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KRISLAI
Skaudi pastaba Amerikai 
Biznis mažina reklamas 
Gaila jauno rašytojo 
Gimdymo kontrolės problema 
Australija jau pasimokė

— J. Gasiūnas —
Saigono universiteto profe

sorius Trungas aštriai kriti
kuoja Amerikos žygius Viet
name. Štai. jo viena skaudi 
pastaba:

“Amerikiečių politika Viet
name taikoma palaikyti ma
žą grupę kapitalistų ir dalį 
inteligentijos patenkintais ir 
sutinkančiais priimti šeimi
ninko atlyginimą. Paprasti 
žmonės, gyveną miestuose ir 
kaimuose, negali pakelti sa
vo balso, nes jie grasinami 
bombomis ir šautuvais, kurie 
turi amerikinę markę.’’

Tiesą prof. Trungas sako, 
kad tie, kurie protestavo, ne
teko galvų arba kankinami 
kalėjimuose. Pietų Vietnamo 
kalėjimuose ir koncentracijos 
lageriuose yra daugiau kaip 
100,000 politinių kalinių.

•

1971 metais, kaip skelbia 
1 a i k r a š t ūkas “Advertising 
Age,” šimto didžiųjų biznio 
įstaigų gerokai sumažino re
klamas spaudoje. Tos kom
panijos savo biznio garsinimui 
vistiek išleido 4 bilijonus 64 
milijonus dolerių.

1970 metais Procter & 
Gamble už reklamas išmokė
jo 265 milijonus dolerių. Ge
neral Foods — 170 milijonų, 
Sears Roebuck — 130 mili
jonų, General Motors — 130 
milijonų ir tt.

Komercinė spauda, ypač tū
li žurnalai, nusiskundžia dėl 
reklamų sumažėjimo. Kai ku
riems laikraščiams ir žurna
lams reklamų mažėjimas at
neša mirtį.

Prieš kiek laiko kalėjime 
užmuštojo negro kalinio Geo. 
Jackson motina, priimdama 
Juodųjų Dailės Akademijos 
premiją už sūnaus knygą 
“Soledad Brother,’’ pasakė:

“George visada norėjo bū
ti rašytoju. Kada jis buvo 
kalėjime, prašė leisti mokytis 
žurnalizmo, bet jie iš to pasi
juokė. Jie pasiuntė jį į siu
vyklą dirbti.’’

Kalėjime būdamas nulieka
mu laiku jis rašė knygą iš sa
vo ir kalėjimo gyvenimo. Jo 
knyga išėjo iš spaudos, pla
čiai skaitoma ir premijuota. 
Gaila, kad jis dar jaunas ir 
gabus rašytojas buvo kalėji
mo sargų užmuštas.

Rytų Europoje aborcijos 
stebėtinai plačiai naudoja
mos. Todėl tose šalyse ir gy
ventojų prieauglis pasidaro 
nedidelis.

Vengrijos sostinės Budapeš
to aborcijų specialistas tvirti
na, kad Vengrijoje 150 abor
cijų lyginasi su 100 gimdy
mų. Panašiai Lenkijoje ir 
Jugoslavijoje.

Bet aborcijų ir kitokių gim
dymo kontrolės prie m o n i ų 
daugiausia reikia Azijoje, 
Afrikoje ir Lotynų Ameriko
je, kur gyventojų ska ič i u s 
smarkiai didėja, kartu didėja 
ir skurdas.

Australijai kainavo Vietna
mo karas 200 milijonų dole
rių, 476 kareiviai žuvo, dau
giau kaip 3,000 sužeistų, 440 
milijonų dolerių išleista mi- 
litarinių jėgų paruošimui ir 
n u vežimui į Pietų Vietnamą,

JAV 9 m i 1 i joną i alkoholikų; 
trafiko nelaimėse gėrimai 

kasmet užmuša 28,000
Washingtonas. — Pirmas 

valdžios raportas kongresui 
apie alkoholizmo pavojų 
rodo, kad Jungtinėse Vals
tijose šiuo metu yra dau
giau kaip 9 milijonai alko
holikų, kurie skaitosi nuo
latiniais ligoniais. Tai su
daro apie 10% visos darbo 
jėgos.

Gėrimas sudaro rimtą 
priežastį trafiko nelai
mėms. Įsigėrę vairuotojai 
kasmet užmuša po 28,000 
žmonių. Bendrai imant, al
koholizmas padaro į metus 
15 bilijonų dolerių nuosto
lių. 1970 metais kiekvie
nas alkoholinių gėrimų var
totojas išgėrė apie 4 galio
nus gryno alkoholio.

Dokininkai baigė ilgiausią 
streiką su pilnu laimėjimu
San Francisco, Calif. — 

Vakarų pakraščio dokinin
kai 71% užgyrė sutartį su 
laivų kompanijomis ir bai
gė 134 dienų streiką, kuris 
skaitosi ilgiausiu dokinin
kų streiku.

Nauja 18 mėnesių sutar
tis pakelia 15,000 dokininkų 
atlyginimus $1.12 į valandą 
ir garantuoja savaitines al
gas su $5,200,000 suma. Su

Čilė paspartins žygius 
į socializmą

Santiago.—Čilės preziden
tas Allende paskelbė, kad 
kairiųjų koalicinė valdžia, 
nepaisant didelių sunkumų, 
nusitarė paspartinti žygius 
į socializmą, griežčiau vy
kinti socializavimo progra
mą.

Tuo pačiu metu valdžia 
nutarė sulaikyti kairiųjų 
ekstremistų grupių nelega
lius užgrobimus privačių 
ūkių. Mao sekėjai sudaro 
valdžiai ir kairiųjų vieny
bės frontui daug nesmagu
mo ir pasitarnauja reakcio
nieriams.

Washingtonas. — Genera
linis prokuroras Mitchell 
pasitraukė. Nixonas jį pa
sirinko darbuotis preziden
tiniuose rinkimuose.

Tokijas. — Japonija turi 
antrą istorijoje seniausią 
knygą “Nihon Shoki” apie 
imperatorių istoriją. Kny
gos kaina — $2,400,000 ver
tės.

25 milijonai civilinei para
mai Pietų Vietname.

Tokia karo našta nedidelei 
šaliai pasidarė labai sunki. 
Australiečiai demo n s t r a v o 
prieš karą, reikalavo iš Pie
tų Vietnamo pasitraukti.

Pagaliau Austrai i j o s val
džia nusitarė pasitraukti iš 
karo. Pakankamai prikaria- 
vo, milžiniškus nuostolius pa
nešė ir nieko nelaimėjo.

a-----------------------------------
Mirė kovotojas

Chapel Hill, N. C. — Mirė 
buv. universiteto preziden
tas ir buv. JAV senatorius 
dr. Frank P. Graham, 85 m. 
amžiaus. Jis pasižymėjo 
kovose už akademinę lais
vę, už civilines teises, nu
siginklavimą, taiką. Reakci
onieriai vadino jį komunis
tu.

Numušė 5 lėktuvus
Saigonas. — Amerikiečiai 

prarado 5 lėktuvus bombar
duojant Šiaurės Vietnamą. 
5 amerikiečiai lakūnai buvo 
nelaisvėn paimti ir televi
zijoje rodyti.

tartis apima Kalifornijos, 
Oregono ir Washin g t o n o 
valstijų uostus.

Prašo paramos
Dacca. — Bangladešo val

džia prašo užsienio skubios 
masinės paramos, kad gale-
tų atsteigji normalų gyve
nimą karo nuteriotoje Ša- 
lyje.

JAV leidžia parduoti 
T. Sąjungai mašineriją
Washingtonas. — Nixono 

administracija užgyrė leidi
mą eksportuoti į Tarybų 
Sąjungą mašinerijos, įran
kių ir kitokių įrengimų 367 
milijonų dolerių vertės.

Visas šis eksportas bus 
išvežtas į Tarybų Sąjungą 
sunkvežimių fabriko staty
bai ir įrengimui ant Ka
ma upės už 400 mylių nuo 
Maskvos.

70,000 demonstravo už 
taiką Indokinijoje

Paryžius.—Taikos asamb
lėjai užsidarant buvo su
ruošta demons t r a c i j a už 
taiką Indokinijoje. Joje da
lyvavo daugiau kaip 70,000 
paryžiečių.

Demonstrantai smerkė 
prez. Nixono 8 punktų pla
ną, kaip apgavingą, užgyrė 
Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios 7 punktų pla
ną.

Amerikos ir Saigono de
legacijos nutraukė taikos 
pasitarimus ir dar vis boi
kotuoja pasitarimų • sesiją. 
Šiaurės Vietnamo delegaci
ja ragina pradėti pasitari
mus.

Ravalpindis. — Pakistano 
prezidentas Bhutto įsakė 
pervežti į Bangladešąx 28,- 
200 tonų ryžių, kurie buvo 
gauti iš Jungtinių Valstijų.

Pekine Nixonas pasirašė 
streikams laužyti b ii i ų

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius, Hodgson gavo 
telefonu pranešimą iš Kini
jos, kad prezidentas Nixo
nas Pekine pasirašė strei
kams laužyti bilių, vyriau
siai taikomą prieš Vakarų 
pakraščio dokininkų strei
ką. Nors Nixonas jau ži
nojo, kad dokininkai baigė 
streiką, nepaisant to, jis 
nasirašė streiklaužiška bi- 
liu. v

Komuni s tų Partija dideliems 
darbams pasinio jusi

New Yorkas. — Praeitą 
pirmadienį baigė savo dar
bą Amerikos Komunistų 
Partijos 20-oji konvencija. 
Uždarydamas konvenciją ir 
susumuodamas jos diskusi
jas ir nutarimus, partijos 
vadas Gus Hali pasakė:

“Ši mūsų konvencija bu
vo pavyzdinga konvencija 
visais atžvilgiais. Tai bu
vo istorinė konvencija, vie
na iš entuziastingiausių 
konvencijų visoje 52 m. par
tijos istorijoje^ Joje svar
biausią .. vaidmenį vaidino 
jauni žmonės. Mes tuo la
bai didžiuojamės. Mes sa
vo diskusijomis , rezoliuci
jomis ir tarimais pasimojo- 
me dideliems naujiems žy
giams.” • ,

Svarbiausiais šioje kon
vencijoje klausimais buvo 
kova už nutraukimą Viet
namo karo, už taiką ir ak
tyvus dalyvavimas prezi
dentiniuose rinkimuose. 
Konvencija entuziastiškai

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Aktorių kūrybos vakarai

Vilnius (ELTA). — Res
publikiniuose Aktorių na
muose literatūros vakarą 
“Baltą žydintį medį išsau
gok” surengė Lietuvos TSR 
artistė, Akademinio dramos 
teatro aktorė M. Mironaitė. 
Ji skaitė J. Baltru š a i č i o, 
Maironio, Vaižganto ir kitų 
rašytojų kūrinius.

Poezijos ir prozos vaka
rai Aktorių namuose tam
pa vis populiaresni. Šiais 
metais lietuvių ir rusų po
etų eiles skaitė Akademinio 
dramos teatro aktoriai L. 
Noreika ir A. Rosenas. O 
šį mėnesį čia laukiama sve
čių — po savaitės Gorkio 
apsakymų vakarą respubli
kos sostinėje žada surengti 
Klaipėdos dramos teatro 
aktorius H. Andriuko- 
nis, o mėnesio pabaigoje 
laukiama viešnia iš Latvi
jos, TSRS liaudies artistė 
L. Freimanė.

“Snieguolės” maršrutai
KAUNAS (ELTA). — 

Tradicinė kauniečių iškyla 
slidėmis buvo surengta vaiz
dingose Kačerginės apylin
kėse. Joje dalyvavo dau

Šį bilių pasirašė būda
mas svečiu Kinijos Liaudies 
Respublikoje, kaip gerą įro
dymą, kad Nixono adminis
tracija yra didžiausias dar
bininkų priešas.

Iškeliaudamas į Kiniją, 
Nixonas taipgi įsakė pa
didinti Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Taip ir bu
vo padaryta, kaip Nixonas 
norėjo.

užgyrė savo kandidatais — 
į prezidentus Gus Hali, o 
viceprezidentus Jarvis Ty
ner. Priėmė plačią rinki
minę platformą. Pasmerkė 
reakcijos sąmokslą prieš 
komunistinę profesore An
gela Davis ir atsikreipė į 
plačiausią visuomenę stoti 
ją ginti.

Konvencija plačiai apdis- 
kusavo Komunistų Partijos 
gretų gausinimą ir stiprini
mą.

Konvencijoje gauta dau
giau kaip 50 sveikinimų iš 
Vairių Komunistų ir Dar
bininkų partijų. Konven
cija griežtai užprotestavo 
prieš valdžią, kad ji neįlei
do broliškų delegacijų iš 
užsienio.

Konvencija savo darbą 
baigė labai aukštame ūpe. 
Atrodo, jog nuo dabar Ko
munistų Partijos augimui 
ir įtakos plėtimui perspek
tyvos- labai geros.

Rep.

giau kaip 1,400 šio sporto 
mėgėjų.

Žygio organizatoriai rai
žytoje vietovėje parengė du 
skirtingo sunkumo maršru
tus suaugusiems ir šei
moms su vaikais. Trasas 
papuošė jūmoristiniai pieši
niai, sąmojingi užrašai, o 
prie finišo linijos kiekvie
nam šio žygio dalyviui bu
vo įteikta originąli “Snie
guolės” emblema.4

Masinių slidžių žygių 
dalyviams miesto turizmo 
klubas parūpino autobusus, 
paskyrė patyrusius žiemos 
sporto šakų instruktorius, 
o prekybininkai iškylauto
jus pavaišino karšta kava 
su skilandžiais.

Viršyti pelno planai
Kauno rajono žemės ūkio 

valdyboje susumuoti ekono
miniai žemės ūkio rezulta
tai.

Pelno planas juose įvyk
dytas 110.3 proc. Lyginant 
su praėjusiais metais jo 
gauta 4 proc. daugiau.

Ypač gerų rezultatų pa
siekė Panemunės tarybinis 
ūkis, kuriam vadovauja J. 
Garbinienė. '

A. Mataitis

Nixonas ir Kinijos vadovai 
tęsia pasitarimus normalių 

santykių ątsteigimui
Pekinas. — Vasario 21 d. 

Kinijos vadovai draugiškai 
priėmė prezidentą Nixona 
ir jo žmoną. Buvo iškeltas 
banketas su tostais už abie
jų šalių vadovus, pasakyta 
sveikinimo kalbos, kuriose 
atžymėtas reikalas norma
lizuoti santykius tarp abie
jų šalių.

Nixonas turėjo keletą 
pasitarimų su pirmininku 
Mao ir prem jeru Čau En-lai. 
Slapti pasitarimai tęsiami 
teliau. Nixoniene tuo pa
čiu metu aplankė vieną fa
briką. muziejų, vieną žemės 
ūkio komuną ir kai kurias 
kitas ištaigas.

Kinijos spaudoje nemažai 
telpa nuotraukų ir aprašy

Anglijos mainieriai laimėjo 
šešių savaičių streiką

Londonas. — 280,000 An
glijos mainierių grįžo dar
ban. Jie laimėjo 6 savai
čių streiką, kuris buvo su
paralyžiavęs visą Angliją, 
uždaręs daugelį fabrikų }įr 
kitų įmotiių. 2 milijonai dar
bininkų buvo paleisti iš 
darbo.

Mainieriai iškovojo 20% 
ąlgų pakėlimą ir kitus be

TSRS protestuoja prieš 
JAV bazę Graikijoje
Maskva.—Tarybų Sąjun

ga pasiuntė protestą Jung
tinėms Valstijoms prieš 
i s t e i girną laivyno bazės 
Graikijos uoste Piraeus, 
kur bus apie 10,000 ameri
kiečių.

TSRS valdžia nurodo, kad 
Amerikos valdžia priverčia 
Tarybų Sąjungą taipgi 
steigti laivyno bazę Vidur
žemio jūroje.

Angela Davis išleista 
po dideliu užstatu
Palo Alto, Calif. — Po 

šešiolikos mėnesių žiauraus 
kalinimo, profesorė Angela 
Davis pagaliau išleista iš 
kalėjimo po $102,500 užsta
to (kaucijos). Jos teismas 
prasidės ateinančią savaitę. 
Netenka abejoti, kad masi
nė kova už Davis paleidi
mą po užstatu privertė re
akcinius valdininkus nusi
leisti ir profesorę paleisti. 
Jos teismas gali tęstis kele
tą mėnesių. Ji sako, kad 
prieš ją kaltinimai yra su
fabrikuoti, todėl, kad ji yra 
veikli kovotoja už juodųjų 
ir visų darbo žmonių teises. 

Oklahoma City. — 60 na
rių Romos katalikų parapi
ja vienbalsiai nutarė nemo
kėti fede r alinių telefono 
taksų, kaip protestą prieš 
karą Indokinijoje.

mų apie Nixono viešnagę. 
Po 23 metų griežtų susikir
timų pirmieji ledai pralauž
ti. Manoma, pasitarimams 
baigiantis bus koks nors 
susitarimas dėl santykių 
normalizavimo tarp abiejų 
šalių.

New Delhis, Indija.—Trys 
palestiniečiai partizanai pa
grobė Vakarų Vokietijos 
lėktuvą, vežusį 189 žmones 
i Atėnus ir nusuko i Adena 
Arabijoje. Ten išleido vi
sus keleivius, tarp kurių bu
vo ir Roberto Kennedžio 
sūnus Joseph. Grobikai te
belaiko lėktuvą ir jo tar
nautojus.

lief i tus, kurie siekia iki 320 
milijonų dolerių.

Karnivale žuvo 211
Rio de Janeiro, Brazili

ja. — Metiniame karnivale 
žuvo 211 žmonių, į ligo
nines pakliuvo 13,516 žmo
nių. Karnivalas tęsėsi ke
turias dienas.

Mire Edgar Snow, geras 
kiniečiu draugas

Šveicarijoje mirė 66 metų 
amžiaus amerikietis žurna
listas Edgar Snow, nuo 1936 
metų palaikęs ryšius su Ki
ni j os revoliuci o n i e r i a is, 
1970 metais viešėjęs Pekine 
ir ten susitikęs su Kinijos 
dabartiniu vadu Mao.

Kinijos am b a s a d o r i u s 
Jungtinėse Tautose Huang 
Hua pasiuntė Mrs. Snow 
užuojautą, kurioje pasakė, 
kad Snow bus visada prisi
mintas kaip tikras Kinijos 
žmonių draugas ir puoselė
tojas draugiškų santykių 
su Amerikos žmonėmis.

Prancūzija neparduos 
lėktuvų Izraeliui

Paryžius. — Prancūzijos 
valdžia pasirašė sutartį su 
Izraeliu, kad ji grąžins Iz
raelio sumokėtą sumą už 
lėktuvus, kurių Izraelis ne
gavo.

Kai Izraelis pradėjo ka
riauti su arabais, tai Pran
cūzija nutraukė lėktuvų ir 
kitokių ginklų pardavimą 
Izraeliui. Dabar ii grąžina 
iš anksto sumokėtus pini
gus. ._ _______

Beirutas.— Jeruzalės uni
versiteto profesorius Shahi- 
kas tvirtina, kad Izraelyje 
veikia kelios koncentracijos 
stovyklos, kuriose arabai 
vyrai, moterys ir vaikai lai
komi uždaryti.
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Aiškėja tikrieji misijos tikslai
UŽ dienos kitos baigsis mūsų prezidento Nixono 

viešnagė Kinijoje. Nieko nepranešama apie jo pasita
rimų bei pasimatymų su Kinijos vyriausybės ir partijos 
vadais turinį. Sugužėję šimtai korespondentų ir repor
terių skundžiasi, kad tie pasitarimai atliekami tokioje

Bet šios prezidento misijos tikrieji tikslai kasdien 
darosi aiškesni. Komercine spauda jų nebeslepia. Jo. 
tikslas padrąsinti Kinijos vadovybę dar labiau paaštrinti‘ 
jos santykius su Tarybų Sąjunga ir kitais socialistiniais 
kraštais, pažadant jai visokios moralinės ir medžiaginės 
paramos. Jau kalbama apie gana greita Amerikos ofi
cialų dabartinės Kinijos valdžios pripažinimų ir sumez
gimų su ja diplomatinių ryšių. O kų jau čia bekalbėti 
apie paleistų propagandos srautų už Kinija. Komercinė 
spauda ja perpildyta. Viskas dabai* K inijoje ir gražu, 

žmonės, bet ir vadai, kaip Mao 
Tse-tung ir Chou En-lai pasidarė didžiausiais aniuolais! 
Netgi jau giriamas ir kiniškasis “komunizmas.” Jei kai 
kurie laikraščiai dar jo atvirai negarbina, tai jau bent 
jo ir nebesmerkia. į

Visa tai daroma vis primenant kiniečiams, kad jų 
priešas ne Amerika, ne Amerikos imperializmas, bet 
Tarybų Sąjunga. Pastaroji esanti prie Kinijos sienos 
sutraukusi milijoninę armijų ir pasirengus bile diena 
įsiveržti į Kiniją.

Žinoma, kad dar daug kas išryškės tiktai preziden
to viešnagei pasibaigus. Bet vėliausiuose pranešimuo-; 
se randame užuominų, kad apie tikrus susitarimus su 
dabartine Kinijos vadovybe pasaulis labai ilgai ilgai 
nieko nežinos.

Haity te, kaip ir visi kiti ra
šytojai ir veikėjai, kurie ne
bėgo į Berlynu pas Hitlerį, 
ant savo galvos užsitrau
kė nuo “veiksnių” baisiau
sią rūstybę. Nuo Lietuvos 
išsilaisvinimo iš hitlerinės 
okupacijos laikų, visi jie 
buvo “Dirvoje,” “Drauge,” 
“Naujienose” bei kituose 
“veiksnių” organuose be pa
liovos šmeižiami, niekina- 

•* •

mi, “Maskvos agentais” 
krikštijami, “lietuvių tautos 
išdavikais vadinami. Ne 
tiesa, kad jie kartu su Si
monaityte, tik “bė dėmesio 
peržengti.” T o s spaudos 
skaitytojų akyse jie buvo 
purvinais batais sumindžio
ti. Dar ir šiandien jiems 
ta jų “nuodėmė,” kad jie 
pasiliko Lietuvoje su savo 
tauta ir padėjo jai prisi
kelti iš karo griuvėsių ir 
padėti tvirtus pamatus nau
jajam gyvenimui, tebėra 
šios spaudos neatleista.

ir gera.

Pasipiktinimą keliantis 
pasielgimas

SUŽINOTA, kad net keletas desėtkų Komunistų ir 
Darbininkų partijų iš įvairių pasaulio kampų buvo pa
sinio jusios atsiųsti savo broliškas delegacijas; į* Jung
tinių Valstijų Komunistų Partijos 20-ųjį suvažiavimų, 
kuris praeita savaitgalį įvyko Brooklyne. Bet pasirodo, 
kad tų nujausdamas, mūsų Valstybės departamentas iš 
anksto įsakė Amerikos ambasadoms bei konsulatams ne
išduoti vizų. Ir, žinoma, delegacijos negalėjo pribūti.

Tai begėdiškai neteisingas ir visuose geros valios 
amerikiečiuose keliantis pasipiktinimų mūsų vyriausy
bės pasielgimas. Ko čia bijota? Kaip ir kuo tokios dele
gacijos būtų pakenkusios Amerikos interesams? .

Su tokiu pasielgimu daug žalos padaryta amerikie
čių prestižui užsienyje. Štai mes visur giriamės demo
kratinėmis laisvėmis, kad čia visi turi lygias teises, kad, 
pav., Komunistų Partijai leidžiama laisvai gyvuoti ir 
veikti. Tačiau komunistams neleidžiama pakviesti bro
liškas delegacijas į savo suvažiavimus. Demokratai ir 
republikonai gali pasikviesti ir priimti bet kokius sve
čius iš užsienio. Bet komunistams tokia teisė yra atimta.

Labai teisingai komunistų suvažiavimas padarė, pa
siųsdamas vyriausybei griežčiausių protestų prieš jos 
tokį neteisingų, abitrariškų pasielgimų. Juk jeigu šian
dien vienai grupei amerikiečių valdžia gali atimti arba 
užginti tam tikras laisves, tai kur užtikrinimas, kad 
lytoj ji panašiai nepasielgs su kita kuria grupe? Apie 
tai labai rimtai turėtų pagalvoti visos politinės grupės.

štAt KUR EINA 
SUVEDŽIOTŲ ŽMONIŲ 
AUKOS

Vasario pradžioje N. Y. 
įvykęs VLIKo vadų susi
rinkimas, kuriame buvę ap
tartas Lietuvos “laisvini
mo” raketo finansavimas. 
Šiemet reikėsią daug pini- 
g ų> net $54,760. Iš tos 
sumos vien tik žmogžudžio 
Bražinsko išlaisvinimui nu- 
matoma šiemet pakloti $10,- 
000. Pernai tam pačiam 
tikslui buvę išleista $13,- 
649.00.
. Vadinasi, paprasto šalta
kraujiško žmogžudžio gelbė
jimui nuo u ž s i p e l n y t o s 
bausmės viso per porų me
tų bus išleista daugiau kaip 
dvidešimt pėnki tūkstančiai 
dpi, vardan “Lietuvos lais- 
vinimo. Kai VLIKo vadai 
renka aukas iš suvedžiotų 
Amerikos lietuvių, daugiau
sia tikinčiųjų žmonelių, rei
kia žinoti, kad menševikai 
ir smetonininkai daug gu
dresni: jie “laisvinimo” ra
ketai neaukoja.

Kas ką rašo ir sako
PATARIMAS, KAIP
ŽIŪRĖTI Į “UIPUKUS”

Čhicagiečių “Vilnies” re
daktorius drg. S. J. Jokifb- 
ka pataria:

Kalbant apie dipukus, arba 
kaip jie save vadina — naujai
siais ateiviais, nereikia dėti vi
są į vieną maišą. Jų tarpe yra 
labai gerų žmonių. Nežiū
rint, kad jie nešami “laisvihi- 
mo” srovės, bet apie savo tau
tą. gyvenančią Lietuvoje, gal
voja labai blaiviai.

Nemaža yra tokių ir inte
ligentų^ ypač baigusių moks
lus emigracijoje. Jie užsikrė
tę “laisvinimu” dėl neOpdai- 
rtimd. širdyje trokšta padė
ti savo tautai, puoselėdami čia 
lietuvybę ir keldami lietuvišką 
kultūrą.

Tiesa, jie dar tebėra naivūs 
Į tai žiūri 
zicijų, tačiau kai kurie pra

cteda galvoti, kaip galvojo 
Buržuazijos valdytu o fh eta is 
Li etti vos ‘ ‘ t UčČ i affo riti n i n k d i, ’ ’ 
valiau išsivystę į pažangius 
kultūrininkus.; '

Kaip šusidarč T* Lietuvos sienos
Rrof. Kostas Navickas

Tarybų Socialistinę Res
publikų. Be Lietuvos terito
rijos, į jų įėjo dabartinės 
Tarybų Baltarusijos vaka
rinės sritys su Minsku ir 
Gardinu.

1919 m. pavasarį ir vasa
rų ginkluota užsienio impe
rialistų intervencija ir vi
daus kontrrevoliucija, re
miama užsienio imperialis
tų, nuslopino Tarybų val
džių Lietuvoje. Dėl. to ore 
buvo pakibęs dargi buržua
zinio Lietuvos valstybingu
mo klausimas, o drauge su 
tuo labai komplikavosi ir 
Lietuvos valstybinių sienų 
nustatymas.

1919 m. balandžio mėn. 
buržuazinės Lenkijos ka
riuomenė, dalyvavusi inter
vencijoje prieš Tarybų Lie
tuvų, okupavo Vilnių ir res
publikos teritorijos pietų 
rytų dalį. Tuometinės Len
kijos ponija planavo už
grobti visų Lietuva. Len
kijos valdančiuosius sluoks
nius rėmė kitos Vakarų im
perialistinės valstybės.

Tačiau panašūs imperia
listų siekimai buvo sužlug
dyti. 1920 m. liepos 12 d. 
Tarybų Rusijos vyriausybė 
pasirašė su Lietuva Mask
vos taikos sutartį, kuria ji 
pirmoji juridiškai pripažino 
ir buržuazinį Lietuvos vals
tybingumų. Drauge su tuo 
ši sutartis buvo pirmasis 
tarptautinis juridinis doku
mentas, nustatęs Lietuvos 
pietryčių siena.

Vykstant deryboms dėl 
taikos sutarties pasirašymo, 
Lietuvos buržuazinės vy
riausybės delegacija Mask
voje reikalavo pripažinti 
Lietuvai buvusias Kauno, 
Vilniaus, Suvalkų ir Gardi
no gubernijas (su Bresto, 
Kobrino ir Pružanų mies
tais), o taip pat Minsko gu
bernijos Naugarduko aps
kritį bei Kuršo gubernijos 
Uųkstės ir Grobinsko aps
kritis. Tuo būdu Lietuvos 
buržuazinė vyriausybė no
rėjo, kad į Lietuvos ribas 
būtų įjungta ne tik lietuviš
kos žemės, bet ir kone visa 
Vakarų Baltarusija ir dalis 
Latvijos.

Kadahgi Lietuvos buržu
azinių valdančiųjų sluoks
nių teritorinės pretenzijos 
buvo etnografiniu atžvilgiu 
nepagrįstos, tarybinė vy
riausybė šių pretenzijų pa
tenkinti negalėjo. Lietuvos 
delegacija, gerai suprasda
ma savo reikalavimų nepa
grįstumų tuoj pat atsisakė 
nuo Bresto, Kobrino, Pru
žanų. ir Naugarduko.

Liki nepatenkintos ir kai 
kurios kitos buržuazinės 
Lietuvos vyriausybės teri
torinės pretenzijos. Tarybi
nė vyriausybė, pavyzdžiui, 
negalėjo sutikti su tuo, kad 

■ būtų nustatomos Lietuvos 
sienos su Lenkija ir Latvija, 
šioms valstybėms nedaly
vaujant. Ji taip pat laikė 
nesant pagrindo priskirti 
Lietuvai kai kurių kitų Ta
rybų Baltarusijos žemių.

Iš istorijos žinome, kad 
1569 m. vadinamasis Liub
lino unijos aktas buvo su
jungęs Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikštystę ir Lenkiją į 
vienų valstybę — Žečpospo
litą. Žečpospolitos sudėtyje 
Lie t u v o s valstybingumas 
vis labiau silpnėjo, o 1791 
m. gegužės 3 d. priimta 
konstitucija jis buvo panai
kintas. Nebeliko ir Lietuvos 
valstybės sienų.

1772-1795 m. Žečpospoli
tos valstybė buvo padalyta 
tarp carinės Rusijos, Aus
trijos ir Prūsijos. Šių pa
dalijimų rezultate Lietuvos 
teritorija iki Nemuno atite
ko Rusijai, o užnemune-—- 
Prūsijai. Po Vienos kongre
so (1814-1815 m.) ir pasta
roji Lietuvos teritorija ta
po Rusijos imperijos dali
mi. Carinės imperijos sudė
tyje Lietuvos teritorija bu
vo suskaldyta į keturis ne
turinčius savitarpio ryšio 
administracinius v a 1 dymo 
vienetus—Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino guber
nijas, vienijusius savyje ir 
nelietuviškas žemes.

1915 m., vykstant pirma
jam pasauliniam karui, Lie
tuva okupavo kaizerinės 
Vokietijos kariuomenė. 1917 
m. Rusijoje kilo Didžioji 
Spalio socialistinė revoliuci
ja. Proletarinės revoliuci
jos pergalė ir nacionalinės 
priespau d o s panaikinimas

VILNIAUS ŽURNALAS 
APIE RAŠYTOJA

Vilniaus žurnalas “Mūsų 
Žodis” 1 Nr., 1972 m. įdėjo 
iš rašytojo A. Liepsnonio 
knygos, didesnio prozinio 
veikalo ištrauką “Nendre
le kaip milžinas.” Tai jau
nuoles-k o vo to j os paveikslas. 
Šių ištraukų redakcija pa
iliustravo menininko gražiu 
piešiniu. Redakcija įdėjo 
autoriaus fotografijų, žur
nalas “Mūsų Žodis” taip ta 
proga rašo:

“Alpiš Liepsnoms, žur
nalistas, literatas, Lietuvos 
TSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas, mūsų žurnalo pns- 
lapittose svečiuojasi pirma 
karta. Spausdi name iš
traukų iš jo romano “Pū
ga dainuoja.”

“Man- labai gerai žinomas 
faktas panašus į šitų, — ra
šo, mums A. Liepsnoms. — 
1925 meta is buvo žiauriai 
kankinama komjaunuolė O. 
Šmeigauskaitė. Tiesa, jų 
kankino “kultūringiau” 
elektros srove. Pažinojau 
dar vieną politinę kalinę, 
korįmnistę, kuri maždaug 
1937 metais Kauno kalėji
me išprotėjo. Po to btivo 
išsiųsta į Kalvarija ir nu
nuodyta, Taigi, šis vaizde
lis paimtas iš gyvenimo.”

darbo žmonėms kelių į so
cialinį ir nacionalinį išsiva
davimų.

1918-1919 m. Lietuvos 
darbo žmonės taip p’at paki
lo kovai už Tarybų valdžių. 
1918 m. gruodžio 16 d. Lie
tuva buvo paskelbta Tary
bų socialistine Respublika. 
Tarybų Rusijos vyriausybė 
1918 m. gruodžio 22 ir 23 d. 
aktais, vykdydama lenininį 
nacijų apsisprendimo teisės 
principų, pripažino Tarybų 
Lietūv o s nepriklausomybę 
ir tuo būdu įteisino lietuvių 
tautos valstybingumo atkū
rimą nauju turiniu ir for
ma.

Del vykstančio pilietinio 
karo ir gręsiančios užsienio 
kontrrevoliucinės ginkluo
tos intervencijos Tarybų 
Lietuvos respublikos vals
tybinės ribos 
negalėjo

RIJO, 0 GAU GĖDINASI 
tlfcŠA DASAKYti

Glevelando šmetonininkų 
laikraštyje sakoma:

“Sausio 23 diėrtį rašyto
jai Ievai, Simonaitytei sti- 
kakd riretųi amžiaus, ferb 
šių Metais ir vokalais pūoš- 
riių sukaktį kdž kdiį) be dė
mesio pražengi Iš&ivfclįdji 
visuomenė. 15ėtuvoje liku
si rašytoja išeivi j ds lietu- 
vijoje tapo efęrtięnškaSr re- T«Wį Sąjun-
tai .pnsimepaM g vardas

oar teoera naivus. < vas> 1,5 . J iaiii sWMM Wfe o šiais
iš buržuizinlų po- O iš tikėjų Wvo o^g'.ipe.tais taipgi brokai jja- 

. i . ... daug blogiau. Ieva ShhO-kils. •' . i

W8sMiflfcWftaš. — Agri- 
kultu VOŠ $ėpa V t & m e n t ji s

(“D.v vas. 16 $.).

tuo laiku 
būti nustatytos 

tarptautinėmis sutartimis. 
Praktiškai buvo laikomasi 
etnografinio principo: į ku
riamų Tarybų Lietuvos val
stybę turėjo Įeiti žemes, ku
riose gyventojų daugumą 
sudarė lietuviai. Tarybų 
Lietuvos sostiile tapo Vil
nius —• istorinė Lietuvos 
sostinė.

Prasidėjus užsienio impe
rialistų ginkluotai interven- 
ei jai p ries Tarybų Lietuvą 
ir kitas tarybinės‘ respubli
kas, kovai su priešais Tary
bų Lietuva 1919 m. vasario 
mėn.
Baltarusi jūs Tarybų Socia
listine Respublika į vienin
gų Lietuvos ir Baltarusijos

gos mėsos garnym i97i Me- 
laiš stHitrMMi pakilo, o šiais

susivienijo su

(1920 m. gegužės 26 d. ra-| 
šė iš Maskvos į Kauna “Iš Į 
principo rusai negali pripa
žinti mums tų sienų, nes ir 
Lydos ir Ašmenos, ir ypač 
Gardino apskrityje neabe
jojamai yra baltarusių ir iŠ 
dalies pravoslavų daugu
ma... Stiprumas jų (bolše
vikų— K. N.) pozicijos yra 
tame, kad iš tikrųjų etno
grafinių išrodymų dėl tų 
Lydos, Gardino ir Ašmenos 
apskričių mes beveik visai 
neturime, išėmus kelis labai 
senus arba skystus nurody
mus apie lietuvių kalbos 
vartojimų atskirose vietose 
arba jų istorinę lietuviškų 
kilmę ... Ekonominiai išro
dymai jų taip pat neįtikino, 
nes, tiesų sakant, mes jų 
rimtų ir neturėjome... Bol
ševikai... pasakė, kad Gar
dino gu reikalavimas yra 
tiesiog jiems nesupranta
mas. . . Mūsų padėtis buvo 
tikrai gana sunki” (Lietu- 
Vos TSR C V A, f. 383, ap. 
7, b 9, 1. 149—152).

Visai kitoks buvo tarybi
nės vyriausybės požiūris 
Vilniaus klausimu. Kai dėl 
Vilniaus ir jo apylinkių, ra
šė P. Klimas, tai jie be jokių 
ginčų iš bolševikų pusės 
“buvo atiduoti Lietuvai” 
(ten pat, 1. 150). Tarybinė

vyriausybė rėmėsi tuo, kad 
Vilnius yra istorinė Lietu
vis sostinė, o Vilniaus kraš
to žemės iš tiesų esančios 
lietuviškos žemės.
3—Kaip susidarė Tarybų L

Bet, siekdama greičiau 
normalizuoti santykius su 
Lietuva, tarybinė vyriausy
bė sutiko pripažinti jai ir 
Ašmenų, L y d ų , Gardinu, 
nors šie miestai su savo ra- 
j onais gyvento jų atžvilgiu 
nebuvo lietuviški ir tuo bū
du prieštaravo etnografi
niam principui.

1920 m. liepos 12 d. Mask
vos taikos sutartimi nusta
tyta Lietuvos valstybės ry
tų ir pietų rytų siena ėjo 
nuo Dauguvos upės į pietum 
pro Pastovius, Naručio eže
rų, Molodečnu, pietryčiuose 
siekė Beržūnų, pietuose tę
sėsi Nemunu į vakarus be
veik iki Gardino ir toliau 
nuo Nemuno iki Bobro 
upės.

(Pabaiga sekamam num.)

Princeton.—Daugiau kaip 
60,000 knygų sudegė, kai 
knygų sandelį gaisras su
naikino. Šios knygos buvo 
skirtos parduoti ir pinigus 
panaudoti kolegijos premi
joms.

AIŠKUMO DĖLEI
Š. m. vasario mėn. 10 d. viską žodį. O kiek muziejų 

Kanadoje išeinančiame lie- krauju prieš grobuonis len- 
tuviškame laikraštyje “Te- kus, vokiečius, kurie ture- 
viškės Žiburiai” įtalpintas jo jos sostinę Vilnių ir Klai- 
Jono Jakaičio mane liečian-ipėdų? Ne. Tie laisvės kovo- 
tis rašinėlis “Žiedai ir bau- tojai buvo izoliuojami ir 

Kų tuo kankinami žvalgybos ur- 
pasakyti, paliksime i vuoše ir kalėjimuose. Šian- 
pačiam rašėjui. dien Lietuvoje negaudžia 
tik tas, kad visas “laisvės varpas, 
turinys yra grynas

džiava Lietuvoje.” 
norėta 
spręsti 
Svarbu 
rašinio 
melas.

Jonas Jakaitis nėra toks 
jau nežinėlis, bet rašo, tur
būt, kito asmens instiguo- 
jamas. Rašėjui labai nemu-1 lietuvybei gerbti pastatyta! 
lonu, kad Lietuvos emigran- Štai kas yra įrengta Lietu- 
tai, po daugelio metų grį- voje vietoje Karo muzie- 
žę į gimtinę ir pamatę jų at- 
statytų iš griuvėsių, patyrę 
jos žmonių jausmus, pama
tę kylančius naujus fabri
kus, naujus apartmentinius 
namus, mokyklas, kelius — 
džiaugiasi jos žmonių pa
žanga ir grįžę ilgisi jos. 
Viskas, kas yra dabartinėje 
Lietuvoje, rašėjui neneša 
džiaugsmo. Jis nori paneig
ti mano išsireiškimą, kad da
lis lietuvių, pasitraukę su 
jos priešais - hitlerininkais, 
paneigia esama Lietuvoje 
tiesų ir šmeižia Lietuvos 
darbuotojus. Jei šiandien

” bet yra 
šimtai paminklų tiems lais
vės kovotojams. Yra daug 
ir daug labiau pagerbti jos 
rašytojai, kaip Donelaitis, 
Kudirka, Maironis ir kiti,

ijaus buvusių prašmatnybių.
Tu, Jonai, rašai, kad da

bartinė Lietuvos vyriausy
bė yra okupacinė. Tad pa
sakyk, kų reiškia toks ta
vo išsireiškimas? Lietuva 
šiandien yra sujungta su 
Smetonos parduotomis sri
timis Klaipėda ir Vilniumi 
ir valdoma jos pačios sūnų.

O kad daugiau tokie Sme
tonos, paskvietę hitlerinin
kus ar pilsudskininkus, Lie
tuvos nepavergtų, Lietuva 
įsijungė į Socialistinių Tau- 

______ _______  tų grupę. Aš ir rašiau, kad 
būtų Lietuvoje hit I e r in ė į Lietuva pasirinko teisingų 
santvarka, tai ir p a t s ra- Į kelių, kuriuo eina visa pa
sėjas vergautų arba būtų j žangioji žmonija. Aš sveiki- 
kur nors ištremtas. O Lie--nu tokia Lietuvų. Aš ilgiuo-
tuvą būtų “Ostlandu.”

Tiek to. Grįžkime prie 
Karo Muziejaus varpo ir 
Laisvės statulos, kuria ra- 
šinėlye Jonas suminėjo. 
Taip, Jonai, Muziejaus var
pas skambino, kad “O skam
bink per amžius vaikams 
Lietuvos, tas laisvės never
tas, kas negina jos.” Ar ži-

si jos. O jei nori pats sa
vo akimis pamatyti teisybę, 
parvažiuok į Lietuvų ir pa
matysi. Pajusi ir tu tė
vynės meilę, pradėsi grįžęs 
jos ilgėtis. Suprasi, dėl ko 
Lietuvos valstiečiai sujungė 
bendrai savo laukus ir jė
gas. Galėsi klausti, ir ar ra
si nors vienų, kuris nuo šau

nai, Jonai, koks buvo tuopėtekio iki sutemos dirbtų, 
metu Lietuvoje gyvenimas? "’1”"
Ar skambėjo vaipas tiems, 

Štai kaip Lietuvos dele- kurie gynė Lietuva savo 
gacijos narys P. Klimas kurie nešė žmonėms lietu-

kad pasotinus savo pilvų. 
Ar daug galėjo matyti ant 
savo sklypelių ūkinę maši
nerija? O dabar visai ki-

RUDENIO LAPAI
Margi akvareliniai lapai, 
Sudie klevo šakai sušukę, 
Plevena į samanų kapų 
Per aidintį rudenio rūkų.
Jie skrieja iš lėto per orų
Lyg mintys, troškimai užgesę, 
Lyg perdegę vasarų norai; 
fee ryžto, šalti-ir bedvasiai.
Pavašjli’į kita ankstyvų
Vėl ithš ptlmpūtai sklėštiš, šprbgti,

žvaliai supulsuos gaivūs syvai 
Gyvenimo sūkurio šokti.
Ir lūkesčiai tavo iš naujo
Taip pat ims lapot vėl, žydėti, : 
Drums, audrins nerimstantį ki*auja, 
Kraus vaisių, taip laukta, žadėta.
Tik medžio augs šakos tos pačios, 
Platesnį skleis Žolei pavėsį, 
O vietoj tavęts veržlios, plačios 
Kils atžalos... Pats tu dūlėsi...

J. Atolą

Tu man siūlai važiuoti į 
Lietuvų, bet neturi supra
timo, kad tavęs dar čia ne 
kvapo nebuvo, o aš jau bu
vau ši$§ šalies pilietis. Man 
Kanada yra ne mažiau 
brangi kaip ir mano gimti
nė.

Baigdamas linkiu geros 
kelionės į Lietuva persiti
krinimui, kad viskam, kų ra
šei, yra melas.

A. Būras
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LLD Reikalai
Iki šiol jau turėtų but gavę praeitų metų knygas 

visi sekretoriai ir pavieniais priklausantieji nariai. Kiek
vienas narys, užsimokėjęs duokles už 1971 metus, turi 
gauti Š. J. Jokubkos knygą “Tėvų Žemė.” Gi, kaip jau 
buvo pranešta, A. Vienuolio knygos “Padavimai ir Le
gendos” neturėjome užtenkamai, tai nariai turėtų skai- 

‘ tyti ją pasidalindami. Taip pat ir su Prano Būknio 
“Pasakojimai apie Draugus,” kurios visai mažai tega

nome.
Pavieniais priklausantieji nariai, kurie negavote A. 

Vienuolio “Padavimai ir Legendos” (ne visiems išsiunti
nėjau), galite dar gauti iš Centro, jeigu pasiskubinsite. 
Vėliau gali pritrūkti.

Esu labai dėkinga draugams, kurie pagelbėjo su 
išsiuntinėjimu knygų. Tai nelengvas darbas, ir vienai 
būtų veik neįmanoma jis atlikti.

Draugas Jokubka pasirūpino gauti talką Chicagoje 
ir, vietoje siųsti visas knygas (“Tėvų žemė”) į Centrą, 
pasiuntė tiesiai kai kurioms kuopoms ir į Kanadą. Jam 
pagelbėjo Jonas Mažeika ir Jonas Pateckas.

Čia ant vietos man į pagalbą atėjo LLD Centro vice 
/pirmininkas Jonas Grybas, Jurgis Bernota,NastėBuk- 
imenė ir Adelė Rainienė.

Širdingai dėkoju.

Kovo mėnesį sekretoriams išsiuntinėsime nominaci
jų į Centro Komitetą 1973 ir 1974 metams blankas. No
minacijas kuopos turės atlikti per balandžio ir gegužės 
mėnesius. Prašome narių lankyti susirinkimus, kad no
minacijose dalyvautų kuo didesnis skaičius.

Smagu matyti, kad nariai anksti pradėjo mokėti 
duokles už šiuos metus.

Sekamos kuopos jau yra pilnai pasimokėjusios duok
les: 9 kp., Norwood, Mass.; 39 kp., Scranton, Pa.; 50 kp., 
Rochester, N. Y.; 74 kp., New Kensington, Pa.; 91 kp., 
Phoenix, Ariz.; 153 kp., San Francisco, Calif.

Naujų narių šiais metais irgi jau kai kurios kuo
pos spėjo gauti: 9 kp., Norwood, Mass. — 2; 19 kp., Chi
cago. Ill. — 6; 52 kp., Detroit, Mich. — 1; 145 kp., Los 
Angeles, Calif. — 4; 198 kp., Oakland-San Leandro,

Aukų į knygų fondą, nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d^ 
gavome:

A. J. Pranaičio palikimas, Philadelphia, Pa., buvu- 
. $200.00 

30.00
sios 30 kp., Chester, Pa., narys .

145 kuopa, Los Angeles, Calif.; per A. Bemat
198 kp., Oakland-San Leandro, Calif.,

per K. Karbsiėnę i....................
Joseph Jordan, Three Bridges, N. J.,

1 kuopos narys......... . . . ... . .. . . .....
M. Stašinskienė, New Kensington, Pa., 74 kp. . 
Natalija Stankus, 52 kp., Detroit, Mich.
J. Gluoksnis, 39 kp., Scranton, Pa. ___
S. Visockis, 39 kp., Scranton, Pa. ......
A. Cherkauskas, 39 kp., Scranton, Pa. .
M. Cherkauskas, 39 kp., Scranton, Pa. ..
Vyt. ir Minnie Yuden, 19 kp., Chicago, Ill
A. Kunevičienė, 81 kp., Maspeth, N. Y.
F. Milvidas, 212 kp., Bayonne, N. J. ...
J. Gaidys, Westford, Mass. . . ........
O. Walmus, 81 kp., Brooklyn, N. Y. . . .
B. Tuškevičius, 39 kp., Scranton, Pa. ..
J. A. Dwarsh, Hood River, Ore. ......
J. Skirka, 63 kp., Bridgeport, Conn. ..
J. ir M. Strižauskai, 63 kp;, Bridgeport,
Ona Raskevich, Alberta, Canada .......
Pauline Radusky, Roslyn, N. Y..............
Charley Kazlun, 19 kp., Chicago," Ill. .
S. Radusis, 212 kp., Somerville, N. J. .
K. Tamošiūnienė, 74 kp., .Ndw Kensington,
J. M. Kaminskas, 19 kp., Chicago, Ill........
Antanas Grina, 19 kp., Chicago, Ill. .......
M. Vanagaitienė, 39 kp., Scranton, Pa. ...
A. Galinauskas, 39 kp., Scranton, Pa. ....
J. Survila, 212 kp., Bayonne, N. J. ... • • • 
Peter J. Anderson, Webster, N. Y. .........
Martha Plauska, 19 kp., Chicago, III. ....
F. Prūsis, 145 kp., Los Angeles, Calif. .., 
M. Plečkaitienė, 19 kp., Chicago, Ill..........
Smulkiais ........................ ..........

Conn

a

10.00

Atsiminimai apie Bronę Senkevicienę 
(Druktenajtę)

Vasario 3 d. mirė 70 me
tų amžiaus Bronė Senkevi- 
čienė - Druktenaitė, Chica
go j, 111. Velione su tėvais 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą atkeliavo iš Lietuvos, bū
dama vos 4 metų amžiaus, 
į Philadelphiją, Pa. Metai 
po metų Bronė Druktenai
tė, baigusi pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą, patapo 
šaunia suaugusia mergina. 
Susipažino ir glaudžiai su
sidraugavo su Vaclovu Sen
kevičių, už kurio ir ištekė
jo.

Bronės tėveliams išmirus, 
ji su savo vyru nusipirko 
mažą ūkį netoli nuo East
on, Pa. Bet ūkį išlikę tik
tai metus kitus, ir nuolati
niam gyvenimui persikėlė į 
Easton, Pa. Tai buvo maž
daug 1930 metais.

Vaclovas Senkevičius ga
vo darbą pas Leoną Tilvi
ką duonkepykloje. Kaštone 
išgyveno apie 13 metų.

Brone buvo šauni pianistė 
o Vacys smuikininkas, tai 
mus eastoniečius lietuvius 
gana dažnai palinksminda
vo savo šaunia muzika. Le
ono Tilviko salėje.

Vaclovas Sen k e v i č r u s,

kiek aš pamenu, priklausė 
prie Komunistų partijos ir 
dažnai rašinėdavo straips
nius į “Laisvę” ir “Vilnį” 
darbo klases reikalais. Pa
sirašydavo Barbintas. Jo 
žmonelė Bronė darbavosi 
tarpe visų Eastono lietuvių, 
platino visokią pažangiąją 
literatūrą ir buvo dienraš
čio “Laisvės” v a j i n i n k e . 
Darbas jai sekėsi.

Metams slenkant, Bronė 
su Vaclovu periškelė gyven
ti į Brooklyn, N. Y. Vaclo
vas gavo darbą “Laisvės” 
spaustuvėje, o Bronė už 
knygvedę. Bet vėliau juodu 
išvažiavo nuolatiniam apsi
gyvenimui į Chicago, Ill. 
Vaclovas gavo darbą prie 
dienraščio “Vilnies” redak
cijoje, o Bronė darbavosi 
“Vilnies” raštinėje. Vyrui 
Vaclovui mirus, Bronė bu
vo sunkiai sujaudinta ir po 
ilgos sunkios ligos mirė ir 
buvo palaidota Chicagos 
lietuvių Tautinėse kapinėse 
šalia savo vyro.

Mūsų gili užuojauta jos 
idėjos draugams ir drau
gėms.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

Helen. Liko daug giminių 
ir draugų.

Lai ilsisi ramiai šios ša
lies šaltoje žemelėje;

A. Lipčius

Point Pleasant, N. J.
Sausio 22 d. mirė Antosė 

Babbitt - Bakūnaitė, jauna 
moteris, vos sulaukusi 55 
metų amžiaus. Palaidota 
su religinėmis apeigomis. 
Karste buvo labai gražiai 
papuošta. Aprėdyta ruža- 
vos spalvos ilga suknele, 
kuri ją labai dabino. Turė
jo daug gražių gėlių ir An
tosė gulėjo karste apsupta 
įvairiausių gražiausių gė
lių. Ji išrodė kaip gėlių ka
ralaitė.

Paliko giliame liūdesyje 
savo vyrą, motiną, sese ris, 
brolius ir kitus gimines.

Ji buvo gimusi ir augusi 
šioje šalyje, bet lietuvių kal
bą gerai vartojo ir skaityt 
galėjo lietuviškai. Antosės 
motutė jau senutė ir jau 
mažai gali skaityt, tai An
tosė dažnai atvažiuodavo 
jai paskaityt “Laisvę” ir 
“Tiesą.”

Bakūnienės visa 
priklauso LDS.
Antosė priklausė ir buvo 
vietinės kuopos finansų se
kretorė per penkiolika me
tų, labai gerai tvarkė kuo
pos reikalus. Gaila labai, 
gaila tokios jaunos talen
tingos moters.

Mano širdingiausia užuo
jauta jos vyrui, motinai, se
serims, broliams ir kitiems 
giminėms.

šeima
Taijbgi ir

HELP WANIED-MALE-FEMALI HELP IlNTED-MALE-FEMALB

& DIE MAKERS 
or working foreman 
considered.
Dies, Jigs & Fixtures.

Midtown.

(915)

TOOL
1st class

Progressive
Steady work.

Excellent opportunity.
212-675-0755

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge of 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

Steady job, 5 days per week.
Call 201-935-4750
Ask for Angelo. -4

(10-16)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 
Women. Equal opportunity employer. 
Steady employment. Pleasant word
ing conditions.

SWAN PRODUCTS Co., INC. 
1355 W. Front St.

Plainfield, N. J.
201-755-4455

(10-16)

MACHINE SHOP
Mill & Jig Bore Machinists 

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

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

Apply between 9 and 12.
NORWOOD PRODUCTS CORP.

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

MARINA DOCK MASTER
Must be handy carpentry, electrical, 
mechanical, small crafts. New Elco 

Marina, 163 Ave. A, Bayonne.
Call

201-437-2355 after 3 p. m. ,
(14-16)

Jig

Able
Work to very close tolerances & 

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

required finishes.

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

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

KNITTER—MECHANIC
ASSISTANT

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

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS

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

201-935-0020
(12-21)

ĮVAIRUMAI
Anglijos geležinkelio va

gonų bufetams buvo paga
minti vienkartinio naudoji
mo arbatiniai šaukšteliai iš 
naujos į plastmasę panašios 
medžiagos. Tačiau naujovė 
neprigijo — šaukšteliai ar
batoje ištirpdavo greičiau 
už cukrų.

Viena katalikiška Miun
cheno leidykla išleido ko
miksą. kurio svarbiausias 
veikėjas — Jėzus. Jis rū
ko,. važinėja motociklu,’bok* 
suojasi. Kaip tvirtina lei
dyklos direktorius, komikso 
tikslas — “žaisminge s n i u 
būdu” pateikti jaunimui 
Jėzaus paveikslą.

meals 
call

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

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

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

NURSES
Dream opportunity to start from 
scratch and grow with a beautiful 
new facility. Openings , R’N’s 2 to 
3:30 & L. P. N. 11 to 7.

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

Able 
prints.

Job

1217

WANTED
FIRST CLASS SKILLED

JIG MILL & JIG BORE 
OPERATORS

2ND SHIFT ONLY
to set up work from blue 

Work to very close toler
ances & required finishes.

shop, tool room experience 
desirable.

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

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

(14-23)
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7.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.75 
2.00 
2.00 
2,00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.85

Vienas amerikiečių laikraš
tis patarinėjo, kaip saugo
tis automobilių grobikų. Ki
tą dieną pusė skaitytojų jo 
negavo. Automobilį, vežu
sį tuos laikraščius, kažkas 
pagrobė iš stotelės.

pastoriaus ir1 kurčnebylių 
mokytojo Malingo Hanseno 
sukonstruota ir pirmoji fa
brike pagaminta 
mašinėlė.

rašomoji

Italijos kelnerių draugi
ja paskelbė blogiausių ma
žiausiai duodančių arbatpi
nigių—klientų sąrašą. Pir
mi—sportininkai, toliau — 
gydytojai, rašytojai ir pro
fesoriai.

Ar tėvų amžius 
ką vaikų talentui 
mams? Buvo peržiūrėtos 
500 mokslo, meno, politikos 
įžymybių biografijos. Pasi
rodo, dauguma genijų atėjo 
į šį pasaulį, kai tėvas tu
rėjo 38, o motina — 27 me
tus.

Ričmonde (JAV) atida
rytas pirmasis pasaulyje | 

' žvėrių n uomo j imo punktas. 
Dviem savaitėms galima iš
sinuomoti bet kokį žvėrį-— 
ir baltą pelytę, ir hipopota
mą.

Magdeburgo komei* cine 
mokykla turi retą 60 senų 
rašomųjų mašinėlių kolek
cijų. Įdomiausia Danijos

turi įta- 
ir gabu-

St. Petersburg, Fla.
Mirė Jonas Yuknis, LLD 

45 kuopos, Dainos mylėtojų 
choro ir keleto kitų organi
zacijų narys. Paliko žmo
ną Stefaniją šarkiūnaitę- 
Yuknienę, du sūnus — Ed- 
wardą ir Haroldą su šeimo
mis, ir anūkus bei kitus gi
mines ir daug draugų . >

Jonas pragyveno 81 me
tus amžiaus. Buvo kilęs 
Lietuvoje vargingų valstie
čių šeimoje Joniškio apy
linkėje. Vargo spaudžia
mas, ieškojo svetur duonos 
didesnio kąsnio. 1912 m. 
pasiekė Chicagą, čia įsidar
bino, bet geresnės laimės 
nerado, reikėjo jam sunkiai 
dirbant duoną pelnyti, dve
jetą atžalų auginti.

Su žmona abu priklausė 
Chic a g o j e organizacijose, 
bet į viršūnes jis nesisiekė. 
Buvo tnalonaus būdo žmo
gus, su visais t u r ė d a v o 
daug kalbos. Neapleisdavo 
šiame mieste parengimų. 
Atsipalaidojęs nuo kasdie-

MERROW OPERATOR
Experienced.

Piece work only.
Steady work.

JANET KNITTING MILLS 
155 Van Wageneh Ave.

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

BUTCHER
All around man for slaughtering 

and boning.
GREEN VILLAGE PACKING CO.

Green Village, N. J. 
, 377-0875

(14-18)

Atrodo, kad mūsų kuopose veikimas su pradžia šių 
metu pagyvėjo. Ypatingai džiugu, kad didžioji Chicagos 
19-oji kuopa gana smarkiai pasirodė. Sveikiname.

IEVA MIZARIENĖ 
Centro sekretorė

Pranešimas
Harrison, N. J.

.West Hudson Labor 
ceum Association Klubo 
rių susirinkimas įvyks
vo 5 d., 2 vai. po pietų, 15-17 
Ann St.

na- 
ko-

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

FULL TIME HOUSEKEEPER
Duties includes care of infant and 
1-yr. old baby; must be experienced, 
responsible and industrious; 
European background preferred.

201-379-4179
(14-16)

MACHINIST
First class Turret Lathe. Good all 

‘ dfound man capable of own 
set-ups ahd maintaining same.

STOP FIRE, INC.
Highway No. 1

South Brunswick, N. J.
201-297-3600

(14-16)

TOOL AND DIE MAKER
Experienced in building and 

repairing die cast dies.
For interview call

Mr. Salerno 516-741-3005
GIM METAL PRODUCTS

164 Glen Cove Road
Carle Place, L. I, N. Y

An equal opportunity employer
(14-16)

WATERBURY, CONN.

Klemui itin a Yeiikeliūniene
Mirė vasario 15 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui 
Joseph, sūnums Richard ir Vincent, seseriai Ida 
Ablažienei ir kitiems artimiems giminėms.

Ltb 28 kttdpos it nariai

Chester, Pa.
Buvau sunkiai susirgęs ir 

palikęs niekam tikusiu. Da
bar palengva, daktaro F. 
Lipčiaus priežiūroje, svei
kata pradeda pasitaisyti. 
Šiandien nusitariau ką nors 
iš savo apylinkės parašyti.

Gavau daug laiškų ir at- atsikėlė gyven-

REAL ESTATE

Brockton, Mass.
Draugiškas parengimas - 

pietūs įvyks sekmadienį, va
sario 27 d; Vieta: Lietuvių 
Tautiškas Namas, 668 No. 
Main Št., kampas Vine St 
Pradžia 1 vai. Prašbthe vi
sus lietuvius dalyvauti. Vi
si būsite patenkinti .

Rengia LLD 6 kuopos 
Moteriį Apšvietos Klubas.

Gco. Shirtiaitis

virukų nuo draugų-draugių 
ir iš Lietuvos su geriausiais 
linkėjimais. Labai ačiū.

Nusitariau aplankyti V. 
L. Pašalpinį Klubą. Į susi
rinkimą nariai atsilankė 
skaitlingai. Apsvarstė įvai
rius organizacijos reikalus. 
Buvo suruošta Užgavėnių 
pare iš blynu su grietine. 
Daugelis narių atsivedė sa
vo vaikus ir anūkus. . Tai 
parengimas buvo skaitlin
gas ii* laikas praleistas la
bai gražiai.

Iš raportų suž i n o t a, 
kad šiais metais jau mirė 
trys nariai. Mirė C. Yocis, 
sulaukęs tik 55 metų am
žiaus. Liūdi žmona ir sū
nus. Mirė M. Merkelienė, 
84 metų amžiaus. Liūdi sū
nus ir dvi dukterys. Taip-, 
gi mirė S, ./M.,!itaiftihkienė,. 
sulaukus 77 metų amžiaus. 
Liūdi jos vyras W. Martin- 
kus ir dukterys Marytė ir

ti į šį miestą. Stojo abu su 
žmona į Dainos mylėtojų 
chorą, dainavo, tik paskiau
siai Jono balso akordams 
pašlijus, negalėjo dainuoti. 
Tačiau chorą mylėjo ir lin
kėjo, kad ilgai pasilaikytų.

Jonas stropiai ruošėsi į 
kuopos dviejų draugų pa
gerbtu ves. Vasario 12 d. 
ryte pakilęs kvietė žmoną 
sudainuot duetu tą dainelę, 
kurią jie dainavo jųdviejų 
vedybų sukaktuviniame po
kylyje. Tuo metu Jono jau
tri širdis nustojo plakusi, 
ir jis parengimo nepasiekė.

Atsisveikinant su velio
niu, R. Lee Williams šer
meninė prisipildė žmonėmis. 
Dainos mylėtojų c h o r a s , 
vad. Adelei Pakalniškienei, 
sudainavo dvi liūdnas dai
neles, vėl Adelė išstojo su 
kalba lietuviškai ir angliš
kai. Choriečiai pirmi vorele 
ėjo atsisv e i k i n t su savo

draugu. Tuomet Pakalniš
kienės Solo dainos garsas j cellent location, 
girdėjosi iki visi mintimis 
atsisveikino velionį. Jono 
Yuknio palaikai krematori
joje pavirto į pelenus, bus 
palaidoti Lietuvių tautiško
se kapinėse Chicagoj.

Jonas Yuknis šioje šalyje 
užbaigė savo viešnagę, o 
pas mus ilgam pasiliko 
mintyje jo geri darbai. 
Žmonai ir vaikams užuo
jauta. Raminkitės.

Vikutis

HALEDON BAKERY & INCOME 
Operating bakery business in ex

Bakery includes 
all equipment & 2 modem apts. 
(6 & 3); garages, storage, separate 
heat. Reasonable taxes. Must sell 
quickly $59,000.

DAHL REINGOLD & 
McARDLE, BROKERS 

201-742-6800 (15-17)

Brockton, Mass.
LLD 6 kuopa gavo kny

gas — “Tėvų Žemė,” kurią 
parašė S. J. Jokubka, “Pa
davimai ir Legendos,” ku
rią parašė A. Vienuolis, ir 
taipgi “Pasakojimai apie 
Draugus,” Prano Buknio 
parašytą. Knygos labai in
teresingos, o labiausiai “Tė
vų Žemė?’ Sakau, perskai
čius tą knygą, nebereikia 
važiuoti į Lietuvą, nes ji 
plačiai papasakoja.

Mūsų kuopa neteko trijų 
narių. Mirė John Smith, 
John Grigas ir A. Raila.

Dabar kuopoje turime 28 
narius. Trys nariai dar ne- 
pašimokėjo duoklių už 1971 
metus. Du nariai yra per
sikėlę iš So. Bostono, tai J. 
ir S. Rainardai. Vieną ga
vome naują narę, tai Leną 
Smith.

Kuopos susi r i n k i m a s 
įvyks kovo 2 dieną, Liet. 
Tautiškame Name, 2 vai. 
po pietų.

LDS 67 kuopa turi 52 na
rius, pasim o k ė j u s i ų 44. 
Kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 12 d., 
taipgi Liet. Tautiškame Na
me, 2 vai. po pietų.

Susirgo Pranas Markevi
čius, pasidavė į Brockton 
City Hospital. Jkm ten 
padarė operaciją ant patrū
kimo. Girdėjau, kad viskas 
gerai pavyko. Link ė t i n a 
ligoniui greitai pasveikti.

George Šilimaitis
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Sveikina y
* Mielas drauge 

Jonai Juška !
Man labai malonu pasvei

kinti Jus, žinomą ir gerbia
mą pažangios saviveiklos 
dalyvį, su įspūdinga data— 
60 metų dalyvavimo darbi
ninkiškame judėjime sukak
timi. šešiasdešimt metų 
Jūs skyrėte savo jėgą, ener

giją, sugebė j i m u s darbi-; 
ninkiškai veiklai tarp išei
vių, dalyvaudamas organi
zacijose, remdamas socia
listinį judėjimą skambiomis 
eilėmis, rašiniais, gyvu žo
džiu, scenos kūryba. Daug 
mielų žodžių Jūs paskyrėte 
Tarybų Lietu va i, kur i o s 
mielu svečiu buvote net ke
turis kartus. Mums malo
nu, kad Jūsų gimimo die
ną prisimena ir Jūsų darbi
ninkiškos veiklos sukakti 
pagerbia kaip tik “Aido” 
choras, kuriam atidavėte 
daug savo gražaus laiko— 
juk kaip tik šiam chorui, 
kuris yra pirmasis pasau
lyje lietuvių darbininkų 
choras, šiemet sukanka 60 
metų. Tad savo darbinin
kišką veiklą Jūs pradėjote 
beveik tuo pačiu metu, kai 
įsikūrė “Aido” choras, kai 
savo kilnų darbą pradėjo 
Jūsų mylimas “Laisvės” 
laikraštis.

Pačius nu o ši rd ži a u s i u s 
sukaktuvinius sveikinimus 
siunčia Jūsų geras pažįsta
mas, visad maloniai susiti
kimus su Jumis prisime
nantis

V. Kazakevičius 
Vilnius

City of Cherry 
Blossoms

Our nation’s Capital Wash
ington is a city of cherry 
blossoms, museum šart 
galleries, mon u m e n t s, 
White House and crime. I 
thought N e w Y o r k was 
the worst in America 
as far as crime is concerned 
but according to the New 
York Post correspondent 
Pete Hamill, Washington is 
worse yet. Twice as many 
murders are taking place in 
Washington than in New 
York. He says that people 
in Washington talk about 
murders in the government 
building toilets and hall
ways. Corpses are lying 
all around; girls with cut 
throats, taxi drivers with 
bullet ridden heads...

Washington is controlled 
by the federal government, 
headed by the same man 
who talks about “law and 
order.” Here in Washing
ton law and order is need
ed more than any place else. 
Most of the robbery cases 
end with a murder. Robbe
ry? The richest country in 
the world and people go 
robbing others? Something 
must be wrong some place.

I don’t believe that rob
bings and killings are done 
for pleasure. Those ]who 
commit these crimes must 
be desperate or sick people. 
And why are they that 
way? There must be a 
reason. And there is. Even 
if America is the richest 
country in the world, some 
people suffer unbelievable 
poverty, hunger, unemploy
ment, disease and that 
drives many of them to 
crime. Use of drugs is do
ing its part in it.

To eliminate crime first of 
all the roots of the crime 
should be pulled out.

Use

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prekyba sumažėjo

Geneva.—Generalinė mui
tų ir prekybos organizacija 
raportuoja, kad 1971 m. pa
saulinė prekyba sumažėjo, 
taipgi ir šiais metais nėra 
ženklų, kad ji padidėtų.

Los Angeles.—4,000 Kai- 
serio kompanijos plieno dar
bininkų masiniame susirin
kime vienbalsiai nutarė tęs
ti streiką.

Prekyba neša deficitą
Washingtonas. — Komer

cijos departamentas rapor
tuoja, kad 1971 m. Jungti
nių Valstijų prekyba su už
sieniu davė daugiau kaip 26 
bilijonus dolerių nuostolių. 
1970 metais turėjo daugiau 
kaip 19 bilijonų dolerių 
nuostolių.

San Francisco. — Mirė 71 
metų žurnalistas Morris 
Watson, pažangus kovoto
jas prieš karą, buvęs New 
Yorko Darbo partijos pir
mininkas.

Ruošiasi pasitarimams
N e w Delhis —Indi j os val

džia pranešė, kad ji ruošia
si taikos pasitarimams su 
Pakistanu. Bangladešo val
džia taipgi sutiktų tartis, 
jeigu Pakistanas pripažin
tų Bangladešo nepriklauso
mybę. >

Šimonių dainininkės
Plačiai respublikoje žino

mas Kupiškio rajono Šimo
nių etnografinio ansamblio 
dainininkės neseniai, nepa- 
būgusios stipraus ž i e m o s 
speigo, atvyko į Anykščius 
ir labai nuoširdžiai koncer
tavo anykštėnams, kuriuos 
nuo ansamblio tėviškės ski
ria didžioji Šimonių giria.

Šimoniečių dain i n i n k i ų 
koncerto pasiklausyti iš Vil
niaus atvykęs kadaise Ši
monyse dirbęs dailide rašy
tojas Juozas Baltušis.

K. Zulonas

Floridoje organizuoja 
farmų darbininkus

Miami, Fla. — Jungtinis 
Farmų Darbininnkų Orga
nizavimo komitetas išvystė 
vajų suorganizuoti 150,600 
Floridos farmų darbininkų.

Komiteto vadovybėje pa
skelbtas streikas Talisman 
Sugar korp. farmose, kur 
darbininkai dirbdavo nuo 10 
iki 12 vai. į dieną. 7 dienas 
į savaitę ir gaudavo po $2 
į valandą. Panašios darb0 
sąlygos ir kitose farmose,

Narkomija plečiasi 
Vakarų Vokietijoje
Bona (TASS-ELTA). — 

Miuncheno policija suėmė 
amerikietį kareivį, iš kurio 
buvo konfiskuota 11 kilo
gramų hašišo.

Kaip praneša spauda, 
Frankfurte prie Maino vei
kia daugybė pogrindinių 
prekiautojų nark o t i k a i s. 
Pastaraisiais mėnesiais šia
me mieste buvo suimta dau
giau kaip 300 žmonių, įsi
vėlusių į narkotikų preky
bą. Policija konfiskavo nar
kotikų iš viso už 200 tūks
tančių markių.

Quito. — Ekvadorio ka
rininkų grupė nuvertė pre
zidento Ibarra valdžią. Su
kilėliai paskelbė generolą 
G. Rodriguez Lara naujuo
ju prezidentu.

Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo suns i r i n k i m a s 
įvyko vasario 16 d.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė atidarė susirin
kimą, tvarkos vedėja iš
rinkta N. Buknienė.

Valdybos raportai: Už
rašu sekretorė B. Keršulie- 
nė perskaitė praeito mėne
sio užrašus. Ieva Mizarie
nė trumpai pakalbėjo apie 
moteris ir kaip jos daro 
progresą, sako jos kandi
datuoja į aukštais vietas ir 
jau dabar yra nemažai iš
rinktų aukštom pareigom. 
Net į prezidento vietą kan
didatuoja moteris — Shir
ley Chisholm.

Finansų sekretorė L. Ka
valiauskaitė perskaitė fi
nansinę atskaitą, o iždinin
kė Anne Yakstis pranešė, 
kad sutinka su sekretorės 
raportu.

Komisijų raportai: Už 
dovanų komisiją raportavo 
Elena Siaurienė, turi daug 
gražių dovanų ir tai sudaro 
pelno.

I. Bimbienė pranešė iš 
komiteto kovai prieš fašiz
mą ir rasizmą. Ta organi
zacija pradės griežtai kovo
ti prieš žydus teroristus ir 
jų bombardavimus tarybi
nių įstaigų ir kitų kairiųjų 
organizacijų. Ji kvietė na
res dalyvauti protesto mi
tinguose prieš teroristus.

Kalbėta apie MOTERS 
DIENOS — Kovo Aštunto- 
sias minėjimą. Valdyba 
pranešė, kad jau baigia pri
ruošti programą ir, kad 
parengimas įvyks kovo 5 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje. Turėsime ir pietus po 
programos. Pietumas tvar
kyti išrinktos šios gabios 
gaspadinės: Julija Lazaus
kienė ir Adelė Rainiene. 
Narės pasižadėjo atnešti 
namie padarytų valgių.

Raportuota anie sergan
čias klubietes: K. Karpavi- 
čienė rimtai serga; V. Bru- 
sdkienę išvežta j ligonine; 
Ieva Graunienė irgi jau il
goką laika serga; jau an
tra savaitė kaip negali pa
sikelti iš lovos mūsų Klubo 
gabioji korespondentė Ele
na Feiferienė. Užuojauta 
visoms sergančioms na
rėms.

Mačiau kaip mūsų duos- 
nios klubietes stovėjo prie 
finansų sekretorės laikyda
mos rankose dolerius. Au
kojo: A. Walmusiene $5.00, 
Ę, Liepienė $5.00, A. Qua- 
ter $2.00; V. LiSajienė 
$1.00, V. Balkus $1.00 ir V. 
Urbonienė $1.00. Dėkojame 
joms.

Ateinančiam susirinkimui 
vaišes apsiėmė paruošti Ie
va Mizarienė ir Anne Yakš- 
tis. 7

Šiam susirinkimui paruo
šė vaišes G. Danilevičienė 
ir E. Kasmočienė. Sužino
jome, kad tai drauges Da
nilevičienės gimtadienis ir 
todėl ji mus pavaišino, o 
draugė Kasmočienė jai pa
dėjo su darbu ir puikiu tor
tu. Mes sudainavome d. 
Danilevičienei “Happy 
birthday.”

Pasimatysime visos kovo 
5 d. A. R,

Jakarta.—Indonezijos ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose yra šiuo metu 
dar 29,152 komunistai ar jų 
simpatikai, areštuoti 1966 
metais.

Buenos Aires. — Argenti
na pripažino Kinijos Liau
dies Respubliką. Jau 70 ša
lių pripažino Kiniją.

Iš komunistų suvažiavimo 
sesijos Town Hali

Kaip žinia, praeitą sa
vaitgalį buvo atlaikyta 20- 
oji Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos konvenci
ja. Ji tęsėsi keturias die
nas. Prasidėjo vas. 18 ir 
baigėsi vas. 21 d. Išskyrus Bet šios sesijos progra- 
vieną, visos konvencijos se- ma nesusidėjo vien tik iš 
sijos buvo “uždarytos,” tai sveikinimų- ir smarkių kal- 
yra jose galėjo dalyvauti Į bu. papildyta gra

žiai sucHniuotomis daino
mis.

ir dalyvavo tiktai išrinkti 
delegatai ir pakviesti sve
čiai.

Atdaroji sesija buvo ti
krai masinio pobūdžio ir 
laikoma garsiojoje Town 
Hall salėje Manhattane va
sario 19 dieną. Čia jau ga
lėjo dalyvauti, kurie tik no
rėjo dalyvauti ir galėjo pa- 
simokėti $2 už įėjimą. Di
džiulė salė buvo pripildyta 
gražiOiS publikos. Ji tęsėsi 
tik apie trejetą valandų. 
Vyriausiais kalbėtojais bu
vo Jaunųjų Darbininkų Iš
silaisvinimo Lygos pirmi
ninkas Jarvis Tyner, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
viceprezidentus, ir partijos 
generalinis (sekretorius ir 
vadas senas kovotojas Gus
Hall, partijos kandidatas į 
prezidentus. Jie pasakė la
bai įspūdingas kalbas.

Tynerio kalba daugiausia 
siejosi įsu prezidenti n i a i s 
rinkimais ir komunistų da-
lyvavimu bei va i d m e n i u 
juose. Komunistų partija 
ruošiasi visomis išgalėmis 
rinkimuose dalyvauti, kad 
su savo programa pasiektų 
plačiausias amerikiečių ma
ses. Tyner nesutinka su 
tais, kurie pranašauja pa
sauliui galą, mirtį. “Ne pa
saulis mirs,” sakė jis, “bet 
pasaulinė imperialistinė sis
tema.” . r

Gus Hali plačiai apibūdi
no prezidento Nixono vieš
nagę ir misiją Kinijoje. 
Smarkiai kritikavo šio susi
tikimo su Kinijos vadais 
mojimąsi dar labiau pablo
ginti santykius tarp Kini
jos ir Tarybų Sąjungos. Hali 
pasmerkė taip vadinamo 
“maoizmo” (Kinijos Ko
munistų Partijos vado Mao 
Tse-t u n g o ) pasekėjų pa
stangas suskaldyti pasau
linį pažangų judėjimą ir 
staigų susibičiuliavimą su 
amerikinio imperializmo at- 

istovais. Jis pabrėžė svarbą 
(šiuose rinkimuose už komu
nistų kandidatus surinkti 
daug balsų. Jie pareiškė, 
kad jeigu jis būtų išrinktas 
prezidentu, jis nutrauktų 
Vietnamo karą tą pačią 
dieną, kai užimtų preziden
to vietą. Jis sakė, kad šio 
karo sumanytojai ir vedėjai 
yra karo kriminalistai, ir 
jis, tapęs prezidentu, žiūrė-
tų, kad jie būtų suimti ir 
tinkamai nubausti.

Abiejų kandidatų kalbas 
publika priėmė aplodismen
tų audra.

Ypatingai šiltą įspūdį su
sirinkime paliko perskaity
ti Bangladeš ir Izraelio ko
munistinių partijų sveikini
mai. O retai kada kur gir
dėtu entuziazmu skaitlinga 
publika sutiko ir priėmė Či
lės Kom u n i s t ų Partijos 
Centro Komiteto nario pa
sirodymą susirinkime ir žo
džiu pasveikinimą.

Susirinkimui prane š t a 
kad daugelis Komunistų ir 
Darbininkų partijų norėjo 
atsiųsti į šį Komunistų Par
tijos suvažiavimą savo bro
liškas delegacijas, bet Ame- Kairas, Egiptas. — Au- 
rikos valdžia atsisakė jas įjtobusui, įkritus į kanalą 70 
Ameriką įsileisti, užtrenkei keleivių žuvo, 9 išgelbėti.

joms šios šalies duris. Su
sirinkimas nutarė pasiųsti 
valdžiai Washing tone aš
triausią protestą prieš tokį 
antidemokratišką pasielgi
mą.

Šią nepaprastą viešą Ko
munistų Partijos suvažiavi
mo sesiją ilgai prisimins 
tie, kurie joje dalyvavo.

Rep.

Mirė Klementina 
Yenkeliūmenė

Tik sužinojome, kad va
sario 15 d. Waterburyje mi
rė Klementina Yenkeliū- 
nė. Iki šiol daugiau žinių 
neturime ir negalime su
prasti kodėl draugai wa- 
terburiečiai nepranešė. 
Klementina buvo ilgametė 
mūsų j u d ė j i m o veikėja, 
LLD 28 kuopos finansų se
kretorė.

Mūsų giliausia užuojauta 
jos giminėms, draugams ir 
artimiesiems.

Redakcija

Mieste pasidairius
New Yorko mieste per 18 

aborcijos įstatymo mėnesių 
padaryta 2 78,122 legalės 
aborcijos. Apie 65% mo
terų atvyko iš kitų miestų 
ir valstijų pasidaryti abor- 
cijas.

Bronxo detektyvai areš
tavo du vyrus ir rado pas 
juos 11 svarų narkotikų 2 
milijonų dolerių vertės.

•
Pereitą savaitgalį devyni 

žmonės, kasdami sniegą 
prie savo namų, mirė nuo 
širdies smūgio.

•
32,000 telefonų darbinin

kų baigė ilgiausią streiką 
telefonų sistemos istorijoje. 
Jie iškovojo aukštesnes al
gas ir geresnes darbo sąly
gas.

• •
Patricia Parks, valdžios 

liudininkė narkotikų bylo
je, rasta nužudyta.

Penkios protestantų baž
nyčios pasmerkė tas baž
nyčias, kurios turi pirku- 
sios Šerų ir bonų įvairių 
kompanijų, palaikančių biz
nį su Pietų Afrikos ir Ro- 
dezijos baltųjų rasistų val
džiomis.

Gaisro depart a m e n t a s 
pradėjo siuntinėti sargus 
prie mokyklų, kad jas ap
saugotų nuo vandalu, kurie 
padega mokyklas ir kito
kios žalos padaro. Nuo sau
sio 1 d. B r ooklyne buvo pa
degtos 35 mokyklos. Kito
se vietose mažiau.

Plėšikas aplamdė ir api
plėšė moteriškų suknelių 
unijos garbės prezidentą 
David Dubinsky prie jo na
mų. Pasigrobė $90.

——

31,000 skautų jaunuolių 
sutiko padėti kovoje prieš 
narkotikus ir kitokius nuo
dus. Rep.

Moters Dienos 
minėjimas

Sekmadieni, kovo 5 d., 2
vai. po pietų, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubas ren
gia šaunu pobūvį minėjimui 
MOTERS DIENOS.

Nelė Ventienė, soliste
Meninę programą išpildys 

Aido Choro nariai vadovy
bėje Mildred Stensler. Tu
rėsime trumpų kalbų, eilė
raščiu.

Po programos bus vaišės, 
tikrai pasakius pietūs. Vi
si jau žinome, kad moterys 
(klubietes) moka pavaišin
ti kaip reikia. Įėjimas tik 
$2.50.

Valdyba

SERGA
Visiems žinomas brook- 

lynietis Vincas Guris, mū
sų pramogų lankytojas, dar 
vis tebeserga. Jis buvo li
goninėje, paskiau sugrįžo į 
namus, o dabar ir vėl turėjo 
pasiduoti į Trafalgar Hos
pital, 161 E. 10th St., New 
York City, Room 611.

Linkime draugui V. Gu
rini greit sustiprėti ir vėl 
sykiu sui mumis dalyvauti.

L M—nė

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

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

Sekr. A. Gilman

Amerikiečių šeimos 
žymiai mažėja

Washingtonas. • - Cenzo 
biuro rekordai rodo, kad 
amerikiečių šeimos ateityje 
žymiai sumažės. Jos turės, 
bendrai imant, mažiau kai]) 
])o tris vaikus.

Gimdymų tyrinėjimai ro
do, kad ir dabar gimdymų 
skaičius tarp amerikiečių, 
proporcionaliai imant, ma
žėja.

LLD 1 kp. susirinkimas
Pirmadienį, vasario 28 d., 

5 vai. vakare, įvyks LLD 1 
kuopos susirinkimas. Pra
šome visus narius atsilan
kyti, atsiimti knygas už 
1971 metus.

Valdyba

“LAISVĖ”
DIREKTORIŲ

posėdis bus šį pirmadie
nį, vasario 28, 4 vai. popiet.

Sekretorius

PARDAVIMAI
Pigiai parsiduoda dviejų kambarių 

rakandai. Nupirkus rakandus gali
ma ten apsigyventi. Vieta—Willi- 
amsburgo "prodjektai,” Dėl dau
giau informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: P. šolomskas, 114 Maujer 
st., Brooklyn, Apt. 133.

(15-16)

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kove 
Aštuntosios-Moters Dienos. *

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

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

Balandžio 16 d.
Lietuvių Kooperatyve 

Spaudos Bendrovės dalini] 
kų suvažiavimas ir banke* 
tas. . ’*•.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

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

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

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

IEŠKOMAS
Ieškau Jurgio Augustai 

čio, gimęs Kaune. 1947 m., 
išvyko iš Karlsruhe (Vokie
tija) į Philad ei p h i a, Pa. 
Prašau susisiekti su manim 
sekamu adresu: Irhgard 
Maechtel, 1050 Markham 
Rd., Apt. 1706 (Sandhurst 
Towers), S car b o r ou g h, 
Ont., Canada. Tel. 291-4148.

(15-16)

Linkėjimai J. Grybui ir 
Aidui iš Miamio

Linkėjimai Tau, Pirmi
ninke, ir visam Aido cho
rui iš ne peršilčiausios Flo
ridos—šiandien 62°. Užsili- 
kau tik dėl jų koncerto, ku
ris įvyks rytoj, 16-tą. Tikiu, 
kad kas nors atvyks iš Si. 
Petersburgo.

Jūsų J. Lazaus
4. . ■

Pakalbinkite savo kaimynu 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais 
vę.” Jie jums bus dėkingi

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Alinimas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra

žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė”

1O2-O2 Liberty Avė. , 
Ozone Park, N.Y. 11417




