Albany, N. Y. - Valstijos 
Sveikatos Komisijonierius 
buvo patvarkęs, kad būtų 
tuoj uždaryti 62 priežiūros 
namai (Nursing Homes). Su
rasta, kad juose padėtis ne
pakenčiama - baisi nešvara, 
nėra tinkamos įnamiams 
priežiūros ir t. t. Surasta, 
kad seni žmonės juose yra 
kankinami, kad jie savininkų 
operuojami tiktai dėl pasida- 
rymo kuo daugiausia pelno.

Jų savininkai kreipėsi į 
teismą pagalbos. Ir pagalbą 
jie susirado - greitą ir efek
tingą. Valstijos Aukščiausia
sis Teismas įsakė Komisijo- 
nieriui namų neuždaryti, o 
tik teismui prieš jų savinin
kus paduoti kaltinimus. Teis
mas juos ištirsiąs. Bet tas 
“ištyrimas” gali nusitęsti net 
keletą metų.

Chicago, Ill. - Visu šalies 
mastu pravestas apklausinė
jimas parodo, kad didelė 
Amerikos žmonių dauguma 
griežtai priešinga panaudoji
mui Amerikos ginkluotų jėgų 
prieš naftą gaminančius ara
biškus kraštus.

SUSPROGDINTAS
DIDELIS FABRIKAS *

Shelton, Conn. - Kovo 3 d. 
trys ginkluoti ir maskuoti 
vyrai susprogdino dicįelį gu
mos fabriką. Nuostoliai labai 
dideli. Piktadariai nesuimti.

LUIS CARLOS PRESTES

Vėliausios 
žinios

Washingtonas. - Atstovų 
Buto komisija atidėjo svar
stymą prezidento reikalavi
mo suteikti Kambodijos val
džiai 222 milijonų dolerių ver
tės militarinės pagalbos.

•
Washingtonas. - CIA direk

torius Colby asmeniškai pa
pasakojo prezidentui Fordui 
apie planus nužudyti užsie
niečius veikėjus. Tuose pla
nuose yra įvelti ir šios šalies 
ČIA agentai. b

Washingtonas. - Valstybės 
sekretorius Kissingeris vėl 
vyks į Vidurio Rytus “su 
taikos misija”.

Maskva. - Gautas praneši
mas, kad čionai atvyks Jung
tinių Valstijų iždo sekreto-' 
rius Simon ir prekybos sekre-. 
torius Fredrick Dent iš naujo 
tartis prekybos reikalais.•

Addis Ababa. - Etiopijos 
valdžia nacionalizavo visas 
šalies žemes. Bus steigiami 
kolektyviniai ūkiai. Tai smū
gis feodalams, kurie iki šiol 
valdė geriausios žemės di
džiausius plotus, o valstiečiai 
buvo jų vergai.

Geneva. - Abi Vokietijos 
(Rytų ir Vakarų) prisidėjo 
prie nusiginklavimo konfe
rencijos ir pasižadėjo akty
viškai dalyvauti diskusijose.•

Washingtonas. - Senatoriai 
Kennedy, Javits ir Pell ragi
na vyriausybę tuojau už- 
megsti ryšius su socialistine 
Kuba.

Washingtonas. - Su Iranu 
padaryta penkerių metų 15 
bilijonų dolerių vertės preky
bos sutartis. •

Detroit, Mich. - Per vasa
rio mėnesį automobilių gamy
ba sumažėjo 34 procentais!•

Maskva. - Bolšoj Teatras 
pranešė, kad ateinančią vasa
rą Jungtinėse Valstijoje gas
troliuos kartu baleto ir ope
ros kolektyvai. Viso bus apie 
500 šokėjų, dainininkų, muzi
kantų ir t. t.

Washingtonas. - Prez. For
das planuoja nukristi subsidi
jas mokykloms suteikimui šil-‘1 
tų pietų biednų šeimų niūks-' 
leiviams. Bus paliesta šešir 
milijonai vaikų.
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Kovo aštuntosios proga
1848 metais liepos 19-20 dienomis Seneca Falls, N. Y., 

mieste įvyko JAV Pirmoji Moterų Lygių Teisių reikalavi
mui konvencija. Reiškia, jau 127 metai, kai JAV moterys 

‘kovoja už pilną lygybę, o kova dar vis toli gražu nėra pilnai 
laimėta.

1972 metais kovo 22 d. JAV Senatoriai, 84 balsais prieš 8, 
patvirtino Konstitucijoje pataisymą uždrausti legalę dis
kriminaciją prieš moteris ir pasiuntė jį valstijoms ratifikuo
ti. Dar ir šiandien tas tarimas neįvykdomas, nes nėra 
užtenkamo skaičiaus valstijų, kad būtų ratifikavę jį. Už 
pataisymą pasisakė 33 valstijos, o reikia 38 valstijų, kad jis 
įeitų galion.

♦ ♦ ♦

Šiais Tarptautiniais Moterų Metais prieš mus stovi dideli 
darbai. Vienas iš labai svarbių uždavinių, tai kova prieš 
fašizmą Čilėje. Moterys labai plačiai čia kovoja, kad 
politiniai kaliniai, kaip vyrai, taip ir moterys, būtų 
paliuosuoti.

Šioje kovoje išgelbėti Čilės žmones iš fašistų jungo 
moterys veikliai pasireiškia visame pasaulyje.

♦ ♦ ♦

Daug nuveikė ir mūsų Amerikos lietuvės moterys. 0 
ypatingai atvykusioms prieš Pirmąjį Pasaulinį karą buvo ne 
lengva. Jos neturėjo nei mokslo, nei ypatingų kvalifikacijų į 
kokį nors darbą, nekalbant jau apie profesijas. Vienok jos 
nenuleido rankų, ypač tos, kurios matė reikalą stoti į 
pažangias draugijas, lavintis, skaityti spaudą, knygas. Ir 
šiandien ne viena iš mūsų draugių gali pasidžiaugti, 
nužengusi taip garbingą ir svarbų kelią. Jos stojo į unijas ir 
jose veikliai dalyvavo, ‘jos neatsiliko politinėje veikloje. 
Daug jų dabar gali ir pakalbėti, ir parašyti. Mes turime 
moteris draugijų komitetuose, mes rasime jas dirbant 
redakcinį darbą, dalyvaujant mūsų laikraščių vajuose.

♦ ♦ ♦

Lietuvoje per tarybinį laikotarpį moters būklė pasikeitė iš 
pat pamatų. Jau buvo daug rašyta apie mūsų seses 
Lietuvoje ir dar daug bus rašoma. Jos vaidina svargų 
vaidmenį moksle, veik visose profesijose, valdžioje.

Tarybų Sąjungoje moterys sudaro 75 procentus gydytojų, 
71 procentą vidurinių mokyklų mokytojų, apie 50 procentų 
kolegijų ir universitetų dėstytojų, 33 procentus inžinierių ir 
30 procentų teisėjų. Ką gali prieš tai parodyti kapitalistinės 
šalys?

* * ♦

Sveikiname visas pažangias lietuves visame pasaulyje!

Jau turime "Kissingerio Doktriną”
Jau aiški, visiems puikiai matoma, labai paprasta - panau

doti visas šios šalies militarines, ekonomines ir politines 
jėgas nuvertimui demokratinių rinkimų keliu susikūrias 
pažangias valdžias ir visur gelbėti išsilaikyti reakciniams, 
fašistiniams bei militariniams režimams.

Žmonijos tragedija yra tame, kad ši “Kissingerio doktri
na” nesiriboja tik žodžiais ir pareiškimais. Ji vykdoma 
gyveniman visur, kur tik jai prieinama ir pasiekiama.

Dabar jau niekam nebėra jokia paslaptis, kad mūsų 
Valstybės sekretoriaus iniciatyva ir vadovybe buvo nuvers
ta demokratinė liaudies valdžia Čilėje. Nė pats Kissingeris 
to neslepia. Jis dabar labai didžiuojasi tuo “Amerikos 
interesų laimėjimu Lotynų Amerikoje”. Dabar jau paaiški, 
kad ir sumanymas skubintis su militarine pagalba į 
Indokiniją gelbėjimui fašistinių režimų Pietų Vietname ir 
Kambodijoje yra Valstybės sekretoriaus. Jo patarimu ir 
įkvėpimu šios šalies jėgomis per Centrinę Žvalgybos 
Agentūrą (ČIA) palaikomas Brazilijoje militarinis, reakcinis 
režimas.

Kiek dar kitur pasaulyje yra atliekama panašių “Kissinge
rio doktrinos" šunybių, kurios dar nėra iškeltos į viršų, kad 
visas pasaulis matytų, kaip matė Čilėje, kaip mato 
Kambodijoje ir P. Vietname, niekas negali pasakyti. Ims 
laiko, kol jos bus atidengtos. . .

Dar norisi pridurti, kad šis terminas “Kissingerio 
doktrina” nėra mūsų sukurtas. Jis jau senokai vartojamas 
mūsų šalies angliškoje spaudoje. Antai, kolumnistas Antho
ny Lewis net savo kolumną “The N. Y. Times” (vas. 27 d.) 
pavadino “The Kissinger Doctrine”.

Mūsų kapitalistų neapgausi...
Per visą vasario mėnesį automobilių gamybos korporaci

jos General Motors, Ford, Chrysler, American - spaudoje, 
per radiją ir televiziją ragino ir šaukė žmones pirkti naujus 
automobilius, žadėdamos sugrąžinti pirkėjams sumokėtų 
pinigų nuo $100 iki $500. Daugelis trauko pečiais ir 
nesupranta - kokiems galams grąžinti sumokėtos sumos 
dalį, o tiesiog nenumušti kainos? Kur protas? Kur logika? 
Kur nors koks nors šuo turi būti pakastas!

Taip iš tikrųjų ir yra. Nė nebandyk apgauti kapitalistus. 
Jie puikiai žino, ką jie daro, kodėl jie taip “kvailai” elgiasi.

Visa paslaptis štai kame: Automobilių gamybos korporaci
jų galvos, sakoma, yra “užuodusios”, kad anksčiau ar vėliau 
valdžia gali būti priversta daryti ką nors prieš kainų kilimą. 
Vieną gražią diena ji gali “sudurnavoti” ir paskelbti kainų 
užšaldymą, būtent, patvarkyti, kad kainas nebevalia kelti, 
kad jos turi pasilikti tokiomis, kokiomis su ta ir ta diena 
buvo. Tik įsivaizduok: Jeigu numuši automobilių kainas ir 
jos bus užšaldytos, koks smūgis ištiks tavo pelnus! O 
sugrąžinimas šimtinės kitos “nieko bendro neturi su kaina”. 
Tegu valdžia ir užšaldo kainas, tavo pelnai nei per nago 
juodymą nenukentės.

PREZIDENTAS IR VĖL 
PRATĘSĖ “AMNESTIJĄ”

Washingtonas. * Kadangi 
prezidento paskelbtai Vietna
mo karo priešams “amnesti
jai” labai nevyksta, tai jis ją 
vėl pratęsė visam mėnesiui.

Canada, Lat. Amer., per year, >10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months >5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, >6J5O

Dabar ji baigsis su kovo 31 d.
Iki šiol tik apie 10,000 karo 

priešų pasinaudojo jo “am
nestija”, tai yra, sutiko po 
dvejus metus atitarnauti val
džiai valdžios nustatytoje for
moje.

Kas kę rašo ir sako
IR BAUGINA, IR DRĄSINA 
SAVO PASEKĖJUS

Chicagos menševikų laik
raščiui labai patinka, kad 
“Vyčių bankete savo klausy
tojus “vyskupas Brizgys įspė
jo, kad šiais atvykusiais dva
siškiais negalima pasitikėti”. 
Vadinasi, jų reikia bijoti, sau
gotis kaip kokios ugnies. Bet
gi pats redaktorius mus kie
tai užtikrina, kad “Sovietų 
valdžia, pasiųsdama į Ameri
ką 16 tikybininkų ir keturis 
palydovus bereikalingai mėto 
pinigus”. Tai, girdi, “žino 
kiekvienas žmogus”.

Ir vėl: “Kol Amerikon važi
nės tiktai sovietų valdžios 
parinkti žmonės, net ir turį 
Vilniaus Vyskupijos valdyto
jo titulą, Amerikos lietuviai 
jų neklausys. Sovietų val
džia, siųsdama tikybininkų 
uniformon aprengtus žmones 
savo atstovais, bereikalingai 
kelionpinigius mėto”.

Čia šaukia, kad su atvyku
siais tikybininkais nereikia 
jokių kalbų turėti, o čia vėl 
savo pasekėjus ramina, kad 
ta “delegacija savo tikslo ne
pasieks”. Nebesusikalba pats 
su savimi.

KAIMYNAI 
NESUSIKALBA

Tas pats Chicagos menševi
kų laikraštis užtikrina, kad jo 
korespondentas sušilęs ieško
jęs prelato Krivaičio su juo 
pakalbėti, bet niekur negalė
jęs jį surasti. Tuo tarpu kleri
kalų organas "Draugas” rašo:

“Amerikiečiams laikrašti
ninkams buvo labai įdomu su 
jais susitikti ir išgirsti, ką 
kalba oficialūs krikščioniškų
jų bažnyčių atstovai iš ateis
tinės valstybės. . .” Ir užtik
rina, kad su Krivaičių kalbė
josi “katalikų žinių agentūros 
atstovas John Price”, ir klau
sė jo apie “religijos persekio
jimą Lietuvoje”. Prelatas 
Krivaitis atsakęs:

“. . .panašūs gandai ateida
vo ir į Lietuvą, ir kad tai 
neteisybė. Pateikė iš anksto 
paruoštą atsakymą ir skai
čius: Lietuvoj yra dvi arki
vyskupijos ir keturios vysku
pijos. Paminėjo, kas jas val
do, kad Lietuvoj esą apie 800 
kunigų, veikia 637 bažnyčios. 
Sekmadieniais jos pilnos ti
kinčiųjų. Vilniaus bažnyčiose 
kiekvieną sekmadienį esti 5 
ar 6 Mišios. “Mes lankome 
bažnyčias, teikiame Sutvirti
nimo sakramentą, niekas 
mums netrukdo tarnauti. Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje sutei
kiau Sutvirtinimo sakramen
tą daugiau kaip 3,000 žmonių. 
Mes veikiame įstatymų ribo
se. . .”

KUNIGĖLIS BIAURIOJO 
TUOS, KURIE 
APSILANKO SAVO 
GIMTAJAME KRAŠTE

Chicagos Marquette Parke 
vasario 16 d. “iškilmingas 
pamaldas laikė kanauninkas 
V. Zakarauskas”, kuris, “gal 
kiek ilgesniame pamoksle 
kaip paprastai”, matyt, suši
lęs bjaurojo tuos Amerikos 
lietuvius, kurie apsilanko 
Lietuvoje ir sugrįžę jos ne- 
šmeižia.

“Reikia tik skaudžiai apgai
lestauti,” savo pamoksle šau
kęs į susirinkusius šis “dva
siškas tėvelis”, “kad mūsų 
daugelis Lietuvos lankytojų 
grįžta ten nieko nematę ir 
nieko nesužinoję. Grįžę lyg 
kokie propagandistai skelbia 
apie ten esamą pažangą. . . 
Tai rodo, kad tokių lankytojų 
akys aptemusios. Tai reiškia 
pasimetimą. Jie grįžę kalba, 
kaip graži Lietuvos šalis, pa
sakoja, kad ten gyventojai 
pavalgę ir dar atvykusį sve
čią iš Amerikos pavaišina.”

Nuo šito kanauninko tekę 
pylos ir mūsų menininkams, 
numykusiems Lietuvon į sve
čius.

“Nuvykę mūsų kultūrinin
kai bei menininkai į Lietuvą,” 
jis šaukęs, ‘‘komunistinėje 
spaudoje prirašo liaupsinimų 
apie išbujojusią ten kultūrinę 
pažangą, apie gerovę, staty
bą ir žydintį meną. Tokiais 
pareiškimais jie pripažįsta, 

kad visą tą minėtą gerovę ten 
atnešė bolševikinis rusas. 
Bet tokie sąmoningi ar nesą
moningi propagandistai yra 
tik raudonų girnų sukėjai, 
kurie atidengia savo dvasinę 
tuštybę. . .”

Meluoja, ponas kanaunin
ke, meluoja kaip patrakęs. 
Niekur joks sugrįžęs iš gim
tojo krašto menininkas nėra 
teigęs, kad tai visa Lietuvai 
ir jos žmonėms davė bei 
atnešė “bolševikinis rusas”. 
Jis sako, kad tai yra pačių 
Lietuvos žmonių darbščių 
rankų, šviėsaus proto ir jaut
rios širdies laimėjimas ir pa
siekimas.
APIE KRIZĘ IR ALKI 
LOTYNŲ AMERIKOJE

Jau atvirai kalbama šian
dien apie siautėjimą alkio 
daugelyje kapitalistinių kraš
tų, ekonominės krizės pagim
dyto. 0 daugelyje mažiau 
išsivysčiusių šalių tiesiog ba
das skina milijonus vaikų.

"Ne vien tik vaikams gręsia 
badas, bet ir visiems suaugu
siems žmonėms tokiose šaly
se”, rašo Montevideo lietuvių 
laikraštis “Darbas’’. Ypač tas 
tiesa, girdi, Lotynų Ameriko- 
je-Haiti, Dominikonų Res
publika, Brazilija, Bolivija, 
Meksika, Honduras ir EI Sal
vadore.”

Laikraštis sako:
“Šiose valstybėse labai pa

didėjo nemaistingumas, o 
ypač dėl sveikatos labai 
trūksta vandens aptarnavi
mo, viešpatauja baisi nešva
ra. Vien tik Haiti iš tūkstan
čio vaikų miršta 134 nesulau
kę trūkumo švaros, nes liau
dis labai tamsi, ypač sveika
tos atžvilgiu. Šios visos val
stybės yra baisiai išnaudoja
mos JAV imperialistų, ypač 
“Fruit Company”, kuri turi 
visas tropikalinių fruktų 
plantacijos ir baisiai nu
skriaudžia šias valstybes.”
LIETUVOS ŽEMDIRBIAI 
IR TEATRAS

Su didžiausiu susidomėji
mu skaitome Vilniaus “Tieso
je” (vas. 21 d.) žinutę “Kolū
kio ir teatro ryšiai” iš Molėtų:

“Lietuvos TSR Teatro 
draugijos ir Ciulėnų kolūkio 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartį šiandien pasirašė 
draugijos prezidiumo pirmi
ninkas, TSRS liaudies artis
tas, respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatas V. 
Noreika ir kolūkio pirminin
kas, TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas K. Ra
kauskas.

Teatro draugija numato si
stemingai rengti kolūkyje 
teatrų ir aktorių kūrybos va
karus, paskaitas teatro meno 

Atsisveikinimas su jura
Pilnatis mėnuo virš rūsčiai alsuojančios jūros. 
Pėdos — keisti ženklai vidurnakčio pliažuos 
Tuščiuos Ir baugiuos. Moteris
Savo vienatvę lyg akmenį Įsčiose nešasi.

Kur tu eini — nemylima ir negeidžiama? Kam tu 
Šnibždi savo vardą — niekas nebeišgirs jau. 
Niekas tavęs nelaukia ant ištuštėjusio kranto, 
Kur bangos po kojom — ne pieno puta, o kraujo.

Kur dūžta viena po kitos pilys iš smėlio, 
Vaikų pastatytos paskutinę vasaros dieną. 
Su kuo atsisveikinsi, kam atiduosi tyliai f\
Atminčiai savo širdį — žydrą akvamariną? \ \

Kad jis primintų tave, tavo šypseną, tavo balsą — 
Taip švelniai skambėjusį niekam, tokį neišgirstų, tyrą. 
Iš meilės, iš nevilties suklikus žuvėdra, tarsi 
Sviedi — kad sugrįžtum — širdį toli į jūrą.

Pradėk iš naujo, jei gali, pradėk iš naujo.
Sakyk, kad nieko dar nebuvo, nieko nieko:
Nei ant vaikystės balto rūbo — nuodėmės gėdingo kraujo,
Nei purvino lyg kasdienybė sniego.

Nei žodžliį svetimų Ir netikrų, kuriuos sakiau tau, 
Taip trokšdama jais patikėti nors akimirką.
Nei baimės gyvuliškos prie gėlėm apkloto karsto, 
Raudotojoms vidurnaktį sumigus.

Nei to palaimos jausmo keisto — jau pasibaigė
(Tiktai pro ūkanas, pro blausų rūką — Paukščių kelias,,,) 
Šita beprasmiška, beviltiška, baisi ir
Šventa naktis, iŠ neapykantos ir meilės,

Iš praregėjimo ir beprotybės kliedesio, 
Žvaigždžių šviesos ir nuodėmingo mano kraujo. 
Pagimdžiusi eilėraštį, kurio išsižadėsiu, 
.Kad vėl galėčiau jį pradėt iš naujo.

klausimais, padėti ūkio meno 
saviveiklos kolektyvams ir 
kt. Kolūkis savo ruožtu įsipa
reigojo organizuoti kolūkie
čių išvykas į teatrus, supažin
dinti draugijos narius su žem
dirbių pasiekimais, gyvenimu 
ir buitimi. Įsteigtos premijos, 
kurios kasmet bus skiriamos 
aktyviausiai bendradarbiau
jantiems su kolūkiu draugijos 
nariams.

Sutarties pasirašymo pro
ga kolūkio kultūros namuose 
įvyko meno meistrų koncer
tas. Žemdirbiams koncertavo 
respublikos nusipelniusio ar
tisto P. Tamošaičio Vadovau
jamas liaudies instrumentų 
ansamblis “Sutartinė”, solis
tai V. Noreika ir A. Stasiū
naitė, aktorius T. Vaisieta.

Išleistas iliustruotas bukle
tas, kuriame pasakojama 
apie teatro draugijos veiklą ir 
Ciulėnų kolūkio laimėjimus 
devintojo penkmečio metu.

Tai tikrai didelis įvykis Lie
tuvos žmonių kultūriniame 
gyvenime. Pagaliau ir teatri
nis menas pasidaro lengvai 
pasiekiamas ne tik miesto 
gyventojams, bet ir kaimo 
žmonėms. Netenka abejoti, 
kad Ciulėnų pavyzdį paseks 
ir kiti kolūkiai, kurie tokių 
sutarčių su Lietuvos Teatro 
Draugija dar neturi. Netenka 
abejoti, kad su laiku visoje 
Lietuvoje nebus kolūkio be 
panašaus glaudaus ryšio su 
teatru.
IŠSIGANDUSIAI 
PRANAŠAUJA 
KOMUNISTŲ LAIMĖJIMĄ

Kietai sufašistėjęs smeto- 
nininkas Bronius Aušrota sa
vo partijos “Dirvoje (vas. 26 
d.) dejuoja: “Portugalija slys
ta komunistų orbitom” Na, ir 
dėsto:

“Dar prieš metus laiko re
tas būtų mėginęs eiti lažybų, 
kad beveik diktatūrinė Por
tugalija, dešiniųjų konserva
torių kontroliuojamas žvejų 
ir vaisių augintojų gražus 
kraštas, prisiglaudęs Iberijos 
pusiasalio vakarinėje dalyje 
ir skalaunamas Atlanto vėsi
nančių bangų, taip greitai 
riedėtų į komunizmo mirties 
slėnį. Po 1974 m. įvykusio 
Caetano vyriausybės nuver
timo, užvirė arši pirmavimo 
kova tarp socialistų ir komu
nistų. Sprendžiant iš š. m. 
11.17 Newsweek savaitraščio 
redakcinio-vedamojo būtų 
galima teigti, kad vadovavi
mą laikinai beveik laimėjo 
komunistai. Kuri partija iš 
kokių dvidešimties, besiren
giančių grumtis, po 50-ties 
metų, laisvuose rinkimuose, 
nusiskins lauro vainiką, gana 
sunku žinoti, bet tenka pri
leisti, kad komunistai, kaip 
geriausiai organizuoti ir 
drausmingiausi, tikrai su
rinks žymią balsų daugumą.

ONĖ BALIUKONYTĖ

Ji sugrįžo dar giliau įsitikinusi ...

1975 metai svarbūs moterims

Šiomis Indokinijoje [Pietų Vietname ir Kambodijoje] lankėsi 
musų Kongreso aštuonių narių delegacija. Joje buvo ir 
žymioji liberališkų pažiūrų niujorkietė reprezentantė Bella 
Abzug. Spaudos reporteriams ji pareiškė, kad jinai sugrįžo 
dar giliau įsitikinusi, kad nebūtų siunčiama jokia utilitarinė 
pagalba Pietų Vietnamo ir Kambodijos fašistiniams reži
mams. Kaip žinia, prez. Fordas reikalauja, kad jam 
Kongresas leistų tokios pagalbos greičiausia pasiųsti už 552 
milijonus dolerių.

Jungtinės Tautos paskelbė 
šiuos metus “Tarptautiniais 
Moterų Metais”. Helvi L. 
Sipila (finų tautybės) einanti 
generalio sekretoriaus pagal
bininkės pareigas pareiškė: 
“Mes negalime tikėtis iš
spręsti vis didėjančias ekono
mines ir socialines internacio
nalines problemas ir pagerin
ti visų žmonių gyvenimą, jei
gu paliksime nuošaliai pusę 
žmonijos”.

Reikalinga smarkiai dar
buotis įtraukimui moterų į 
visas svarbias pareigas nacio
naliniai ir internacionaliai.

♦**

KUBOS MOTERŲ 
KONGRESAS

1974 m. lapkričio 25-30 d. 
d. Havanoje suvažiavo apie 
2,000 moterų - delegačių iš 
visų Kubos apylinkių. Per 
penkias dienas jos rimtai 
svarstė problemas, surištas 
su jų darbu, vaikų auklėjimu 
ir jų mokslinimu. Daug pada
ryta tarimų gerinimui jų są
lygų.

įdomu, kad Fidel Castro, 
ne tik atėjo pasveikinti ir 
pakalbėti, bet per visą laiką 
sėdėjo estradoje ir intensy
viai sekė visas diskusijas ir 
tarimus. Pirmą sykį Kubos 
istorijoje visa valdžios galia 
panaudojama išlaisvinimui 
moterų iš senųjų papročių, 
kurie trukdė moters vysty
mąsi ir dalyvavimą pilnai, 
laisvai kartu su vyrais, sukū
rimui bendro, lygaus ir ge
resnio gyvenimo.

Ne tik pats F. Castro, bet 
ir eilė kitų valdžios pareigūnų 
atėję klausėsi moterų svar
stymų. Sveikinosi su jomis ir 
linkėjo sėkmės. Neapsilenkė 
pasisveikinti ir su eile moterų 
iš kitų šalių, kurios įdomau- 
damosi atvyko pasiklausyti 
kubiečių. Tokių svetimšalių 
moterų buvo apie 200; jų 
tarpe ir amerikietė Dorothy 
Steffens, Moterų Lygos už 
Taiką ir Laisvę vedėja.

*♦*
PRISIRENGIMO 
MITINGAS

Tihany, Vengrijoje, lapkri
čio mėn. įvyko mitingas pri
sirengimui prie Pasaulinio 
Moterų Kongreso. Dalyvavo 
125 atstovės iš 53 šalių, at
stovaujančios 34 tarptauti
nes, 13 rajonines ir 57 nacio

nalines organizacijas. Ten da
lyvavo ir amerikietė Kay 
Camp, Moterų Lygos už Tai
ką ir Laisvę prezidentė.

Aišku, jog buvo didelis pa
sidalinimas nuomonių tarpe 
rengėjų. Tačiau susitarta 
darbuotis už Pasaulinį Mote
rų Kongresą, kuris įvyks šie
met spalio mėnesį Rytiniame 
Berline. Paskelbta generali
niai tikslai prieš visokią dis
kriminaciją už moterų atsa
komybę namuose ir vaikų 
auklėjime, už tai, kad tik 
įsigijus lygybę moterys galės 
pilnai dalyvauti kultūrinėj, 
politinėj ir socialinėje veiklo
je; už tai, kad vyrai ir mote
rys lygiai turi dėti pastangas 
žmonijos progresui už juridi
nę lygybę, už demokratiją, už 
nacionalinę nepriklausomybę 
ir taiką.
MOTERŲ LYGA

Moterų Lyga Už Taiką ir 
Laisvę šiemet atžymi savo 
60-tą gyvavimo sukaktį. Ji 
pasižymi veikla už taiką prieš 
visokią diskriminaciją ir už 
pažangią.

Jos drįso pasiųsti savo de
legacijas į Hanojų, kuomet 
ten ėjo didelės demonstraci
jos užbaigimui karo Vietna
me. Jos parvežė iš Saigono 
raportus apie kankinimus po
litinių kalinių Pietų Vietna
me. Jų delegacijos parvežė 
mums amerikietėms gražių 
raportų apie Kubos moteris. 
Taipgi veik pirmos jos nuvy
ko į Čilę ir parvežė raportus, 
kaip ten yra kankinami politi
niai kaliniai ir terorizuojami 
gyventojai po fašistų smurtu, 
kaip buvo nužudytas piliečių 
išrinktas prezidentas Allen
de.

Ši organizacija pasižymi 
pažangia veikla ir atsidavu
siai darbuojasi už taiką pa
saulyje.

Elena N. Jeskevičiutė

PRIE ELEKTRĖNŲ 
MARIŲ

Elektrėnai. - Ant marių 
kranto neseniai atidarytas 
naujas restoranas “Perkūn- 
kiemis”. Jo salėse galima ap
tarnauti 210 svečių, čia įreng
tas 40 vietų kokteilių baras.

Pastato projekto autorius - 
architektas A. Bakaitis, in
terjerą sukūrė dailininkas A. 
Domereckas.

□ Anglijos meteorologai ga
li ramiai atsikvėpti: oficialiai 
panaikintas 1677 metų įstaty
mas, kuriuo visi, kas tik 
mėgins spėti orą, turi būti 
sudeginti.

□ Vienas Londono dienraš
tis išspausdino tokį skelbimą: 
“Nuoširdus ačiū tam, kas 
praėjusią savaitę pavogė ma
no televizorių. Dabar paty
riau, kiek žmogus gali turėti 
laisvo laiko”.
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AFL-CIO prezidentas George Meany pareiškė, kad šios 
šalies organizuoti darbininkai neužsiims jokia nepriklauso
ma politine veikla. Jis, matyt, turi galvoje 1976 prezidenti
nius rinkimus.

Pras tingi Lietuvos
moterų darbai

H

Žinią, kad šie metai pa
skelbti Tarptautiniais Mote
rų Metais, pakiliai sutiko Lie
tuvos moterys. Moterų tary
bos, gyvuojančios jau ne vie
ną dešimtmetį, iš karto suak
tyvino savo veiklą. 0 pasaky
ti ir parodyti mūsų moterys 
tikrai turi ką.

Štai sena draugystė sieja 
dviejų Žemaitijos rajonų - 
Skuodo ir Telšių moteris. 
Dažnai susitinka darbininkės 
ir kolūkietės, moterų tarybų 
atstovės pasidalyti savo dar
bo patirtimi, papasakoti vie
nos kitoms apie savo džiaugs
mus ir rūpesčius. Gražiai su
tiko Tarptautinius Moterų 
Metus skuodietės. Jos įnešė į 
Taikos fondą daugiau kaip 
1,000 rublių ir beveik už 
1,300 rublių dovanų išsiuntė 
savo sesėms Vietname. Neat
siliko ir telšietės. “Masčio” 
fabriko moterų taryba, kuri 
šefuoja Šilutėje gyvenantį 
Ceponių ketvertuką, taip pat 
įnešė kelis šimtus rublių į 
Taikos fondą.

Mes, Lietuvos moterys, 
pritariame Čilės ir Ispanijos, 
Lotynų Amerikos šalių, Pietų 
Afrikos ir dar daugelio pa
saulio patriotų kovai prieš 
išnaudotojus. Protesto ban
ga, smerkianti Čilės fašistų 
žvėriškumus, nuvilnijo per 
visą Lietuvą. Mes puikiai 
prisimename XX amžiaus 
barbarus - fašistus vokiečius, 
todėl visus jaudina tokie mo
terų tarybų renginiai, kaip 
“To pamiršti negalima”, “Tų 
dienų šlovė neišblės”, “Jie 
žuvo, kad mes gyventume” ir 
t. t.

Argi gali nesijaudinti ma
tydama, kai į Utenos, Šven
čionių, Šiaulių, Plungės, Jur
barko, Lazdijų ar dar kitų 
Lietuvos miestų kultūros na
mų sales susirinkusios kelių 
kartų moterys dalijasi savo 
prisiminimais, lygindamos 
juodą praeitį su džiugia šian
diena. Atsimenu, kaip Rokiš
kyje tokiame susitikime jau
dinančiai kalbėjo Kamajų ko- 
lūkio'karvių melžėja Veroni
ka Cynienė. Ši paprasta kai
mo moteris prieš keturiolika 
metų pravėrė fermos duris. 
Karvių buvo nedaug, pieno 
kibirai pustuščiai. . . Parei
gos jausmas vertė pasiauko
jančiai dirbti. Ir šis darbas 
nenuėjo veltui. Šiandien ko
lūkyje naujos fermos, puikios 
karvių bandos, kultūrinės ga
nyklos, mechanizuotas dar
bas. O juk ne taip seniai ir 
pati Veronika daugiau sukosi 
po virtuvę, lankė bažnyčią. 
Šiandien ji, šaunuolė, apdo
vanota Lenino ordinu, drąsiai 
ir energingai kalba iš tribū
nos apie ūkio reikalus, apie 
savo puikius, darbščius drau
gus, kaimynus.

Tokių moterų Lietuvos ko
lūkiniame kaime dabar - šim
tai. Moterų, siekiančių mok

slo, žinių, aktyvių gamybi
ninkių ir visuomenininkių, 
gerų motinų ir auklėtojų. 
Štai Onuškio tarybinio ūkio 
kiaulių šėrėją Emilija Rušė- 
nienė, anksti tapusi našle, 
išaugino tris puikius sūnus. 
Už puikų darbą jai suteiktas 
Socialistinio Darbo Didvyrės 
vardas. To pačio rajono Juo
dupės vilnonių audinių fabri
ko “Nemunas” moterų taryba 
daug dėmesio skiria moterų 
mokymuisi ir kūrybinei min
čiai. Per metus moterys pa
teikė daugiau kaip 90 pasiūly
mų gamybai tobulinti, darbui 
palengvinti. Pritaikęs šiuos 
pasiūlymus, fabrikas sutaupė 
daugiau kaip 17 tūkstančių 
rublių.

Šie metai Tarybų šalies 
darbo žmonėms dar ypatingi 
ir tuo, kad minime 30-ties 
metų sukaktį, kai buvo su
triuškintas fašizmas. Šią datą 
gražiai pažymi ir moterų ta
rybos. Neseniai Prienų rajo
no moterys susirinko į vaka
ronę “Penkiolikos sesių bū
ry”. Atvykusios iš įvairių 
broliškų respublikų viešnios 
pasakojo apie savo tautų bui
tį, papročius, tradicijas, gy
venimą šiandien. Skambėjo 
bendra daina, mezgėsi įdo
mūs pokalbiai. Vakarui paį
vairinti buvo paruoštos na
cionalinių lėlių, valgių paro
dėlės, pasikeista suvenyrais. 
Daugelis moterų tarybų or
ganizavo įdomias ekskursijas 
į Taliną, Rygą, Brestą, Mins
ką, Chatynę, Pirčiupius, 
Kryžkalnį, Ablingą, Vilnių, į 
tas vietas, kur vyko aršūs 
mūšiai su priešu, kur nuo 
fašistų rankos krito niekuo 
nekalti žmonės.

Didelį darbą atlieka moterų 
tarybos, įtvirtindamos nau
jas tradicijas. Daug kur įspū
dingai organizuojamos var
dynos, vestuvės, darbo su
kakčių minėjimai, iškilmingai 
išleidžiami žmonės į užtar
nautą poilsį, jaunuoliai - į 
Tarybinę Armiją, sveikinami 
Didžiojo Tėvynės karo daly
viai Tarybinės Armijos, Per
galės dienų progomis. Visuo
tiniuose moterų susirinki
muose įmonėse, ūkiuose, mo
kyklose kasmet gražiai pami
nima Kovo 8-oji - Tarptautinė 
moterų diena, Vaikų gynimo 
diena.

Dar daugiau sumanumo ir 
išradingumo pasiryžusios pa
rodyti Tarybų Lietuvos mo
terys šiemet. Sudaryta komi
sija Tarptautiniams moterų 
metams organizuoti, kuriai 
vadovauja Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos Pirmininko 
pavaduotoja Leokadija Dir- 
žinskaitė. Numatėme daug 
įdomių renginių, laukiame at
vykstant viešnių iš užsienio, 
kurioms mielai papasakosime 
ir parodysime, kaip ir kuo 
gyvename.

Šiemet mūsų šalyje bus

LAISVĖ

1975 Tarptautiniai Moterų Metai
K. PETRIKIENĖ

IEVA MIZARIENĖ

Angela Davis
Amžiais moteris buvo Tei

sybės ir Laisvės simbolis, bet 
ji niekada nebuvo to simbolio 
sprendėja, vykdytoja. Mažai 
buvo šeimoje džiaugsmo, jei-' 
gu gimė mergaitė. Nesigili
nant į tolimą praeitį, dar 
mūsų dienomis (pav., Irane), 
jeigu šalies valdono šeimoje 
gimė mergaitė, tokią “nusi
kaltusią” žmoną valdonas gali 
divorsuot.

Indijoje, mūsų planetos 
tirščiausiai apgyventoje že
mės dalyje, pusė šalies mote
rų dar ir šiandien nevalgo 
kartu su savo vyrais, sūnu
mis arba tėvais, nors įstaty
muose Indijos moterys turi 
lygias teises visose šalies gy
venimo sferose. Giliai įsišak- 
nėjusios religinės dogmos dar 
tebelaiko moterį menkesne 
būtybe. Beveik visuose kon
tinentuose ir istorijos perio
duose moteris buvo auklėja
ma būt vyrui nuolankia, jo 
klausyt, nesikišt į jokius vi
suomeninius reikalus, tik 
saugot šeimos židinį. Mokyk
la moterims buvo uždara. 
Jeigu kartais kokia drąsuolė 
prasiverždavo kur į akademi
nį išsilavinimą, į tokią buvo 
žiūrima kaip į nemoterišką. 
Kova užimti prideramą žmo
gaus vietą visuomenėje mo
teriai buvo sunki.

Praeitų metų Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblė
joje buvo priimta rezoliucija, 
paskelbiant 1975 metus Tarp
tautiniais Moterų Metais. Re
zoliucijoje kreipiamasi į visas 
šalis, kad 1975 metais būtų 
suteikta moterims lygybė. 
Prezidentas Fordas su cere
monijomis pasirašė tą rezo
liuciją. Paskyrė komisiją, ku
ri rūpinsis tinkamai pravest 
moterims lygybę visoje šaly
je. Komisija pagamino ženk
lelius, juos parduoda po $2 ir 
po $3.

Pasibaigus Antrąjam pa
sauliniam karui, neilgai už
truko pakol užsiliepsnojo ka
ras Vietname prieš tos šalies 
liaudį, kuri išdrįso nusikraty
ti kolonizatorių jungą. Pary
žiaus pažangios moterys ir 
vyrai skubiai ėmėsi kovot 
prieš naujai prasidėjusį karą. 
Vieną naktį Paryžiuje buvo 
išklijuota 50 tūkstančių pla
katų su Šukiu: “Ne! Tu neisi 
kariaut!”

Vyko areštai, persekioji
mai, bet prieškarinė kova vis 
drąsiau plėtėsi, pakol Pran
cūzijos kolonizatoriai buvo 
priversti išsikraustyt iš Viet
namo.

Pažangių moterų iniciaty
va, 1945 m. į Paryžių suvažia
vo moterys iš 40 šalių ir 86 
milijonų moterų vardu prisie
kė kovot už taiką, už moterų 
teises, už vaikų laimę. Ten 
gimė Tarptautinė Demokra
tinių Moterų Federacija, kuri 
1971 m. pasiūlė Jungtinėms 
Tautoms 1975 m. paskelbė 
Tarptautiniais Moterų Me
tais.

Gimimas TDMF suteikė 
moterims naujų jėgų. Reikė
jo skubėt, nes karas Vietna
me plėtėsi, Korėjoj ir kitose 
šalyse grūmojo. TDMF kon
ferencijos įvyko Buchareste. 
Kopenhagoj, Amsterdame, 
Maskvoje. Šiais metais 
TDMF konferencija bus su
šaukta birželio 23 iki liepos 4 
dienomis Meksikoje, o spalio 

plačiai organizuotas sąjungi
nis moterų brigadų lenkty
niavimas visose liaudies ūkio 
šakose dėl baigiamųjų metų
ir viso penkmečio užduočių 
bei socialistinių įsipareigoji
mų įvykdymo pirma laiko, 
taip pat masiškiausių profesi
jų moterų meistriškumo kon
kursai dėl “Geriausios savo 
profesijos” vardo. Įvyks są
junginė dirbančiųjų moterų 
darbo buities ir poilsio sąlygų 
apžiūra. Ypatingas dėmesys 
skiriamas renginiams, kurių 
tikslas pasiruošti Pergalės 
trisdešimtmečiui.

Birutė Boreišienė
Lietuvos TSR moterų 

tarybos pirmininkė, 
“Tarybinės Moters” žurnalo 

vyriausioji redaktorė 

20-24 d. d. - Vokiečių Demo
kratinės Respublikos (VDR) 
sostinėje Berlyne.

Kiekviena Tarptautinės 
Demokratinių Moterų Fede
racijos konferencija turi di
desnę reikšmę, sutraukia 
daugiau sekėjų. Į planuoja
mąsias šių metų konferenci
jas tikimasi sutraukti bendrai 
— vyrų ir moterų delegaci
jas. Atėjo laikas, kad bendro
mis jėgomis reikalinga staty
ti gyvenimas be karų. Per 
rašytinės istorijos 3640 metų 
buvo tik 292 m. taikos me
tai , o kiekvienas karas daro
si vis baisesniu, vis daugiau 
gyvasčių ir žmogaus ranko
mis sukauptų gėrybių pražu
do. Pasiekta tokių karui pa
būklų, kad juos panaudojus, 
neliktų nei laimėtojusių, nei 
pralaimėjusių karą. Žmogaus 
protas užkariavo erdves, iš
tyrė žemės gelmes, jau baigia 
pajungti saulės spindulius pa
stoviam naudojimui. Tas pats 
žmogus turi sustabdyti am
žiais pasikartojamas žmonių 
žudynes. Turtingiausiose ša
lyse miestai bankrutuoja, mi
lijonai stiprių norinčių dirbt 
žmonių negali surast darbo. 
Stoka gyvenimui namų, žmo
nėms maisto, deramo aptar
navimo, o tuomi pat metu 
didžiausios sumos pinigų pra
leidžiamos gaminimui naujų 
karo pabūklų.

Tarptautiniai Moterų Me
tai turi apimt visą pasaulį. 
Moterų iškeltas šūkis - už 
tarpusavio supratimą, už vie
nybę tų jėgų, kurie pasisakys 
už lygiateisiškumą, progresą, 
nacionalinę nepriklausomybę 
ir taiką.

Žydai gailisi išvykę 
iš Tarybų Sąjungos

Visokie Tarybų Sąjungos 
priešai išvien su sionistais 
gerkles plėšė rėkdami, būk 
TSRS neleidžia žydams vykti 
į Izraelį. Bet vasario 25 dieną 
žinių agentūra UPI iš Tel 
Aviv, Izraelio, praneša, kad 
daugybė žydų, atvykusių į 
Izraelį, jau gailisi, kad jie 
paliko Tarybų Sąjungą.

Dalykas tame, kad jaunes
ni žydai prasilavino įvairiau
sių žinojimų industrijoje, 
moksle ir kitose šakose, o 
Izraelyje negali gauti darbų, 
kuriems jie mokinosi. Tarybų 
Sąjunga yra milžiniška šalis 
su galinga industrija, įvai
riausiomis mokslo šakomis, 
gi Izraelis neturi industrijos, 
apart nedaugelio lengvosios 
gamybos fabrikų.

Apie 10,000 tarybinių žydų 
per Izraelį išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas ir Kana
dą, bet ir tie gailisi, kad jie 
paliko TSRS. Dalykas tame, 
kad siaučiant dideliam nedar
bui, kada šimtai tūkstančių 
vietinių darbininkų išmetama 
iš darbo, tai naujai atvyku- 
siems žydams, nemokan
tiems tinkamai vietinės kal
bos, yra sunku gauti atatin
kamų darbų. D.M.Š.

□ “Pavyzdinio” kalėjimo 
(Prancūzija) prižiūrėtojas L 
Luazonas, norėdamas padi
dinti savo uždarbį, padirbo 
įrankių, skirtų pabėgti iš ka
lėjimo, komplektą. Jame bu
vo piūklų rinkinys, virvės, 
virvinės kopėčios, taip pat 
instrukcija, t kaip visu tuo 
naudotis, ir patogiausias pa
bėgti maršrutas. Pardavęs 
savo “prekę” vienam kaliniui
už 2000 frankų, jis gavo dau
giau užsakymų ir neblogai 
uždirbdavo. Policija nustatė, 
kad Luazono instrumentais 
penki kaliniai mėgino bėgti, 
dviem iš jų pasisekė.

□ Losandželietis E. Maka- 
linteris, kaip ir daugelis šio 
miesto gyventojų, vaikščioja 
tik kosminiais keliais. Vesda
mas savo anūkę į vaikų dar
želį, jis eina Žvaigždžių gatve 
į Jupiterio gatvę, praeina 
Mėnesienos ir Žvaigždžių 
Dulkių gatvių kampus ir pa
galiau pasiekia vaikų darželį 
Paukščių Tako gatvėje.

Jungtinėse Valstijose mo
terys su kiekvieneriais me
tais vis daugiau ir daugiau 
įsitraukia į kovą už geresnį 
pasaulį, už lygias teises, už 
panaikinimą diskriminacijos 
tarp moterų, vyrų ir rasių.

Viena iš garsiausiai žinomų 
kovotojų JAV - tai Angela 
Davis. Per dvejus metus, po 
išėjimo iš kalėjimo, ji dedika
vo visas savo jėgas kovai 
prieš visokias opresijas. Po 
pietų Afrikos, sako Angela, 
JAV yra labiausiai rasistinė 
pasaulyje šalis, ir dabartiniu 
laiku rasizmas ir represijos 
auga daugiau, negu kada 
nors. Amerika prieina prie 
slenksčio socialistinės revo
liucijos, sako Angela, o Wa
tergate įvykiai kaip tik pagel
bėjo pasėti šią sėklą.

Ji sakė: “Aš nusistačiusi

GARBINGAS LAPAS IŠ KOVŲ ISTORIJOS 
SUVALKIJOJE. . .

Suvalkijos Gražinai atminti
Jeigu ne buržuazinio nacio

nalistinio žudiko pasalūno šū
vis į moterį komunistę, iš
tvermingai vykdžiusią parti
jos įpareigojimus, tai su gra
žiausiomis gėlių puokštėmis 
mes važiuotume į Suvalkijos 
lygumas pasveikinti garbin
gos lietuvių tautos dukros su 
60-osiomis gimimo metinė
mis. O dabar viduržiemyje 
simboliškai pražydusias tris 
tulpes mes dėjome ant aršio
je klasių kovoje žuvusių sese
rų Adelės, Elzbietos ir Izabe
lės Laukaityčių kapo. Taurių
jų suvalkiečių darbininkų 
dukra revoliucionierė, kovo
toja, kilni asmenybė drąsiai 
ėjo į kovą už darbo žmonių 
laisvę ir laimę. Jos pasiryži
mo nepalaužė nei buržuazinių 
vadeivių siūlymai bei įkalbi
nėjimai rašyti malonės prašy
mą dėl Kauno kalėjime sun
kiai sergančios komunistinės 
kovotojos sesers Adelės, nei 
kalėjimo prižiūrėtojų sadistų 
kankinimai, nei sesers Elz
bietos žuvimas. Ji drąsiai 
kovojo iki galutinės Lietuvos 
darbo žmonių pergalės.

Sunkiausiais Didžiojo Tė
vynės karo metais, kai šunų 
riterių ainiai, XX amžiaus 
barbarai hitlerininkai, viską 
griaudami, degindami, nai
kindami ir triumfuodami, ar
tinosi prie Volgos, Izabelė 
buvo pirmosiose kovotojų 
gretose ir tvirtai tikėjo mūsų 
nenugalimos liaudies perga
le.

Pokario metais, vykstant 
aršiai klasių kovai, Izabelė 
dirbo LKP Marijampolėsj ap
skrities komitete. Kastos 
agitatorės, darbo žmofiiu my
limos komunistės\deptflatės 
kaip žvėrys nekenti buržua
ziniai nacionalistai. JWsekio- 
jo jos pėdomis. Tačiau Izabe
lė, sunkiai sužeista, nepalū
žo, ji vėl grįžo į numylėtas 
Suvalkijos lygumas kurti 
naujo gyvenimo ir dar su 
didesniu užsidegimu organi
zavo savo žemiečius kovai už 
šviesią ateitį. Ir kai užkietė
jęs nacionalistas žudikas, sa
vo kruvinas rankas pakėlęs, 
paleido šūvį į Izabelę, ir ji 
parkritusi prigludo prie myli
mos Suvalkijos žemės, jis 
manė, kad tuo šūviu sunaiki
no Izabelę. O ne! Niekada, 
brangioji Izabele. Tavęs 
neužmirš Lietuva. Tu kaip 
Gražina liksi lietuvių tautos 

^legendose. Čia Tavo ir Tavo 

dalyvauti šioje kovoje taip 
ilgai, kaip aš būsiu gyva. 
Nėra kitos išeities. Kitaip 
būtų lygu nusižudymui”.

Angela Davis yra aukšto 
išsilavinimo moteris. Ji gimė 
1944 metais Birmingham,- 
Alabama. Ji atvyko į New 
Yorką visai jaunutė ir, eida
ma mokslus, susipažino su 
komunizmo teorijomis. Sako 
ji: “Kai aš sužinojau apie 
socializmą savo istorijos kla
sėje, visas naujas pasaulis 
atsivėrė prieš mano akis. Aš 
skaitydama ‘Komunistų Ma
nifestą’ radau atsakymus į 
daugelį klausimų, kurie mane 
persekiojo nuo pat jaunys
tės”.

Angela yra sociologė ir filo
sofė. Ji praėjusiais metais 
parašė savo autobiografiją, 
kurią išleido Random House. 
Toje knygoje ji pasisako, ko
dėl ji tapo komuniste ir kodėl 
kiekvienas sąmoningas darbo 
žmonių užtarėjas turėtų 
priimti komunizmo teoriją, 
stoti į Komunistų Partiją.

Šiandien Angela, kartu su 
trimi kitais, vadovauja Na- 
cionalei Sąjungai prieš Rasiz
mą ir Politinę Represiją. Ši 
Sąjunga susideda iš apie 130 
etninių, darbo, religinių, civi
linių teisių ir kitokių grupių 
21 valstijoje, su 25 skyriais.

Apie Angelą Davis daug 
rašė Amerikos spauda - jos 
negali ignoruoti. Ji kviečiama 
kalbėti universitetuose, mo
kyklose, unijų susirinkimuo
se.

seserų krauju apšlakstytos 
Suvalkijos lygumos pražydo 
gražiausiomis socialistinio 
gyvenimo gėlėmis. Tu esi 
eilėse tų tūkstančių geriausių 
lietuvių liaudies sūnų ir duk
rų, kurie krito kovoje už tai, 
kad šiandien Lietuva klestė
tų, augtų ir žydėtų.

Poetės Vilijos Šulcaitės žo
džiais tariant:

“Tu niekad, niekad 
Vieniša nebūsi.
Tu niekados nebūsi 
Užmiršta.”

J. NARKEVIČIŪTĖ,
LTSR nusipelniusi kultūros 
veikėja, buvusi komjaunuolė

E. GELEŽIŪNAITĖ- 
URBANAVlClENĖ 

personalinė pensininkė, bu
vusi komjaunuolė pogrindi
ninke

S. NAKAITĖ, 
personalinė pensininkė, bu
vusi revoliucinio judėjimo da
lyvė

E. EIDUKAITYTĖ,
LTSR nusipelniusi mokytoja, 
pažangi visuomenės veikėja 
Kaunas,
1969 m. sausio mėn.

LIETUVOJE CHORAI

Prisiminki tu savo tėvynę, 
Tėvų žemę ir bočių kapus,
Jie dainužes gražiausias supynė, 
Kurios skamba šaly ištisai.

Negirdi, kaip mūs chorai dainuoja 
Kaip sugriaudžia galingi balsai, — 
Rodos, visas pasaulis siūbuoja, 
Plaukia aidas šaly ištisai.

Rodos sproks tavo širdis iš džiaugsmo, 
Kai užtraukia galingi balsai, 
Pamiršti tuomet viską, net skausmu 
Ir laimingas jauties amžinai.

3-ias puslapis

“Stiklinio” 
namelio 
šeimininkė

Nuotraukoje — Joana Miza 
rienė. R. Eilunavičiaus nuotr.

Laikraščių ir žurnalų kios
kas prie geležinkelio ir auto
busų stočių aikštės Varėnoje 
gerai žinomas ne tik varėniš- 
kiams, bet ir tolimesnių rajo
no apylinkių gyventojams. 
Retas keleivis, einantis į 
autobusą ar traukinį, praeina 
pro šalį, nenusipirkęs čia 
dienraščio, mėgstamo žurna
lo ar kito leidinio.

Jau šešerius metus šiame - 
antrajame “Sąjunginės spau
dos” kioske šeimininkauja 
Joana Mizarienė. Už jos pe 
čių gausybė metų, paženklin
tų kruopščiu triūsu įvairiuose 
liaudies ūkio baruose. Kas
dien ankstyvą rytą Joana 
atskuba į savo “stiklinį” na
melį, įprastais judesiais išvy
nioja siuntas su rytiniais laik
raščiais, ir jau aštuntą valan
dą ant kiosko prekystalio pa
sklinda šviežias spaustuvės 
dažų kvapas.

Mėgsta savo darbą Joana 
Mizarienė. Knygai, spausdin
tam žodžiui Mizarų šeimoje 
nuo seno jaučiama gili pagar
ba. Nauja knyga, žurnalas, 
laikraštis - dažnas šeimos 
svečias. Ypatingoje pagarbo
je vyro brolio - Rojaus Miza- 
ros, pažangaus lietuvių emi
gracijos veikėjo, žymaus ra
šytojo, knygos.

Joana Mizarienė puikiai pa 
žįsta savo nuolatinius klien 
tus - tarnautojus, darbinin
kus, žemdirbius, mokslei
vius, visuomet atsižvelgia į jų 
pageidavimus, stengiasi 
įvykdyti jų užsakymus. Ant 
šio kiosko prekystalio ir len
tynose galima visada rasti 
apie trisdešimt pavadinimų 
laikraščių, savaitraščių, žur
nalų.

Per šešerius kruopštaus, 
atidaus darbo metus spaudos 
leidinių pardavimas čia išau
go beveik keturis kartus. 
Antai praėjusiais metais Joa
na Mizarienė pardavė įvairių 
spaudos leidinių daugiau kaip 
už 30,000 rb.

Didžiai kilnus yra kioski
ninkės darbas - nešti į mases 
garbingą spaudos žodį.

T. TOŠAITIS 
Varėna

Tiesa 2/6/75

□ Belgų žurnalistai įsteigė 
“Aukso asilo” premiją už 
kvailiausią metų straipsnį. 
Tačiau įsikišo Belgijos žvėrių 
globos draugija. Jos pro
teste rašoma: “Istorija rodo, 
jog asilai visados buvo išmin
tingi ir labai geri. Todėl 
neleistina gretinti ištikimą 
žmogaus bičiulį su nenusima
nančiu rašeiva”.

K. Zakavičienė



4-tas puslapis

DALIA, ALDONA IR KITOS

Nuotraukoje: brigados merginos svečiuose pas Panevėžio 
dramos teatro režisierių, respublikos liaudies artistą V. 
Blėdį. T. Žebrausko nuotrauka

Iš viso jų - 45. Didelė 
vieninga šeima. Tai - Panevė
žio “Ekrano” gamyklos kom- 
jaunimo-jaunimo brigada. Jai 
vadovauja brigadininke Dalia 
Perlibaitė.

Merginos gamina elektro
nines optines sistemas kines
kopams, nuo kurių labai pri
klauso televizorių kokybė. 
Brigada sėkmingai vykdo už
duotis. Pernai sąjunginiame 
elektronikos pramonės įmo
nių brigadų socialistiniame 
lenktyniavime panevėžietės 
iškovojo pirmąją vietą.

Merginos didžiuojasi tuo, 
kad jų tarpe dirba TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos de
putatė Aldona Kavaliauskai
tė, kuri daug laiko ir energi
jos skiria brigados komjauni

LIAUDIES FRONTAS 
Ž. Ū. AKADEMIJOJE

(Pabaiga iš praeito num.)

Persekiojimas ir 
provokavimas

Kultūros būrelis buvo per
sekiojamas ir kartais provo
kuojamas ne tik Akademijos 
dėstytojų, bet ir studentų - 
“ateitininkų” bei “neolitua
nų”. Pavyzdžiui, buvo Aka
demijos studentų atstovybė. 
Ji buvo renkama tiesioginiu 
balsavimu pagal studentų or
ganizacijų pateiktas sąrašus. 
Atstovybės narių skaičius 
buvo padalinamas proporcin
gai gautų balsų skaičiui. Per 
atstovybės rinkimus Kultū
ros būrelio sąrašas gaudavo 
trigubai daugiau balsų, negu 
turėjo narių, o “ateitininkų” 
ir “neolituanų” sąrašai gau
davo mažiau balsų, negu tu
rėjo narių: už Kultūros būre
lio sąrašą slaptai balsuodavo 
ne tik nepartiniai studentai, 
bet dalis “ateitininkų” bei 
“neolituanų”. Kad atitraukti 
nuo Kultūros būrelio sąrašo 
dalį studentų balsų, rinki
mams į studentų atstovybę 
nepartinių studentų vardu 
reakcionieriai išstatydavo są
rašą “Laisvoji studentų gru
pė”, kurio pirmose vietose 
įrašydavo savo patikimus 
studentus. Sąrašas “Laisvo
sios studentų grupės” ati
traukdavo nuo Kultūros bū
relio sąrašo daug balsų.

Būrelio pirmininkai
Kultūros būrelio valdyba 

buvo perrenkama kiekvieno 
semestro pradžioje. Valdyba 
rinko pirmininką iš savo tar
po. Pirmininku aš buvau nuo 
Kultūros būrelio įsteigimo 
pradžios - 1924 metų iki 1926 
metų sausio mėn. pradžios. 
1925 metų gale Žemės ūkio 
ministeris kuningas M. Kru
pavičius įsakė Žemės ūkio 
akademijos rektoriui mane 
pašalinti iš Kultūros būrelio 
pirmininko ir valdybos nario 
pareigų, arba visai uždaryti 
Kultūros būrelį. 1926 metų 
pradžioje Kultūros būrelio 
pirmininku buvo išrintas Jo
nas Bulavas (dabar profeso
rius).

Įvairiu laiku Kultūros bū
relio pirmininkais buvo stu
dentai: Rėčius, Brašiškis, Bu
lavas, Gaidamavičius, Gra
kauskas, Kriščionaitis, Lau- 
rynaitis, Mickus, Petraitis, 
Stankevičius, Vasinauskas, 
Zaronskis. Kultūros būrelio 
pirmininku Stankevičius bu
vo labai trumpai: rektoriaus 

mo grupės veiklai. 1973 me
tais A. Kavaliauskaitė atsto
vavo tarybiniam jaunimui pa
sauliniame jaunimo ir studen
tų festivalyje Berlyne, jai 
teko garbė dalyvauti VLKJS 
XVII suvažiavime Maskvoje.

Merginos sėkmingai derina 
darbą ir mokslą. Štai V. 
Klaniūnaitė, E. Lapienytė ir 
L. Ranonienė studijuoja Kau
no Antano Sniečkaus poli
technikos institute. Sėkmin
gai mokytis joms padeda visa 
brigada. Neseniai merginos 
džiaugėsi ir savo draugės E. 
Janušonytės laimėjimu - 1974 
metų įmonės konkurse “Auk
sinės rankos” ji tapo nugalė
toja ir tuo pačiu iškovojo 
teisę nusifotografuoti prie 
Pergalės vėliavos Maskvoje.

PROF. J. PETRAITIS 

prof. J. Tonkūno įsakymu iš 
Kultūros būrelio valdybos 
buvo nušalinti studentai: 
Stankevičius, Pajaujis ir 
Orencas.

Mūsų veiklos įvairumas
Kultūros būrelio veikla bu

vo labai įvairi. Būrelio veiklą 
galima suskirstyti į 3 perio
dus: 1) iki 1926 metų fašisti
nio perversmo Lietuvoje 
(1924-1926 metai), 2) nuo fa
šistinio perversmo Lietuvoje 
iki nušalinimo iš Ž. Ū. Akade
mijos rektoriaus pareigų 
prof. P. Matulionio (1927, 
1928 metai), 3) po nušalinimo 
iš rektoriaus pareigų prof. P. 
Matulionio iki Kultūros būre
lio uždarymo (1929-1936 me
tai). Pirmame periode buvo 
geresnės sąlygos legaliniarii 
darbui; antrame ir trečiame 
perioduose tokių sąlygų ne
buvo. Vienok, antrame perio
de būrelis buvo globojamas 
rektoriaus prof. P. Matulio
nio, o trečiame periode Kul
tūros būrelį persekiojo ne tik 
policija, žvalgyba, klerikalai 
bei fašistai, bet ir akademijos 
vadovybė.

Kultūros būrelis šelpė savo 
neturtingus narius. Tuo tiks
lu baigę Ž. Ū. Akademiją 
būrelio kai kurie nariai paau
kojo būreliui savo pirmojo 
mėnesio algą.

Iki fašistinio perversmo 
Kultūros būrelio nariai akty
viai dalyvavo seimo rinki
muose: platino opozicinių kai
riųjų partijų literatūrą; agi
tavo prieš klerikalus bei na
cionalistines partijas.

Ratelio nariai aktyviai da
lyvavo akademijos gyveni
me: Akademijos studentų at
stovybėje bei jos komisijose, 
studentų-agronomų draugijo
je, studentų ekonominėje 
draugijoje, kooperatyvo val
dyboje bei revizijos komisijo
se, bankelio valdyboje bei 
revizijos komisijbje, valgyk
los-tvarkyme.

Akademijoje buvo organi
zuojamos paskaitos įvairių 
mokslininkų, menininkų bei 
politinių veikėjų, kuriuos 
kviesdavo Kultūros būrelis. 
Akademijoje ir kaimuose bu
vo organizuojami koncertai. 
Keliuose kaimuose buvo or
ganizuoti neraštingumo likvi
davimo kursai. Didelį pasise
kimą turėjo būrelio organi
zuoti liaudies švietimo kur
sai, bet vėliau Švietimo mi

nisterija Būreliui nebeleido 
juos organizuoti. Vyresniųjų 
kursų studentai būrelio na
riai skaitė paskaitas agrono- 
minėmis temomis. Tų paskai
tų daugiausia buvo Šiaulių 
apskrityje, nes Šiaulių ap
skrities agronomas mokėjo 
už tas paskaitas atlyginimą. 
Kaimuose būrelio nariai skai
tė valstiečiams ir dvarų dar
bininkams paskaitas, kuriose 
aiškino visų negerovių politi- 
nes-visuomenines priežastis. 
Buvo platinama legali ir ypač 
nelegali spauda, leidžiama 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
(Minske). Būrelio nariai rašė 
legalioje ir nelegalioje spau
doje straipsnius, korespon
dencijas, žinutes. Būrelio na
riai dalyvavo legaliose ir ne
legaliose jaunimo organizaci
jose, trukdė darbą klerikali
nių ir nacionalistinių jaunimo 
organizacijų.

Ryšiai su kitais sąjūdžiais
Būrelio vadovybė palaikė 

ryšius su nelegaliomis opozi- 
nėmis partijomis.

Būrelio pastangomis buvo 
suorganizuotos Mopro, kom
jaunimo ir partinė grupės, 
kuriose dalyvavo studentai, 
darbininkai ir kaimiečiai.

1935 metais Spalių socialis
tinės revoliucijos švenčių 
proga ant akademijos rūmų 
buvo iškabinta raudonoji vė
liava.

“Žemės ūkio akademijos 
pirmojo dešimtmečio - 1924- 
1934 m. m. - apyskaitoje” 
(272-273 psl.) apie Kultūros 
būrelio politinę veiklą taip 
parašyta: “Jau pereitų metų 
pavasarį ir šį rudenį Akade
mijos sienose pasireiškė ko
munistinė akcija. Prieš tai 
vieningai reagavo beveik visa 
studentija ir savo susirinki
me 1933. XI. 15 d. griežtai 
pasmerkė Akademijos garbę 
žeminančius komunistinę 
veiklą ir žygius, kurie turėjo 
išeiti iš studentų tarpo. Prie 
protesto neprisidėjus Kultū
ros būrelio atstovams, jų san
tykiai su kitomis atstovybę 
sudarančiomis grupėmis dar 
labiau paaštrėjo”.

Po kiek laiko Kultūros bū
relio valdybos nariai buvo 
iškviesti į rektoratą. Čia, da
lyvaujant rektoriui prof. J. 
Tonkūnui, prorektoriui prof. 
K. Aleksai ir studentų orga
nizacijų pirmininkams, Kul
tūros būrelio valdybos na
riam^ buvo pasiūlyta pa
smerkti studentų nelegalią 
veiklą. Tą padaryti Kultūros 
būrelio valdybos nariai atsi
sakė. Po to Kultūros būrelio 
valdybos nariai, studentai 
Orancas, Pajaujis, Stankevi
čius ir Zaronskis, buvo areš
tuoti, patalpinti kalėjiman ir 
pašalinti iš akademijos. 1934 
metų kovo 11 dieną Kultūros 
būrelio atstovai pašalinti iš 
Akademijos studentų atsto
vybės.

Šposas fašistams
Kai kada būrelio nariai vy

kusiai pajuokdavo fašistus. 
Taip buvo mergaičių korpo
racija “Petelnė”, kurios pir
mininke buvo studentė Vailo- 
kaitytė, kunigo-bankininko 
Vailokaičio brolio duktė; da
lyvavo korporacijoje pačios 
prašmatniausios studentės. 
Lapkričio 6 d. vakare akade

Vasario 27 - kovo 1 dd. Lietuvos sostinėje Vilmoje vyk© Lietuvos kultūros darbuotojų 
antrasis suvažiavimas. Neabejojame, kad greitu laiku nuo mūsų bendradarbių gausime 
korespondencijų apie suvažiavimo eigą ir pasisakymus. Ch. Levino nuotr.

LAISVĖ
mijos parke turėjo įvykti 
“Petelnės” korporacijos narių 
visuotinas susirinkimas. Kul
tūros būrelio pirmininkas 
Brašiškis patarė “Petelnės” 
korporacijos pirmininkei su
sirinkimo proga apkaišyti 
parką vėliavėlėmis, o taip pat 
aprišti gražiu popieriumi 
parką apšviečiančios elektros 
lemputes. Bet akademijos 
kooperatyve tuo metu “pri
puolamai” buvo popierio tik 
raudonos spalvos. . . ir lap
kričio 6 dieną vakare visas 
parkas buvo išpuoštas raudo
nai. . .

Temstant per parką ėjo 
prorektorius Aleksa ir pama
tė: - 0 siaubas - spalių revo
liucijos išvakarėse visas par
kas raudonuoja. . . Vadinas - 
bolševikų demonstracija. . . 
Prorektorius paskambino te
lefonu į Kėdainius, į policiją, 
kad akademijoje bolševikai 
ruošia demonstraciją, o gal ir 
sukilimą. Iš Kauno iškvie
čiamas policijos rezervas 
malšinti sukilimą. . . Policija 
sugulė parke ir su užtaisytais 
kulkosvaidžiai laukia bolševi
kų. . . 0 čia su iškeltomis 
petelnėmis prie tribūnos at
žygiuoja “Petelnės” korpo- 
rantas. . .

— Kas papuošė raudonai 
purką? - pašokęs klausia poli
cijos viršininkas.

— Mes - “Petelnės” korpo- 
rantės, - atsako korporacijos 
pirmininkė, studentė Vailo- 
kaitytė.

— Kultūrininkė?
— Ne! . . Aš - “ateitinin

kė”, mano dėdė - kunigas 
Vailokaitis. . .

— 0 aš “neolituanė”, - iš 
užpakalio tarė Randomans- 
kaitė. . .

Policijos viršininkas apstul
bo ir net pistoletas iškrito iš 
rankų. . .

Prasidėjo tardymas. . . Ži
noma, tardė ne “Petelnės” 
korporantes, bet Kultūros 
būrelio narius: kas gali būti 
kaltas parko suraudoninime 
Spalio revoliucijos išvakarė
se? Aišku: Kultūros būrelis.

1936 metais Kultūros būre
lis buvo uždarytas ir nebuvo 
leista steigtis Akademijoje 
jokiai kitai pažangiu studentų 
organizacijai.

LIUDA PRONCKUTĖ

Kai
tau 
sakys
Kai tau sakys, 
kad saulė žemei 
tik viena, 
tu — 
nusijuok jam į akis. 
Kai tau sakys, 
kad žvaigždės krenta iš 

dangauSu 
kad tai — 
tik dar viena mirtis, 
tu — 
nusijuok jam j akis. 
Kai tau sakys, 
kad viską 
ryja nebūtis, 
kai tau sakys, 
kad tik akimirką 
žmogus išvys, 
tu — 
nusijuok jam į akis.
Tu nusijuok jam j akis —* 
kai 
tau sakys,.

Keturios veiklios hartfordietės, “Laisvės” vajininkės ir 
rėmėjos. Iš dešinės: Ona Visockienė, Veronika Kazlau, 
Liudvisė Butkevičienė ir Ona Šilkienė-Silks

Katrina Petrikienė ir Margaret Cowl-Kavaliauskaitė. Ši 
nuotrauka veikiausia buvo Margaret Kavaliauskaitės pa
skutinė. Ji mirė po dalyvavimo Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo suruoštam Moters Dienos minėjime praeitais metais.

Seoul. - Pietų Korėjos poli
tiniai kaliniai skundžiasi, kad 
jie yra valdžios biauriai kan
kinami. Prezidentas Park 
nuo 1972 yra šalyje įvedęs 
karo stovį. Jis netoleruoja 
jokios opozicijos. Pietų Korė
ja yra Amerikos militarinių 
jėgų okupuotas kraštas. 
Prez. Park tiktai vykdo jų 
norus, v

Belgradas. - Jugoslavijos 
prezidentas Tito ragina “tre
čiojo pasaulio” šalis laikytis 
vieningai prieš kėsinimąsi 
ant jų laisvės ir nepriklauso
mybės. Jis taipgi ragina naf
tą gaminančius kraštus padė
ti su energija biedniems kraš
tams.

Bangkok, Tailandas. - Nau
joji civilinė valdžia nutarė 
reikalauti, kad per ateinan
čius 1.8 mėnesių iš Tailando 
būtų iškraustytos visos Jung
tinių Valstijų ginkluotos jė
gos ir militarinės bazės užda
rytos.

Maskva. - Vasario 19-25 
dd. čia lankėsi neseniai tapu
sios nepriklausoma Guinea- 
Bissau valdžios ir partijos 
delegacija. Ji buvo šiltai 
priimta. Pasitariusiuose su 
tarybine vadovybe buvo 
aukštai įvertinta Afrikinės 
Vienybės Organizacijos veik
la už Afrikos tautų apsigyni
mą ir nepriklausomybę ir už 
tautinio išsilaisvinimo judėji
mus Afrikos žemyne.
KAPSUKIECIŲ 
PATOGUMUI

, Kapsukas. - Mieste pradėjo 
kursuoti penki autobusai 
“Ikarus“. Juos atsiuntė 
Vengrijos Liaudies Respubli
kos darbo žmonės. Dabar 
Kapsuke šešiais maršrutais, 
kurių bendras ilgis 35 kilo
metrai, kursuoja 15 autobu
sų. Kasdien jie perveža apie 
18 tūkstančių keleivių.

Penktadienis, Kovo ( Mareli ) 7, 1975

Roma. - Iš Čekoslovakijos 
sugrįžęs popiežiaus Povilo VI 
atstovas kun. Casaroli sako, 
kad jo pasitarimai su tos 
šalies vadovais buvę “Labai 
pozityvūs“, reiškia - kon
struktyvūs, geri. Apie kokias 
nors pasiektas sutartis po
piežiaus atstovas nekalba, 
veikiausia buvo tiktai nuomo
nių apsikeitmias.
VĖLIAVA^-
KAIŠIADORIEČIAMS

Kaišiadoriai. - Socialistinio 
lenktyniavimo nugalėtoju, 
ruošiant mokyklas 19'74-1975 
mokslo metams, pripažintas 
Kaišiadorių rajonas. Kaišia
doriečiams paskirta Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir Lie
tuvos Respublikinės profesi
nių sąjungų tarybos pereina
moji Raudonoji vėliava.

Įteikdama vėliavą, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotoja L. 
Diržinskaitė pasveikino kai
šiadoriečius su aukštu apdo
vanojimu ir palinkėjo siekti 
dar didesnių laimėjimų, plė
tojant liaudies švietimą, vyk
dant devintojo penkmečio už
duotis.

Lietuvos TSR švietimo mi
nistras A. Rimkus didelei 
grupei švietimo darbuotojų, 
mokyklų šefų įteikė “Lietu
vos TSR liaudies švietimo 
pirmūno” ženklelius, garbės 
raštus, 1974 metų socialisti
nio lenktyniavimo nugalėtojų 
ženklus.

Maskva. - Tarybų Sąjungos 
premjeras Kosyginas sako: 
“Tarybų Sąjunga ir kitos so
cialistinės šalys laiko vienu iš 
savo svarbiausių uždavinių 
padidinti kovą už tai, kad 
detentės (tautų taikaus sugy
venimo) procesai dar pagailė
tų ir išsiplėstų į visus konti
nentus, į visas pasaulio sri
tis”.

ĮDOMI informacija 
APIE AMERIKOS ŠEIMĄ

Washingtonas. - Sveikatos 
Statistikų Nacionalinis Cent
ras šiomis dienomis paskelbė 
kai kuriuos duomenis apie 
amerikinės šeimos padėtį. 
Parodoma, kad per penkerius 
metus prieš 1974 m. labai 
mažėjo gimdymo skaičius. 
1974 metais jau sustojo kritęs 
ir stabilizavosi.

0 Sveikatos, Apšvietos ir 
Gerovės Departamentas pra
neša, kad per dvyliką metų 
sistematiškai auga perskyrų 
(divorsų) skaičius, tuo tarpu 
ženybu skaičius pradėjo ma
žėti. 1974 metais buvo 
2,200,000 sutuoktuvių, arba 
54,000 mažiau negu 1973 me
tais. Sutuoktuvių skaičius su
mažėjo 36 valstijose. Dau
giausia paliestos Californijos, 
Pennsylvanijos ir New Yorko 
valstijos.

Skyrybų padidėjimas pasi
reiškė visose valstijose.

LIETUVOS CUKRINIU 
RUNKELIU
AUGINTOJAMS - 
SĄJUNGINĖ VĖLIAVA

Vilnius. - Tarybų Sąjungos 
Žemės ūkio ministerijos kole
gija ir Žemės ūkio bei paruo
šų darbininkų ir tarnautojų' 
profsąjungos Centro komite
to prezidiumas susumavo 
1974 metų sąjunginio sociali
stinio lenktyniavimo, augi
nant ir parduodant valstybei 
cukrinius runkelius, rezulta
tus.

Nugalėtojų tarpe - Tarybų 
Lietuvos cukrinių runkelių 
augintojai. Jiems paskirta 
TSRS Ministrų Tarybos ir 
VPSCT pereinamoji Raudo
noji vėliava bei piniginė pre
mija.

TSRS Žemės ūkio ministe
rijos ir šakinės profsąjungos 
Centro komiteto pereinamoji 
Raudonoji vėliava ir piniginė 
premija paskirta Vilkaviškio 
rajono “Šilupės” kolūkiui.

ELTA

VATIKANE 
NAUJOVĖS. . .

Pirmą kartą Vatikano isto
rijoje į diplomatinio korpuso, 
akredituoto prie šventojo 
sosto, sudėtį priimta moteris. 
Tai 27 metų Ugandos diplo
matė Bernadeta Olovo. Kar
tu ji užima Ugandos Respu
blikos pasiuntinio Vokietijos 
Federatyvinėje Respublikoje 
postą. Neseniai ji įteikė ski
riamuosius raštus popiežiui 
Povilui VI. Italijos spauda tai 
vadina “negirdėtu atveju”. 
Pirmą kartą per ilgus šimt
mečius moteris oficialiai per
žengė Vatikano “sieną”.

GRAŽIOJE STATYBOJE
Butrimoniai. - Įvažiuojant į 

Butrimonių miestelį, keleivio 
dėmesį patraukia statybos. 
Neseniai išaugo modernios 
mechaninės dirbtuvės, dabar 
ryškėja karvidžių komplekso 
kontūrai. Pradžioje čia bus 
pastatytos dvi - 400 ir 200 
vietų - pieno farmos, pagalbi
nės patalpos: mėšlidės, siloso 
tranšėjos, penki šienainio 
bokštai, įrengtos mociono 
aikštelės. Kompleksas bus vi
siškai mechanizuotas. Viena 
melžėja galės melžti po 100 
karvių.

DARBININKAI SUVILTI 
PAŽADAIS

Linden, N. J. - Praeitų 
metų sausio pradžioje Gene
ral Motors atleido 2,600 dar
bininkų. Kompanija sakė, 
kad jie atleidžiami tik laikinai 
ir tik trumpam laikui. Dabar 
jau daugiau kaip metai, o 
darbininkai tebėra nesugrą
žinti į darbą. Juose nusivyli
mas neapsakomas.

Parsiduoda namas *
Cape Cod styliaus - 4 kam

bariai, o vietos yra antram 
aukšte dviem ir puse kamba
riam. Arti autobuso ir viso
kių mokyklų. Viena mylia 
nuo Brunswick. Kainos ant 
namų šioje apylinkėje pakilo 
$5,000, o aš nuleidžiu $5,000. 
Dabartinė kaina - $29,900. 
Švari ir rami apylinkė. Loto 
didumas: 100 x 83.

I. Chalkis
111 Hillcrest Ave.
Somerset, N. J. 08873 

Telefonas: 201-247-2295
(9-12)
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DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mikas detroitietis 
[Mikas Masys]
Mirė 1973 metų kovo 7 dieną

Jau du metai, kai mirė mūsų mylimiausias

MIKAS DETROITIETIS [MIKAS MASYS].

Kiekvieną dieną jo ilgstame ir mintyse kartojame 
šiuos žodžius:

“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai.

Nustojo tau plakus pailsus širdis
Savo mylimą dukrą Stefaniją ir žmoną Teofilę
Liūdėt palikai...........’’

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose Woodlawn 
kapinių įsienėje. Mes tave nuolat lankysime, liūdėsime 
ir niekad nepamiršime.

Liūdinti žmona TEOFILĖ 
Liūdinti dukra STEFANIJA

Advokatė Stefanija M ąsytė

Ji plačiai žinoma Amerikos 
pažangiųjų lietuvių visuome
nei. S. Masytė yra gimusi 
Amerikoje, čia augusi ir ėjusi 
mokslus. Per pastaruosius 29 
metus Stefanija yra prokuro
ro padėjėja Wayne apskrity
je, kurioje yra ir Detroito 
miestas, ji aktyviai reiškiasi 
Detroito pažangiųjų lietuvių 
judėjime ir yra nuolatinė 
“Vilnies” laikraščio bendra
darbė.

Kodėl ji tokia yra, papasa
kojo:

— Taip, gimiau, augau ir 
mokiausi Detroite. Nelengva 
buvo darbininkų tėvų dukrai. 
Bet sveikatos, ryžto ir tėvų 
dėka šiandien esu, kaip jūs 
sakote, advokatė. Į pažangų 
lietuvių judėjimą atėjau irgi 
per savo tėvus Miką ir Teofi
lę Masius. Dar buvau kūdi
kis, o jie mane ant rankų 
nešdavosi i chorų repeticijas, 
organizacijų susirinkimus. . . 
Kai paaugau ir pradėjau lan
kyti mokyklą, mano tėvas, 
daugeliui žinomas Miko De- 
troitiečio vardu, įjungė mane 
į visokius darbus, ypač kai jis 
pažangių tėvų vaikus moky
davo lietuvių kalbos AŽV 
draugijėlėje. Kadangi jis bu
vo visos eilės pažangių lietu
vių organizacijų sekretorius, 
dažnai ranka švariai perraši- 
nėdavau susirinkimų proto
kolus, jo straipsnius ir kores
pondencijas “Laisvei” ir “Vil
niai”. 0 kai jau pramokau 
'rašyti mašinėle, kai jis reži
suodavo kokį veikalą, spaus
dindavau mašinėle veikalo 
roles. Pradėjau ir pati daly
vauti scenos - saviveikloje, 
chore, organizacijų susirin
kimuose sekretoriaudavau, 
tapau pažangių lietuvių laik
raščių korespondente, rašiau 
žinutes apie Detroito lietuvių 
gyvenimą. Kai baigiau moks
lą, daugiau kaip dešimt metų 
redagavau Detroito Radijo 
programą ir paruošdavau ją, 
tėvelis būdavo diktoriumi. 
Taigi, dėkoju savo tėveliui, 
kad aš nesuamerikonėjau ir 
esu su pažangiais Amerikos 
lietuviais. Dabar, jam mirus, 
džiaugiuosi, kad jis mane pa
ruošė eiti jo pėdomis, ir aš 
eisiu, kol būsiu sveika.

— Jau du kartus lankėtės 
Tarybų Lietuvoje, matėte so
cialistinį kelią pasirinkusios 
Lietuvos liaudies gyvenimą. 
Kaip jums patinka tėvų že
mė!

— Su mamyte į Tarybų 
Lietuvą buvome nuvykusios 
1965 m., o su tėveliu 1969 m. 
Išvažinėjome visą kraštą, 
'matėme kolūkius, miesto ir 
kaimo žmonių gyvenimą, ma
tėm naują socialistinį jų gy

venimą. Buvo džiugu susipa
žinti su tokia laiminga ir 
gražia Lietuva, su jos žmonė
mis, matyti tėvelių gimtąją 
žemę gražėjančią naujomis 
statybomis, fabrikais, kolū
kių gyvenvietėmis. Darėsi 
liūdna, kad gyvenimo esame 
pririšti svetimame krašte.

— 0 ką galite pasakyti 
apie lietuvius naujuosius 
ateivius, vadinamus dipukus, 
ir jų purkštavimą prieš tary
binę santvarką Lietuvoje!

— Kadangi esu advokatė, 
turėjau daug progų susipa
žinti su naujaisiais ateiviais, 
vadinamais dipukais, teisių 
reikaluose. Jų yra dvejopų. 
Vieni jų - įvairūs nusikaltėliai 
Lietuvos liaudžiai, nekaltų 
žmonių žudikai. Kiti nieko 
dėti, karo audros išblokšti iš 
gimtinės, atbėgę kartu su 
nusikaltėliais, jų apgauti ir 
išgąsdinti. Tai gana dažnai 
žmonės tykūs. Jie aplanko 
Tarybų Lietuvą, džiaugiasi 
pamatę naują jos gyvenimą ir 
susitikę su savo giminėmis. 
Gi tie, kas nusikaltę, - Tary
bų Lietuvos aplankyti neva
žiuoja. Jie bijo Lietuvos žmo
nių. Pavydėdami aniems di
pukams ir Tarybų Lietuvai, 
jie bjauriai ją šmeižia, visus 
gąsdina (komunizmo pavo
jum, bjauriausiomis spalvo
mis piešia gimtąją šalį savo 
vaikams.

— Jūs aktyviai reiškiatės 
laikraštyje “Vilnyje” ir šiaip 
pažangių Amerikos lietuvių 
judėjime. Kokios, jūsų požiū
riu, perspektyvos šiam judė
jimui!

— Mano nuomone, ateitis 
pažangiam Amerikos lietuvių 
judėjimui nėra tokia tamsi, 
kaip kai kam atrodo. Nors 
nusiskundžiama visose kolo
nijose, kad antros kartos lie
tuviai daugeliu atveju ati
trūksta nuo veiklos, bet aš 
tikiu, jog jie nėra pamiršę 
savo tėvų darbo visuomeni
niame judėjime ir jų vietas 
užims. Jau ir dabar kai kur, 
kai antrosios kartos lietuvių 
vaikučiai paaugo, atsirado 
daugiau laiko, ir imama do
mėtis savo tėvų žeme, sten
giamasi nepamiršti tėvų kal
bos, dalyvaujama organizaci
jose, rašoma į pažangius laik
raščius. Nors tokių ženklų 
nėra gausu, bet jų yra. 0 kai 
yra, tai reiškia, jog pažangus 
Amerikos lietuvių judėjimas 
dar gyvuos, nors jis ir nebus 
toks platus, koks buvo mūsų 
tėvams jauniems esant.

— Ačiū, Stefanija, už pa
reikštas mintis.

Kalbėjosi
S.J.Jokubka

Nauji viešbučiai
Devynių aukštų viešbutis 

pradėtas statyti Kapsuke, 
šio miesto svečių rūmai bus 
vieni iš moderniausių Tarybų 
Lietuvos rajonuose.

Per pastaruosius kelerius 
metus nauji viešbučiai atida
ryti Alytuje, Radviliškyje, 
Panevėžyje, dabar statomi 
Šiauliuose, Tauragėje. Net 
trys viešbučiai - “Draugys
tė", “Sportas" ir “Turistas” 
iškilo Vilniuje.

Iš Tarybų Lietuvos
■ Įkurtuvių vainikas 

Žibartonyse
“Tiesos” kolūkis - pirmasis 

ūkis Panevėžio rajone, kurio 
visi žemdirbiai persikėlė iš 
vienkiemių į gyvenvietes.

Kolūkyje iškilo daugiau 
kaip 150 naujų namų. Į juos 
įvestas vandentiekis, centri
nis šildymas, dujos, nutiestos 
asfaltuotos gatvės, pastatyti 
kultūros namai, aštuonmetė 
mokykla, parduotuvė, pirtis, 
statomas buitinio gyventojų 
aptarnavimo paviljonas.

Pažymėti šį reikšmingą 
įvykį į Žibartonių kultūros 
namus buvo susirinkę kolūkio 
žemdirbiai, šefai, kaimyninių 
ūkių delegacijos. Kolūkiečius 
įkurtuvių proga pasveikino ir 
vyriausybinius apdovanoji
mus įteikė Lietuvos TSR že
mės ūkio ministras M. Griga
liūnas.

Modernus mokslo centras
Kauno Vilijampolės pramo

niniame rajone išaugo moder
nus aštuonių aukštų pasta
tas. Jame įsikūrė Lietuvos 
tekstilės pramonės mokslinio 
tyrimo institutas.

Bendradarbiaudami su 
daugeliu šalies įmonių ir 
mokslo įstaigų, kauniečiai 
mokslininkai ruošia reko
mendacijas, Kaip panaudoti 
naujus cheminius pluoštus 
šilko pramonėje, kurti elas
tingus audinius, plėsti gami
nių asortimentą iš tekstūruo- 
tų siūlų.

Naujajame institute kuria
mas vienas turtingiausių ša
lyje fizikos-matematikos tyri
mų skyrių.

Miasto produktų mugė
Daugiau kaip šimtas įvairių 

konservų ir konditerijos ga
minių eksponuojama Vilniuje 
atidarytoje respublikos mais
to produktų mugėje. Tuos, 
kurie čia susilauks gero įver
tinimo, pramonės įmonės 
pradės masiškai gaminti.

Keturioliika siūlomų gami
nių skirti mažyliams. Tai 
įvairios vitaminais priso
drintos tyrelės iš obuolių, 
erškėtrožių, daržovių. Nema
ža įvairių konservų pietų sta
lui - daržovių sriubos su 
baltymine pasta, sultys su 
pepsinu, uogienės, marmela
dai, džemai, 62 eksponatai

STASYS ANGLICKIS

Iš miegančios 
moters veido
Nakties alsumas pamažu atslūgsta.
Naktis atskleidžia savo paslapčių nedaug. 
Ir štai, kai ūkas mėlynas skaras nudangsto, 
Nupiešti veidą moters miegančios bandau.

Gal būt, jai budint, buvo ir staigesnių 
bruožų,

Ištirpusių dabar maestro miego
piešiny — — 

Ir veržias iš vidaus jos uždarumo grožis 
Su praradimų ir karšių vilčių žymėm.

Užmerktos akys jos, atrodo, daug ką 
mato —

Iš nuostabos net prasivėrusi burna...
Gal būt, ji kuria dūkstančių sapnų visatą 
Ir mėgaujasi pievoj braidančiu garniu.

O! Ta pravira burna! Ji, rodos, šaukia, 
Kaip lobį slaptą iš gelmių iškelti-------
Ko žemė ir dangus ilgai taip laukė, 
Ko metai, eilėmis sustoję, lūkuriavo veltui.

GRAND RAPIDS, MICH.

Sveikinimas į
TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS - 

KOVO AŠTUNTOSIOS PROGA
Sveikinu visas pažangias moteris, kovotojas 

taiką, už darbininkų reikalus visame pasaulyje.
Ypatingai sveikinu viso pasaulio pažangias Lietuves 

moteris.

uz

GRAND RAPIDS, MIUH.

Sveikinimas
TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS - 

KOVO AŠTUNTOSIOS PROGA
Sveikiname visas brangias moteris, kovotojas už 

taiką, už geresnį gyvenimą viso pasaulio žmonijai.

LAISVĖ

skirti diabetikams. Jiems 
maisto pramonė gamins gy
domuosius kompotus iš juo
dųjų slyvų su laktoze, morkų 
sriubą-piure, raudonųjų bu
rokėlių salotas, obuolienę su 
ksilitu, daug kitų maistingų 
konservų.

Draugauja broliškų 
respublikų dailininkai

Lietuvos TSR dailės muzie
juje atidaryta gruzinų tapy
bos paroda. Septyni šios Už
kaukazės respublikos daili
ninkai eksponuoja apie 80 
savo naujausių darbų. Tai ir 
egzotiški kalnų peizažai, šian
dieninių Gruzijos miestų 
vaizdai, darbo žmonių portre
tai, ir žanrinės kompozicijos, 
natiurmortai.

Neseniai lietuvių tapybos 
paroda buvo surengta Tbili
syje.

Pirmūnams - nemokami 
kelialapiai

Iš Vokietijos Demokratinės 
Respublikos sugrįžo trisde
šimt praėjusių metų socialis
tinio lenktyniavimo nugalėto
jų. Gamybos pirmūnų grupė 
lankėsi Frankfurte prie Ode
rio, Drezdene, Berlyne. Šią 
nemokamą turistinę išvyką 
jiems organizavo Respubliki
nė profsąjungų taryba. Su 
nemokamais turistiniais ke
lialapiais - profsąjungų pa
skatinimu už gerą darbą - 
šiais metais socialistinėse ša
lyse pabuvos du šimtai Tary
bų Lietuvos pirmaujančių 
darbininkų, kolūkiečių, me
chanizatorių.

Sivestui - kokybės ženklas
Ukrainos mieste Černigove 

vykusioje pieno gaminių ap
žiūroje Kupiškio centrinės 
sviesto gamyklos sviestas pa
kartotinai susilaukė aukš
čiausio įvertinimo. Jam antrą 
kartą suteiktas valstybinis 
kokybės ženklas.

APDOVANOTAS
Vilnius. - Už nuopelnus 

sveikatos apsaugos srityje ir 
aktyvią visuomeninę veiklą 
Šiaulių respublikinės ligoni
nės skyriaus vedėjas Vilius 
Jurgis Vigelis apdovanotas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Garbės raštu.

P. V. GASPARIENĖ

LLD 66 KUOPA

Hartford, Conn.
Artėjant Moterų Tarptau

tinei šventei, kuri būna kovo' 
8 d., sveikiname visas mote
ris, kurios ją švenčia kartu su 
pažangiomis moterimis, ku
rios supranta ir kovoja už 
dabartinį ir ateities geresnį 
būvį, geresnę santvarką ir 
lygias teises.

Mes didžiuojamės per pas
taruosius 50 metų daug pa
žengusios pirmyn.

Tą dieną atžymėti Hartfor
do Moterų Klubas rengia po
pietę su filmais ir užkan
džiais. Arthuras Petriką at
vyks ir mums parodys gražių 
ir naūjų filmų iš Lietuvos. Jis 
yra iš New Yorko. Gal su juo 
ir daugiau kas atvažiuos ir 
pakalbės.

Prašome ateiti ir su mumis 
gražiai laiką praleisti.

Parengimas įvyks kovo 23 
d., 1 vai. popiet, 157 Hunger
ford St.

Taipgi noriu priminti, kad 
Laisvės Choras rengiasi prie 
pavasarinio koncerto, kuris 
įvyks gegužės 18 d., Laisvės 
salėje. Užkvietėme iš New 
Yorko Aido Chorą. Tikimės, 
kad jis mūsų kvietimą priima 
ir atvyks padėti mums išpil
dyti koncerto programą.

Laisvės Choras kviečia da
lyvauti visus, kurie mėgstate 
dainuoti - ateikite ir dainuo
kite su mumis. Repeticijas 
laikome trečiadieniais tarp 
6:30 ir 7:30 vakarais. Po to 
turime kavos ir užkandžių. 
Vieta 157 Hungerford St.

Dar kartą nuoširdžiai kvie
čiame visus, kurie mėgstate 
ir galite dainuoti, ateiti ir 
dainuoti su mumis. Prašome 
visus būti laiku. E. B.

Brockton, Mass.
SERGA “LAISVĖS” 
SKAITYTOJAI

M. Budrikas, kuris gyvena, 
224 Plymouth St., Bridgewa
ter, Mass., dabar randasi 
Brocktono miesto ligoninėje.

Petras Chestnut, gyvenąs 
40 Ridge St., eidamas į krau
tuvę paslydo ant ledo ir susi
laužė tris šonkaulius. Taip 
pat randasi miesto ligoninėje.

Vėlinu ligoniams greitai su
stiprėti.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Kazimeros Vasaris laidotu

vių aprašyme nepažymėta, 
kad taipgi liūdi jos sūnus 
Albertas ir žmona.

Atsiprašome. S. Rainardas

Aptartos technikos 
mokslų gairės

Vilnius, Vas. 12. - Pasi
baigė savaitę Vilniuje ir Kau
ne vykusi respublikinė konfe
rencija, kurioje buvo aptarti 
technikos mokslų vystymo ir, 
jų rezultatų panaudojimo 
liaudies ūkyje klausimai. Jos 
dalyviai - mokslininkai, žiny
bų ir organizacijų specialis
tai, gamybininkai 45 sekcijo
se nagrinėjo gamybos efekty
vumo didinimo, mokslinės 
minties vystymo kelius, taip 
pat mokslinės techninės pa
žangos socialinius aspektus. 
Buvo padaryta daugiau kaip 
pustrečio šimto pranešimų.

Konferencijos dalyviai iš
klausė Lietuvos KP, CK sek
retoriaus A. Ferenso prane
šimą Tarybų Lietuvos pra
monės ir ekonomikos vysty
mo klausimais.

Apie istorinę tarybinės 
liaudies pergalę Didžiajame 
Tėvynės kare kalbėjo Parti
jos istorijos instituto prie 
Lietuvos KP CK vyresnysis 
mokslinis bendradarbis, do
centas P. Štaras.

Konferenciją surengė Kau
no Antano Sniečkaus poli
technikos ir Vilniaus Inžineri
nis statybos institutai, Res
publikinė mokslinių techninių 
draugijų taryba ir Lietuvos 
TSR Architektų sąjunga.

ELTA

□ Anglijoje, Breklio kaime, 
kai vėjas papučia iš šiaurės, 
verkia visi gyventojai ir net 
naminiai gyvuliai. Mat, netoli 
šio kaimo yra skanėstų fabri
kas, kurio svarbiausia žaliava 
— svogūnai.

5-tas puslapis

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Ritai Slesoraitytei
Reiškiame giliausią užuojautą jos tėveliui Jurgiui ir 

visiems giminėms bei artimiesiems šioje šalyje ir 
Lietuvoje.

A. Kumpan
V. Kumpan
N. Strolienė
N. Judikaitienė
K. Juozapaitienė
P. Jasilionienė
A. Maldaikienė
H. Vežienė
A. Burtas
K. Morkūnienė
N. Maciukienė
S. Vaineikis
A. Strolienė

O. Baka
J. Žemaitis
A. Žemaitienė
L. Mainonienė
H. Žukienė
A. Žolynas
P. Juozapaitis
J. Vaicekauskas
M. Burtienė 
S. Craiopod 
A. Pagiegala 
J. O. Kireilai 
V. B. Keršuliai

FORT LAUDERDALE, FLORIDA

Mirus

Jaules KancereII

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Millie, po
sūniams Vytautui ir Stanley Yotka, jų šeimoms ir 
visiems kitiems giminėms bei draugams Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Netękįus įžymaus veikėjo šią sielvartos valandą 
liūdime ir mes kartu su šeima.

L.L.D. 75 KUOPOS VALDYBA IR NARIAI
Miami, Fla.

Mirus

Broliui Pranui, Žemaitijoje
Reiškiame giliausią užuojautą jo sesutei Bertai 

Vaitonienei Lietuvoje ir broliui Povilui Ventai Ameri
koje, taipgi jų šeimoms ir kitiems artimiesiems.

ANTANAS ir ILZE BIMBAI
Richmond Hill, N. Y.

I

Mirus

Broliui Pranui, Žemaitijoje
Reiškiame giliausią užuojautą jo sesutei Bertai 

Vaitonienei Lietuvoje ir broliui Povilui Ventai Ameri
koje, taipgi jų šeimoms ir kitiems artimiesiems.

JUOZAS ir ONA BABARSKAI
Richmond Hill, N. Y.

Mirus

Broliui Pranui, Žemaitijoje
Reiškiu giliausią užuojautą jo sesutei Bertai Vaito

nienei Lietuvoje ir broliui Povilui Ventai Amerikoje, 
taipgi jų šeimoms ir kitiems artimiesiems.

ona Čepulienė
Brooklyn, N. Y.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Jonui Stukui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Antonettei, 

sūnui Jonui, anūkui, proanūkiui, broliams, sesutei, jo 
šeimoms, giminėms ir draugams Amerikoje ir Lietu
voje.

N. Lenigan 
W. Dubendris 
M. Stainys 
W. K. Kelley 
M. V. Repečkai 
C. M. Puišis 
Alma Brewer 
A. M. Raškauskai
Mr. & Mrs. Maracich 
Alberta Nakros 
M. Rutkauskas 
Alfons Pateckas 
P. Steponaitis 
Mary Terres 
F. 0. Kalanta 
A. Pakalniškienė 
F. Budrioniai
M. Vasiliauskienė 
J. M. Miller 
W. A. Stakėnai 
J. A. Rubai 
J. H. Šarkiūnai 
J. A. Statman 
J. Gendrėnienė 
J. Greblikas 
A. Antanavičius 
J. Andrulienė
Sk. Eleanna Kaldeis

J. P. Blaškiai
J. Keller
P. Keller
A. Sherman
J. White
V. V. Bunkai
F. A. Bunkai
J. T. Lukai
M. Vitkauskienė
T. Norvell
N. Petronienė
P. Simėnienė
A. P. Lukai
A. P. Lukai
V. Lopata
J. Dovydonis
E. Kairaitis
P. A. Aleknai
B. Putrimai
Jonas Stančikas
N. G. Evans
A. Budris
Eva Galvan
S. J. Vinikaičiai
W. Žilaitis
K. Phillips
M. Perkins
A. Fercik
J. Kulchicki

M. Kulchicki 
T. Šoliūnienė 
F. Mack 
V. Masienė 
J. Yovis 
J. Judickas 
H. Šoliūnienė
S. Yuknis 
Mrs. Casper 
Mrs. Liniwoz 
P. Stukas 
M. Sober
M. Gruzinskienė
St. Vaineikis
L. Tvaska
D. Jankauskas 
V. Smalstienė 
J. Puišis 
P. Puišis 
J. Bakšys 
J. P. Stančikai
T. Zaks
A. Palucky
J. M. Kriščiūnas 
F. M. Stnilgis
M. Mikalauskas
K. Milevičius 
D. Mišalajunas
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Eiliniai mokytojai prieS unijos lyderius Minėkime Moters Dieną su Niujorko Lietu
vių Moterų Klubo narėmis kovo 9 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y., 2 vai. po pietų. Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler, duos meninę 
programą. Turėsime gražių būrį svečių iš 
Lietuvos. Po programos apie 4 vai. bus
duodami pietus. Įėji II o auka $4.

Teacher pickets U FT meeting.

Lietuvių kooperatyvinės 
bendrovės suvažiavimas

Norime atkreipti dėmesį Bendrovės šėrininkų, kad 
metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, balandžio 10 
vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Prašome visus skaitlingai dalyvauti.

Po suvažiavimo, 2 vai. po pietų, bus pietūs, į kuriuos 
kviečiame ir visus apylinkės lietuvius. Pietų auka $4.

A. Rainienė, sekretorė

IŠ LAIŠKŲ

Eiliniai mokytojai protestuoja, kad jų Mokytojų Jungtinės 
Federacijos vadai aktyviškai nekovoja prieš atleidimus iš 
darbo. Šiomis dienomis, kaip žinoma, šimtai mokytojų jau 
išmesta iš darbo, nes miesto biudžetas to reikalaująs. Būsią 
ir daugiau atleidimų. 0 iš unijos vadovybės nesimato tam 
aktyviško pasipriešinimo.

Čia parodomas pikietas prie Federacijos vadų susirinkimo 
salės. . .

Drg. M. Petrikienei, JAV
Gerbiamoji,

Širdingai dėkoju Jums už 
siuntą amerikietiškų laikraš
čių, kuriuose buvo paminėtas 
velionis A. Petrikas. Jo švie
sus atminimas visada išliks 
gyvas mūsų širdyse. Gautąją 
spaudą perdaviau Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto 
archyvui.

Ar nesiruošiama JAV iš
leisti kokį A. Petrikos raštų 
pomirtinį rinkinį? Ką apie tai 
galvoja draugai “Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijose?

Dėkui, kad prisiminėte 
mus. Mes su žmona taip pat 
gyvai prisimename pažintį su 
nepamirštamu A. Petriką ir 
Jumis.

Linkime Jums stiprios 
sveikatos ir visokeriopos sėk
mės.

Draugiškai Jūsų —
K. Korsakas

Mielom laisvietėm, 
skaitytojom, rėmėjom, 
visuomenininkėm:

Tarptautinės Moters Die
nos, kovo 8-tos proga, nuo
širdžiausius sveikinimus 
siunčia,

Vytautas Rainys 
Iš Vokiečių Federalinės

Respublikos (VFR) 
1975.11.24

Gerbiamieji,
Su Tarptautine Moters 

Diena sveikiname visas bran
gias moteris, “Laisvės” dar
buotojas. Visoms linkime 
ryžto ir ištvermės tame gar
bingame darbe.

Mes esame seni “Laisvės” 

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 1969 m.

skaitytojai. Labai įdomus 
“Laisvės” laikraštis. Iš jo 
mes gauname daug žinių.

Esame dėkingi savo tetai 
Bronei Ramanauskienei, kuri 
mums “Laisvę” užrašo. Taip
gi esame dėkingi bendrai vi
siems ir visoms, kurie prisi
deda prie “Laisvės” išleidi
mo.

Kad taika klestėtų visame 
pasaulyje!

Adelė ir Algis Navickai
Telšiai 

czz>
Mr. A. Bimba, editor 
Gerbiamas Tamsta,

Viena mano draugė davė 
man paskaityti kelis “Lais
vės” numerius, katrie man 
labai patiko, ypač daug nau
jienų radau apie šiandieninį 
Lietuvos gyvenimą.

Nors Amerikoje gimusi, 
bet troškau pamatyti Lietu
vą, tėvų gimtinę, ir taip 
atsitiko 1973 metais. Tai 
skaitydama jūsų laikraštį ga
lėjau pažinti vietoves ir su
prasti jūsų raštus.

Todėl siunčiu jums devynis 
dolerius ($9) už vienerių me
tų “Laisvės” prenumeratą.

Kad “Laisvė” gyvuotų!
Ann Bennet

South Amboy, N. J. - Vasa
rio 28 d. čionai iškilmingai 
palaidotas kun. Quinlan, ku
ris prieš kelias dienas buvo 
katalikų parapijinėje mokyk
loje įsiveržėlio nušautas. 
Dalyvavo virš 1,000. Sulaiky
tas David Gary, bet policijai 
dar nepavyko nustatyti jo 
motyvus.

Pradėtas vajus 
už $225,000 fondą!

New Yorke leidžiamas 
Amerikos Komunistų Parti
jos laikraštis “Daily World” 
pradėjo vajų už $225,000 fon
dą. Administracija savo at
sišaukime į skaitytojus nuro
do, kad tiek būtinai reikalin
ga dienraščiui išsilaikyti.

Vajus turi baigtis su birže
lio 30 diena.

Be to, kartu eina ir vajus už 
naujus dienraščiui skaityto
jus.

“Daily World” kasmet da
rosi populiariškesniu laikraš
čiu ne tik New Yorke, bet 
visoje šalyje. “Daily World” 
yra visos šalies pažangiečių 
laikraštis.

Metinė dienraščio prenu
merata $20.

“Daily World” turi rašti- 
nes-stotis, apart New Yorko, 
sekamuose miestuose:

Washington, D. C. - Natio
nal Press Building.

Chicago, Ill. - 27 East Mon
roe.

Detroit, Mich. - 1442 Gris
wold.

Cleveland, Ohio - 2056 East 
4th St.

Krizės liga serga 
ir mūsų opera

Garsioji Metropolitan Ope
ra esanti giliausioje finansi
nėje bėdoje. Taip pareiškė 
jos direktorius Anthony A. 
Bliss. Jis kreipiasi į kelis 
šimtus Operos darbininkų ir 
prašo juos nusimušti algas 
visais 10 procentų. “Tai labai 
nemalonu to prašyti, bet ki
tos išeities aš nematau”, pa
reiškė Mr. Bliss.

Ką į tai atsakys Operos 
darbininkai? Tenka palauk
ti. . .

NEW YORKO NAUJIENOS
“Daily News” savininkai 

praneša, kad jie suspenduoja 
laikraščio leidimą ir paleidžia 
iš darbo 2,500 darbininkų.

•
Iš visų didmiesčių New 

Yorkas bene skaudžiausiai 
paliestas nedarbo. Jau šian
dien iš kiekvienų 10 darbinin
kų vienas yra bedarbis.

Policijos departamentas 
paėmė iš raštinių 228 policis- 
tus ir paleido į gatves kovoti 
su kriminalistais. Raštinėse 
darbus atliks civiliniai žmo
nės.

•
Miesto Tarybos preziden

tas Paul 0‘Dwyer kaltina 
miesto bankus, kad jie baigia 
pasmaugti visas municipali
nes įstaigas. Jis siūlo sudary
ti specialią komisiją jo kalti
nimui ištirti.

Trijų vaikų motina Donna 
Micallef traukia teisman 
miesto policiją. Ji reikalauja 
$1,100,000 atlyginimo. Ji 
sako, kad kai ją policistas 
suareštavo už pergreitą va
žiavimą, ji buvo nuogai iš
rengta ir kratoma. Policijos 
stotyje buvę ko nors ieškoma 
net jos lyties organuose ir 
išeinamojoje.

Praeitą savaitę didžiuliame 
telefonų kompanijos pastate 
ant kampo 2nd Aye. ir 14th 
St., Manhattane, vienuolik
tajame aukšte kilo didelis 
gaisras. Begesinant gaisrą 
sužeista keletas gaisragesių. 
Nuostoliai pastatui esą labai 
dideli. Bet svarbiausia, kad 
pradedant su 23rd Str., viso
je žemutinėje Manhattano 
dalyje telefonais susiekimas 
tapo suparalyžiuotas. Imsią 
keletą savaičių susisiekimui 
pilnai atsteigti.

Iš N. Y. valstijos sostinės 
Albany pranešama, kad su 
kito mėnesio pabaiga net 
80,000 bedarbių bus išėmę 
visus nuo nedarbo apdraudos 
benefitus. Tūkstančiai jų yra 
šio miesto gyventojai. Dau
guma yra su šeimomis. Iš ko 
jie gyvens?

Sustreikavo “Daily News” 
išvežiotojai. Teismas įsakė 
darbininkams grįžti į darbą, 
bet jie atsisako įsakymą pil
dyti. Jie taipgi atsisakė pil
dyti unijos lyderių įsakymą 
pildyti teismo patvarkymą ir 
grįžti į darbą.

Ką turi daryti tūkstančiai 
studentų, norinčių mokytis 
gydytojo profesijos? Antai, 
Columbia universiteto medi
cinos ir chirurgijos mokykla 
gavo net 4,000 aplikacijų, bet 
turi vietos tiktai dėl 147 
studentų, Cornell universite
tas gavo 3,800 aplikacijų, bet 
gali priimti tiktai 101. Taip 
pat Mount Sinai mokyklon 
norėtų įstoti 3,000 jaunų vy
rų bei merginų, bet bus 
priimta tiktai 64!

Ar begalima įsivaizduoti di
desnę jaunų žmonių tragedi
ją?, ________

LDS 185 kp. 
nariams

Mūsų susirinkimas įvyks 
antradienį, kovo 11 d., 2 vai. 
po pietų Laisvės salėje. Visi 
nariai ir narės raginami daly
vauti. Pasimokėsite šių metų 
duokles, išgirsite pranešimą 
apie įvykusį parengimą, ir 
pasitarsime apie tolimesnę 
veiklą. Valdyba

Šio miesto Koalicija Kovai 
prieš Infliaciją ir Nedarbą 
Kovo 13 d. rengia masinę 
demonstraciją prie N. Y. gu- 
bern. Carey raštinės 55th 
Str. ir 6 Avė., Manhattane. 
Demonstracijos tikslas reika
lauti pakėlimo bedarbiams 
benefitų ir užprotestuoti 
prieš pasimojimą pakelti tak
sus ant gazolino. Kuriems tik 
sąlygos leidžia, turėtų šioje 
demonstracijoje dalyvauti.

LDS 13 kp. nariams
LDS 13-tos kuopos susirin

kimas įvyks kovo 8 d., Lais
vės salėj, antrą vai. p. p. 
Prašome narius dalyvauti, 
nes be jūsų negalime turėti 
gerą susirinkimą.

Taipgi dar yra keletas na
rių, kurių duoklės nemokėtos 
už šiuos metus. Malonėkite 
pribūti ir užsimokėkite, nes 
susirgus ar įvykus kokiai ne
laimei, gali būti daug nemalo
numo. Valdyba

Rally for Detente 

and World Peace
Dear Friends:

May 8, 1975 marks the 
30th Anniversary of the 
Allied Victory over fascism in 
Europe, a victory of incalcu
lable importance to the fu
ture of humanity and of vital 
significance in today’s crisis 
world, over which hangs the 
ever-present danger of nu
clear war.

After years of troubled 
US-USSR relations, the 
great alliance with the USSR 
in World War II made possi
ble victory in Europe and 
Japan. Now again after years 
of cold war, which brought 
great damage to our country 
and bitter tensions in inter
national relations, it seems 
clear that only detente and 
mutually beneficial US- 
USSR relations can avert 
World War III and win an 
enduring peace.

To further this aim, the 
National Council of Ameri
can-Soviet Friendship and 
the editors of New World 
Review are jointly organizing 
a rally in New York’s Carne
gie" Hall, Tuesday evening, 
May 13, 1975.

It is planned to make this 
rally an occasion of historic 
importance, employing a dra
matic format with outstand
ing performers and speakers, 
distinguished diplomats and 
visitors from the Soviet 
Union.

Sincerely yours, 
Sponsors:

Edward Lamb
Gene LaRocque 
Nicholas Nyary 
Anne K. Eaton 
Luther H. Evans 
Prof. Jerome D. Frank 
Carlton B. Goodlett, M. D. 
Harry Bridges
Ossie Davis
Ruby Dee

TARP LIETUVIŲ
Mums visiems niujorkie

čiams gerai pažįstamas Ka
zys Dzevečka, kuris gyvena 
New Jersey valstijoje, minė
jo savo 95 metų gyvenimo' 
sukaktį kovo 4 d.

Senai jau bematėme d. 
Dzevečką, o buvo laikai, kada 
jis nepraleisdavo nei vieno 
mūsų pobūvio New Yorke.

Linkime jam sveikatos.
***

Teofilė Masienė, detroitie- 
tė, taipgi minėjo savo 81 
metų gimtadienį Kovo 4 d.

Šią žiemą d. Masienė pra
leido geroką laiką saulėtoje 
Floridoje. Duktė Stefanija 
taipgi buvo nuvykusi kelioms 
savaitėms, bet jau abi parva
žiavo į savo namus St. Clair 
Shores, Mich.

Linkime mielajai Teofilei 
ilgiausių metų, sveikatos ir 
daug energijos.

***
Kovo 7 d. sukako dveji 

metai nuo mirties Miko De- 
troitiečio-Masio. Žinome, kad 
tai liūdna sukaktis, ypatingai 
dukrai Stefanijai ir žmonai 
Teofilei. Liūdime ir mes nete
ką uolaus “Laisvės” bendra
darbio.

Mūsų visų gili užuojauta 
Stefanijai ir Mamytei.

Ieva

Who are we - Women for 
racial and economic equality
WE CONSIDER THAT:

Whatever benefits working people as a whole benefits us 
and vice versa. This is why we call for a Full Employment 
Act, a guaranteed annual income for all, the organization of 
the unorganized, no compulsory overtime for women as well 
as men, and the extension of protective legislation for 
women only to men.

Whatever benefits the home benefits women. This is why 
we want federally funded health coverage, decent housing, 
good schools and day care centers.

Whatever threatens peace in the world threatens our 
homes and families. That is why we join our sisters 
throughout the world in the struggle against imperialism.

Whatever is used as a means of.divisiveness threatens us. 
This is why we must fight racism in all its forms.

Our Women’s Bill of Rights is a program of action, a 
means of rallying people, a series of immediate goals which 
will have a long-term impact on the living conditions of 
working women and their families.

We are not only concerned about legal equality, but about 
real equality, which is social, political and economic.

Legal rights won’t be implemented and accessible to 
women as long as they remain economically dependent. 
Economic dependency will be maintained as long as society 
does not provide for day care centers, jobs and decent 
wages for working people.

We have to take into account the biological differences 
between men and women, but we must make it impossible 
for special legislation to be used as a means of discrimina
tion and oppression.

We are Black, white, Puerto Rican and other oppressed 
minority women. Our membership includes trade union 
women, unemployed, housewives, welfare recipients, pro
fessional workers, students and senior citizens.

So join us. We are where it‘s at today.
---------------------------------Tf-----------------

Happy International Women’s Day!

I wish a happy International Women's Day to all working 
women, especially to all Lithuanian progressive women of 
America. We can be so proud of our movement, our 
organizations and newspapers.

We have been working and fighting along side of our men 
all these years. Today - International Women’s Day, the 
emphasis is on us. We are getting greetings from friends 
and fellow workers and best wishes for our health and 
success to carry on our work, and carry on we must. A 
better future depends on us - the progressive people.

In recent years women have been more successful than 
ever before to be noticed as capable office holders in all 
walks of life. More power to them!

March 8’is the International Women’s Day and this 1975 
year is also the International Women’s Year. May this day 
be happy for all working women and may this year bring 
more accomplishments to women everywhere! Use

<

Pramogų kalendorius

KOVO 16 D.
Liet. Literatūros Draugijos 

28 kp. rengia Moters Dienos 
minėjimą Waterburio Lietu
vių Klubo svetainėje, 48 
Green Street, Waterbury, 
Conn. Valdyba

KOVO 23 D.
Liet. Moterų Klubas rengia 

Moters Dienos minėjimą 
Hartforde, 157 Hungerford 
St., 1 vai. Bus skanūs užkan
džiai su kavute. Arturas Pet
riką rodys filmus iš Liętuvos.

Sveikina
Didžiai Gerbiamos Moterų 
Klubo narės,

Sveikinu Tarptautinės Mo
ters Dienos proga. Linkiu 
sveikatos, ištvermės ir sėk
mės visuomeninėje veikloje.

Tegul Jūsų gyvenimas bū
na ilgas, gražus ir prasmin
gas.

Su pagarba,
Danutė Šumskienė

Kaunas

Sveikinu visas mielas moteris 
su geriausiais linkėjimais.

Justas Paleckis
Vilnius




