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KRISLAI
bendromis jėgomis 

Velniai patapo aniuolais! 
Prisidoleriavo
Dar tik pradžia kovos 
Nusipelnyta garbė 
ndija senuoju keliu

— A. Bimba —
Laisviečiai ir vilniečiai ta- 

asi bendromis jėgomis išleis- 
‘ didžiulį 1973 m. kalendorių, 
birio pavadinamas būtų ‘‘Ame- 
■ikos lietuvių kalendorius. ” 

■rt kalendorinių žinių ir 
ių, naudingų pasiskaity- 
kalendoriuje būtų vietos 

(žinoma, apmokamos) organi
zacijoms, įstaigoms, šeimoms 
bei pavieniams pasigarsinti. 
Džiaugiasi visi, kurie taip pa
sirodė “Laisvės” gražiai išleis
tame albume.

Man atrodo, kad šis suma
nymas yra geras.

Jau net ir Įkyriai mūsų ko
mercinė spauda ir visos masi
nės informacijos priemonės 
pradėjo garbinti ir Amerikos 
žmonėms piršti Kiniją ir ki
niečius. Per daugiau kaip 
dvidešimt metų mums Kinijos 
žmonės ir jų vadai buvo per
statomi baisiausiais velniais, o 
dabar jau jie visi iki vienam 
/ra -pasidarę d i d ž i a u s i ais 
miuolais.

Kaip tai galėjo viskas taip 
aukštyn kojomis apsiversti?

Tai vis politikos ir dolerio 
nuopelnas. O jeigu pavyktų 
sudaryti komunistinės Kinijos 

'ir kapitalistinės Amerikos ben
drą frontą prieš socialistinį 
(pasaulį! Koks būtų imperializ
mui laimėjimas!

O prekyba su Kinija mūsų 
kapitalistams duotų bilijonus 
dolerių pelno.

štai kur glūdi visa aukštyn 
kojomis apsivertimo paslaptis. 
Prezidentas Nixonas mano, 
kad pabučiavimas Mao Tse- 
tungo ir Chou En-lajaus gra
žiai apsimokės. Ir nereikia 
juoktis: gali taip atsitikti.

Per vasario 16 dienos ren
ginius lietuviškieji “veiksniai” 
ir “vaduotojai” pusėtinai gerai 
prisidoleriavo. Pamatys i t e : 
šmeižtų ir niekinimų srautas 
prieš Tarybų Lietuvą ir jo va
dovybę smarkiai padidės.

jnerikos pažangiečiai gali 
Juotis, kad sunkioje kovo- 

j jie laimėjo vieną svarbų 
mūšį. Komunistės profeso
rės Angela Davis išleidimas 
no kaucija (užstatu) yra gra
bus laimėjimas.

( Bet reikia žinoti, jog tai tik 
:kovos pradžia. Teismas dar 
tik šiomis dienomis turi pra
sidėti. Jis tęsis savaites, p 
gal ir mėnesius. Tik įsivaiz
duokite, kiek pareikalaus kan
trybės ir lėšų!

Taip pat kita svarbi žinia. 
Pagerbimui savo buvusio įžy
maus studento (jis ten mokslą 
baigė 1919 metais), garsusis 
New Jersey valstijos Rutgers 
universitetas jo vardu pava
dino studentų centrą. Ta ne
paprasta garbė suteikta įžy
miajam dainininkui, taipgi ko
munistui Paul Robesonui.

šis juodas menininkas sa
vo galingu balsu yra palinks
minęs milijonus ir milijonus 
žmonių ne tik Amerikoje, bet 
ir labai toli už jos ribų. Jis 
yra pasakęs šimtus ugningų 
kalbų už darbo liaudies rei
kalus. f *

Indijos premjerė Indira

Nixonas baigė pasitarimus 
su Kinijos vadais, lanke 

istorines vietoves
Pekinas. — Vasario 25 d. 

Nixonas baigė pasitarimus 
su Kinijos vadovais. Kiek 
žinoma, normaliniams san
tykiams atnaujinti didžiau
sia kliūtis—Jungtinių Vals
tijų pripažinimas ir rėmi
mas Čiang Kai-šeko val
džios Taivane.

Vasario 26 d. Nixonai iš
vyko lankytis Hangchow 
mieste, vasario 27 d. — 
Shangajuje, vasario 28 d. 
vyksta namo.

Visi pasitarimai buvo

Mills siūlo p e n s i n ink a m s 
pakelti 20 proc. atlyginimus

Washington as. — Kon- 
gresmanas Mills siūlo nau
ją planą, kurį priėmus būtų 
Social Security pensinin
kams pakelti benefitai 20 
procentų. Pirmiau kongre
sas buvo nutaręs pakelti 
tik 6 proc.

Mills siūlymas gauna ne
mažai pritarimo tarp kon
gresmenų ir senatorių. Ka
dangi jis yra pirmininkas 
galingo Ways and Means

Studentai niokosi iš 87 
pasaulio šalių

Maskva. — Lumumbos 
Draugystės univers i t e t a s 
šiemet mini 12 metų sukak
ti. Per tą laiką jis išmokė 
daugiau kaip 3,000 įvairių 
specialistų — daktarų, in
žinierių, agronomų ir dau
geli kitų iš Afrikos, Azijos 
ir Lotynų Amerikos šalių.

Šiuo metu universitete 
mokosi studentai iš 87 ša
lių. Jiems nemokamas moks
las ir užlaikymas, taipgi jie 
gauna mėnesines stipendi- •  ■r’*"?']as. ”

Madison, Wis. — Demo
kratų prezidentinis kandi
datas McCarthy pasirašė 
peticija, reikalaujančią iš
leisti iš kalėjimo Angelą 
Davis po kaucija.

Gandhi užtikrina, kad jos va
dovaujama šalis santykiuose 
su kitomis tautomis ir valsty
bėmis pasiliks senajame kely
je. Ji neprisidės nei prie 
NATO, nei prie socialistinių 
tautų bloko, Varšuvos sutar
timi vadinamo.

Nors ji baisiai nepatenkinta, 
kad Indijos konflikte su Pa
kistanu Jungtinės Valstijos 
palaikė Pakistano agresiją 
prieš Bengaliją, bet ji. dova
nosianti ir sieksianti su Ame
rika gerų santykių.

Kaip jai tai seksis, sunku 
pasakyti. Reikia nepamiršti, 
kad prezidento Nixono staigus 
atsivertimas prie Kinijos, turi 
už tikslą ją paerzinti ne tik 
prieš Tarybų Sąjungą, bet ir 
prieš Indiją. Kaip žinia, In
dijos ir Kinijos santykiai la
bai blogi. Kinija taip pat, 
kaip ir Amerika, palaiko Pa
kistaną prieš Indiją, 

pravesti prie kietai uždarų 
durų. Šimtai spaudos, te
levizijos ir radijo reporte
rių - komentatorių negalė
jo nieko sužinoti, kas dis- 
kusuojamą per keletą dienų 
t ę šia mu ose pa si t a r i m u ose.

Nixoniene turėjo progą 
plačiai pasivažinėti po sos
tinę Pekiną ir apylinkę, pa
sipirkti kai kurių dalykė
lių. Atrodo, viešnagė Kini
joje Nixonams ir jų paly
dovams labai patiko. Visur 
jie buvo gražiai priimti.

komiteto, tai dabar mano
ma, kad jo siūlymas gali 
turėti pasisekimą.

Paprastai Mills yra kon
servatyvus didelėms išlai
doms. Bet šiuo atžvilgiu 
jis numato reikalą pensi
ninkams pakelti gerokai 
daugiau. Kadangi šiuo metu 
Social Security fonde yra 
40 biliionų doleriu rezervo, 
tai galima drąsiai daugiau 
išleisti.

Graikai fašistai nori 
Kipro salos kontrolės
Nicosia. — Kipro respub

likos prezidentas Makarios 
masinėje demonstrac i j oje 
pasakė, kad jis griežtai at
meta Graikijos fašistų val
džios reikalavimą perorga
nizuoti Kipro valdžią, kad 
ji tarnautų Graikijai.

Graikijos valdžia buvo 
pasimojusi paimti Kiprą 
savo kontrolėm O tai reikš
tų Kipro nepriklausamybės 
nanaikinimą. Nepavyko 
Graikijos fašistų žygiai.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos dailės ir amatu 
naroda čia aplankė 101,085 
žmonės.

TS tariasi su Japonija
Tokijas.—- Tarybų Sąjun

ga prašo Japonijos banko 
1 bilijono dolerių paskolos 
baigimui nuvesti aliejaus 
vamzdžių per Sibirą į Ja
poniją.

TSRS ekonominė komisi
ja pasitarime su Japonijos 
komisija pasakė, kad užbai
gus aliejaus vamzdžių nu
vedimą į Japoniją Tarybų 
Sąjunga pristatys Japoni
jai kasmet po 25 milijonus 
iki 40 milijonų metriškų. 
aliejaus tonų.

Bombos Italijoje
Roma, Italija. — Fašistų 

padėta bomba sprogo prie 
magistrato apartmento. Ma
gistratas tuo metu tyrinė
jo fašistų keliamas riaušes. 
Tuo pačiu metu kas tai su
sprogdino bombas prie dvie
jų fašistų raštinių.

Keli šimtai Kauno radijo gamyklos darbininkų, 
technikų, inžinierių laisvalaikiu lanko įvairius ratelius. 
Įmonėje veikią liaudies šokių ratelis, moterų vokalinis 
ansamblis “Banga,” estradinis ansamblis, kaimo kapela, 
agitmeninė brigada ir kamerinis choras. Nemaža entu
ziastų patraukė saviveiklinė kino studija. Joje sukurtas 
multiplikacinis filmas “Vilkas ir siuvėjas” apkeliavo visą 
Tarybų Sąjungą, o ne perseniąusiai su prizais grįžo iš 
Lenkijos ir Vokietijos Demokratinės Respublikos.

Nuotraukoje: koncertuoja radijo gamyklos šokių 
ratelis.

M. Ogajaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Nauja valgykla

Jurbarko rajono Mičiu- 
rino vaismedžių medelyno 
dirbančiųjų paslaugoms — 
60 vietų valgykla. Virėja 
Irena Ignatavičienė sten
giasi, kad valgiai būtų ska
nūs.

Kasdien čia pietauja apie 
150 žmonių, o vasarą—dvi
gubai daugiau.

Vaikučių džiaugsmui
Dviejų aukštų rūmas pa

puošė Šilutės rajono Kintų 
žuvininkystės ūkio gyven
vietę.

Klaipėdos kilnojamosios 
mechanizuotos kolonos sta
tybininkai atidavė 90 vie
tų vaikų darželį-lopšelį.

J. Sadauskas
1 1 ♦

Susitiko liaudies gynėjai
Neseniai Mosėdyje (Skuo

do ra j.) įvyko žemdirbių 
susitikimas su buvusiais 
liaudies gynėjais. Vetera
nai K. Gvazdžiauskas, A. 
Petkus, A. Kinčius ir kiti 
papasakojo apie kovas su 
buržua z i ui a is nacionalis
tais, prisiminė tuos, kurie

1972 m. gali būti geri TSRS ir Sirija pasirašė 
didžiajam bizniui draugiškumo sutartį

Miami Beach, Fla.—AFL- 
CIO pild o m o s i o s ■ tarybos 
posėdyje raportuota, kad 
šie metai gali būti geri tik 
didžiajam bizniui, bet ne 
darbininkams.

Įvairių produktų kainos 
dar vis keliamos, o darbi
ninkams algos įšaldytos, ne
darbas nemažėja, infliacija 
didėja. Nedarbą mažinant 
reikia kasdien gauti po 4,- 
000 iki 5,500 naujų darbų. 
Dabartiniu laiku tiek naujų 
darbų nėra.

krito narsiųjų mirtimi.
Nebesulaukė šių dienų 

Jotkuš, A. Nikolajevas, V. 
Žvinklys, A. Avižius, K. 
Katkus. Prie jų kapų bus 
įrengta memorialinė lenta, 
įrašyti didvyrių vardai.

A. Morganas
•

Jaunųjų žemdirbių 
sąskrydis

Į Panevėžio rajono Ėriš
kių kolūkį susirinko jaunie
ji rajono žemdirbiai.

Šio kolūkio agronomas P. 
Peleckis supažindino su 
ūkio pasiekimais ir perspek
tyvomis. Komjaunimo ra
jono komiteto sekretorius* 
A. Marcinkevičius kalbėjo 
apie .rajono jaunųjų žem
dirbių pasiekimus, ateities 
planus. Šiltai buvo pasvei
kinti ir apdovanoti pirmųjų 
penkmečio metų socialisti
nio lenktyniavimo jaunieji 
nugalėtojai.

“Tiesos” kolūkio kom
jaunuoliams įteikta LKP 
ra j o n o komiteto ir r a j o n o 
vykdomojo komiteto perei
namoji Raudonoji vėliava.

V. Vitkauskas

Damaskas. — Sirija ir, 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
15 metų draugiškumo su
tartį, kokią pirmiau pasira
šė su Egiptu ir Indija.

Tuo tikslu čia lankėsi 
ekonominė ir militarinė ko
misija. Susitarė, kad Ta
rybų Sąjunga padės Sirijai 
kovoti prieš Izraelio agre
siją t ;

Ulan Bator.—Mongolijos 
Liaudies Respublika ir Ja
ponija užmezgė diplomati
nius ir prekybinius ryšius.

Vietnamo patriotai smerkia 
amerikiečių Indokinijoje 
padidintą bombardavimą
Paryžius.—Šiaurės Viet

namo delegacija ir Pietų 
Vietnamo revoliucinės val
džios delegacija ketvirta
dienio susirinkime griežtai 
pasmerkė Nixono padidintą 
šiaurės Vietnamo bombar
davimą. Abi delegacijos 
protestuodamos apleido pa
sitarimų salę.

Kiek žinoma Nixonas iš
vykdamas Kiniion įsakė 
žymiai padidinti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą, 
^ainp'i padvigubinti bombų 
mėtymus Laose ir Kambo-

Rytų Vokietija baigs naikiu t 
kapitalistines liekanas

Berlynas.—Vokietijos De
mokratinės Respublikos va
das Honecker paskelbė, kad 
šiuo metu Rytų Vokietijo
je baigiama naikinti pasku
tinės kapitalizmo liekanos.

Visos pramonės 85% jau 
buvo valstybės nuosavybė
je. Dabar ir paskutinė pri
vati nuosavybė pervedama

TSRS Luna-20 nusileido 
ant Mėnulio paviršiaus

Maskva. — TSRS žinių 
agentūra TASS informuo
ja, kad Tarybų Sąjungos 
automatinė stotis Luna-20 
pasiekė Mėnulį, apskriejo jį 
keletą kartų ir tada nusi
leido ant Mėnulio pavir
šiaus.

Luna-20 siunčia nuotrau
kas, tyrįnėja Mėnulio pa
viršių, taipgi pasisemia že
mių pasiųsti į Žemę.

Ravalpindis. — Pakistano 
prezidentas Bhutto pasisa
kė, kad jis sutiktų tartis su 
Indijos valdžia taikos rei
kalu.

Išgelbėjo 22 mainierius
Ovieda, Ispanija. — Ka

syklai užgriuvus 27 mainie- 
riai buvo uždaryti. Gelbė
tojai prie jų prisikasė ir 22 
išgelbėjo.

Šiuo metu bando išgelbė
ti likusius 5 mainierius, ku
rie kiek toliau uždaryti 1,- 
300 pėdų gilumoje.

Atšaukė 6 mil. automobilių
Detroitas. — General Mo

tos Corp. Chevrolet sky
rius atšaukia 6 mili j onus 
automobilių ir sunkvežimių, 
kurių motorai yra netobu
lus ir net gali būt pavojin
gi. Jų pertaisymas gali 
kompanijai kainuoti apie 
35 milijonus dolerių.

Tapei, Taiwan.— čiang 
Kia-šeko valdžia griežtai 
pasmerkia Kinijos vadų ir 
prezidento Nixono susitari
mą gerinti santykius.

dijoje, kur tik yra Indoki- 
nijos patriotų jėgos įsitvir
tinusios.

Tokiais savo žygiais Nix
onas norėjo Kinijos valdo
vams demonstruoti JAV 
oi'o ir laivyno jėgų galin
gumą kare prieš kovojan
čią Indokinijos liaudį.

Maskva. — Šiaurės Korė
jos (socialistinės) užsienio 
veikalų ministras Ho Dam 
čia atvyko tartis dėl pla
tesnės kooperacijos ir drau- 

Igiškumo.

valstybės nuosavybėn. Vi
sas žemės ūkis kolektyvi- 
zuotas.

Užmušė 7 žmones
Aidershot, Anglija. — Ar

mijos kapelionas, 5 moterys 
ir vienas civilinis vyras už
mušti sprogus bombai pa
rašiutininkų brigados sale-

Vėliausios
Žinios

Prezidentas Nixonas jau 
sugrįžo iš Kinijos. Išleista
me bendrame šešiolikos šim
tų žodžių komunikate sa
koma, kad pasitarimai tarp 
prezidento ir Kinijos vadų 
buvo labai naudingi. Pasi
žadama, kad bus siekiama 
pagerinimo ir sunormaliza- 
vimo santykių tarp Kinijos 
Liaudies R es p u b likos ir 
Jungtinių Valstijų. Sako
ma, kad to nebus siekiama 
kurios nors kitos šalies ar 
valstybės sąskaita. Prezi
dentas Nixonas sako, kad ši 
kelionė i Kiniją “pakeitė vi- 
są pasaulį.”

San Jose, Calif. — Pir
madienį Čionai prasidėjo 
profesorės Angela Davis 
teismas. Ji sako, kad prieš 
ią kaltinimai yra sufabri
kuoti. Protestai prieš ios 
ikalinimą ir iškėlimą bylos 
išsiplėtė po visą pasaulį.

Iš kalėjimo paleistas ka
talikų kunigas Daniel Ber- 
rigan. Jis buvo kalinamas 
už kovą prieš Vietnamo ka
rą. Berigan sako, kad išė
jęs į laisvę jis toliau tęs 
kovą prieš šį neteisingą, 
barbarišką karą. Jo brolis 
Philip, taipgi kunigas, yra 
teisiamas Harrisburge už 
prieškarinę veiklą.

West Virginijos kasyklų 
apylinkėje potyvniai prida
rė baisiai daug žalos. Jau 
rasta daugiau kaip 60 la
vonų. Manoma, kad žuvusių 
skaičius gali pasiekti iki 
keturių šimtų.
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lygos, ilgametis žemdirbių 
patyrimas sąlygoja, kad 
Tarybų Lietuvos kolūkiuo
se ir valstybiniuose ūkiuo
se prekinės produkcijos, 
tuo pačiu ir piniginių paja-

Prof. Kostas Navickas

v ISA v A Y * JL • ♦ '

anthony Bimba, Editor 1™^ pagrindą sudaro. gyvu-
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TurėtŲ būti galas
JAU ir Kongrese kyla protestų prieš mūsų valdžios 

finansuojamas šaltojo karo laikais sukurtas tokias įstai
gas kaip “Radio Free Europe,” “Radio Liberty” ir “As
sembly for Captive European Nations.” Jos su savo 
pikta propaganda prieš Tarybų Sąjungą ir visus socia
listinius kraštus teršia tarptautinį orą ir nuodija žnio- 
nių protą. Reikalaujama, kad tuoj būtų nutrauktas 
šių reakcinių įstaigų finansavimas.

Dabar iškilo dar viena slaptybė. Kaip žinia, lietu
viškoje reakcinėje spaudoje dažnai pasirodo džiūgavi
mas, kad Lietuvoje ir kitose tarybinėse respublikose “in-

lininkystės produktai. Res
publikos partinės organiza
cijos vadovaujami žemdir
biai nemaža padarė, vysty
dami šią labai svarbią Že
mės ūkio šaką. 1971 me
tais šimtui hektarų žemės 
ūkio naudmenų Lietuvoje 
buvo pagaminta po .701 cnt 
pieno ir po 171 cnt mėsos... 
Tai geri rezultatai. Pagal

viai. Lietuvių tauta turi ir 
savo senąją sostinę Vilnių, 
ir savo uostą — Klaipėdą. 
Jai nebaisūs imperialistų 
kėslai. Tarybų Lietuva—di
džiosios Tarybų šalies ly
giateisis narys. Jos valsty\- 
bingumą, j o s teritoriją,*t 
žmonių taikų kūrybini dar
bą saugo visa savo -gali: 
Tarybų Sąjunga.

salio taikos sutarties 99 
straipsniu Klaipėdos kraš
tas buvo atskirtas nuo Vo
kietijos, bet perduotas ne 
Lietuvai, o Antantės vals
tybėms valdyti. Tik 1923 m. 
Santarvės valstybės, verčia
mos tarptautinės situacijos, 
apsisprendė Lietuvos nau
dai. 1923 m. vasario 16 d. 
Ambasadorių konferencija 
Paryžiuje nutarė Klaipėdą 
ir Klaipėdos kraštą įjungti 
į Lietuvos sudėtį kaip auto
nominį vienetą.

1928 m. Vokietija pasira
šė su Lietuva sienų sutartį. 
Ja iš Vokietijos pusės Lie
tuvai buvo pripažintas Klai
pėdos kraštas ir aptarta 
Lietuvos — Vokietijos val
stybinė siena. Ji ėjo nuo 
Suvalkų trikampio trikam
pio į šiaurę, aplenkdama 
Lietuvos pusėje Vištytį, 
Kybartus, Kudirkos Nau
miestį, Slavikus, nuo Smali
ninkų Nemunu iki Kuršių 
marių ir toliau į vakarus, 
perkirsdama Kuršių neriją.

1939 m. kovo 20 d. Hitlerio 
vyriausybė, nesuti k d a m a 
kitų Vakarų didžiųjų vals
tybių pasipriešinimo, parei
kalavo, kad Lietuvos vy
riausybė nedelsiant, su si t a -

Kaip susidarė T. Lietuvos sienos
(Pabaiga iš pereito num.) |vė Lietuvai Vilnių ir Vil-
1920 m. liepos mėn. Rau

donoji Armija, stumdama 
buržuazinės Lenkijos inter
vencinę kariuomenę Varšu
vos Tink, išvadavo ir Lietu
vos pietų rytų dalį su Vil
niumi (VII.14). Tų pat me
tų rugpjūčio mėn., sutinka
mai su Maskvos taikos su
tartimi, išvaduota teritori
ja su Vilniaus miestu buvo 
perduota Lietuvai.

1920 m. rudenį Lietuvos 
buržuazinė vyriausybė vedė 
derybas su Lenkijos vy
riausybe dėl Liet u v o s ir 
Lenkijos valstybinės sienos 
nustatymo. Derybos pasi
baigė Suvalkų susitarimu, 
kurį abi šalys pasirašė 1920 
m. spalio 7 d. Šis susitari
mas, galutinai nespręsda- 
mas susitariančiųjų šalių 
teritorinių teisių, nustatė 
demarkacijos liniją Suval
kų krašte, kaip ją buvo nu
mačiusi 1919 m. gruodžio 8 
d. Santarvės valstybių Auk
ščiausioji taryba (Kerzono 
linija). Suvalkų trikampis 
su Suvalkų, Seinų ir Puns
ko miestais buvo palikti 
Lenkijos pusėje. Kai dėl 
Vilniaus ir jo krašto, tai 
šią teritoriją Suvalkų susi
tarimas pripažino Lietuvai, 
sutinkamai su 1920 m. lie
pos 12 d. Maskvos taikos 
sutartimi, išskyrus Gardino 
apskritį, kurios teritorija 
nuo Nemuno iki Merkinės 
su Varėnos ir Bastūnų ge
ležinkelio stotimis taip pat 
buvo palikta Lenkijos pu
sėje.

Taigi Suvalkų susitarimu 
buržuazinė Lietuvos vyriau
sybė padarė Lenkijai es
minių teritorinių nuolaidų. 
Tačiau Lenkijos valdantie
ji sluoksniai tuo nepasiten
kino. Pilsudskio generolo 
Želigovskio kariuomenė, su
laužiusi Suvalkų susitari
mą, nuo Lydos pusės įsiver
žė į Lietuvą, 1920 m. spa-

niaus kraštą, tačiau jau ne 
1920 m. liepos 12 d. Mask
vos taikos sutartimi nusta- 
t y t a siena, nes ta siena, 
kaip jau minėta, prieštara
vo etnografiniam principui, 
ir ją tarybinė vyriausybė 
buvo priversta priimti dėl 
ano meto Tarybų valstybei 
sunkių aplinkybių. Tarybų 
Lietuvos riba su Tarybų 
Baltarusija dar kartą buvo 
patikslinta 1940 m. lapkri
čio 6 d., kai Tarybų Lietu
vai papildomai buvo per
duota iš Baltarusijos dalis 
teritorijos su lietuvių gy
ventojų dauguma.

1939 - 1940 m. nustatyta 
Lietuvos riba su Baltarusi
ja pasiliko nepasikeitusi. Ji 
eina iš šiaurės rytų į pietų 
vakarus per Drisviatos ir 
Pruto ežerus, jungdama 
Lietuvos sudėjyje Dūkštą, 
Kačergiškes, Didžiasalį, Ig
naliną, Adutiškį, Švenčio
nis, Daumilus, Pabradę, 
Buivy džius, Nemenčinę, 
Šumską, Medininkus, Taba
riškes, Pagajėnus, Dieve
niškes, Šalčininkus, Eišiš- rimo keliu, grąžintų Klaipė- 
kes, Dubičius, Marcinkonis, dos kraštą Vokietijai. Lie- 
Kobelius, Ratnyčią, Druski- tuvos vyriausybė patenkino 
ninkus.

Kai dėl dabartinės Tary
bų Lietuvos ir Lenkijos 
valstybinės sienos, tai ji ga
lutinai juridiškai buvo įt
virtinta Tarybų Sąjungos— 
Lenkijos 1945 m. rugpiūčio 
16 d. sutartimi, kuria Ta
rybų Sąjungos siena 
Lenkija nustatyta jau mi
nėtos Kerzono linijos pa
grindu, sutinkamai su anti
hitlerinės koalicijos didžių
jų valstybių vyriausybių 
vadovų 1945 m. Krymo kon
ferencijos nutarimu. Taipgi 
ir Tarybų Lietuvos siena su 
Lenkija Suvalkų rajone 
praeina ta pačia linija, ku
rią buvo priėmusi Lietuvos 
buržuazinė vyriausybė 1920* 
m. spalio 7 d. Suvalkų susi
tarimu.

Ne mažiau sudėtinga bu
vo Lietuvos vakarų sienos 
įtvirtinimo istorija, kurią 
ypač komplikavo Klaipėdos 
krašto klausimas.

Kaip žinia, Klaipėdos 
kraštas — sena lietuvių že
mė prie Baltijos jūros—nuo 
XIII šimtmečio vidurio bu
vo Rytų Prūsijos sudėtyje 
ir vokiečių valdoma. Vokie-

Y tijai pralaimėjus pirmąjį 
pasaulinį karą ir susikūrus 
Lietuvos valstybei, lietuvių 

! tautos nacionaliniai intere- 
jsai reikalavo, kad Klaipė- 

; su Klaipėdos 
uostu būtų perduotas Lie
tuvai.

Tačiau JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybės 
Klaipėdos krašto klausimą 
sprendė, nepaisydamos lie
tuvių tautos interesų: Ver-

Įvairenybes
Vyko Didžiosios Britani

jos pašto darbuotojų strei
kas. Jie priiminėjo vien 
gedulo telegramas. Buvo 
pranešama: “Mirė dėdė Vil- 
j amas, parduodu Imperia- 
lo viešbutį,” “Mirė teta An
na, parduodu naują vilą.” 
Pasirodo, taip nekilnojamo 
turto pardavėjai susižino
davo per streiką.

lenkia eilę šalių, turinčių 
gerai išvystytą žemės ūkį.” 

Bet tuo negalima pasi
tenkinti. Reikia eiti pir
myn.

“Apžvelgiant praėjusių 
metų pasiekimus, susumuo
jant visa tai, kas padaryta 
bendromis p a s t a n gomis,” 

>, “kartu 
privalome savikritiškai tai 
vertinti, kūrybiškai ruošti 
ateities planus.”

Ir jis sako: “Reikia pri
pažinti, kad žemdirbiai, 
ūkiu vadovai ir žemės ūkio

telektualai” slapta leidžia ir platina įvairius pasisaky- gako Qrįgaliūnas
mus prieš tarybinę valdžią ir komunistus. Bet štai iš 
Kongresinės Bibliotekos vedėjo dr. Joseph G. Whelan 
sužinome, kad tokios propagandos leidimas ir platini
mas yra tiesiai mūsų Amerikos ČIA (Centrinės Žvalgy
bos Agentūros) darbas. Mr. Whelan protestuoja, kad 
jeigu valdžia nutrauktų minėtų įstaigų finansavimą, tai

Saugoti savo vyriausiąją t 
būstinę Skotland Jardas pa
vedė privačiai detektyvų 
firmai.

skaudžiai, girdi, nukentėtų ir tos slaptos spaudos plati- specialistai per maža rūpi. 
n Am n hniimn non Iz^'QurilAQO • x x __ .nimas socialistiniuose kraštuose.

Reikia žinoti, kad lietuviškasis VLIkas, ALTa ir 
P LB yra minėtų įstaigų dalimi. Tai reiškia, kad ir šios 
lietuviškos įstaigos yra ČIA ir kitų valdžios organų 
finansuojamos. Už tai “veiksnių” vadai ir spauda taip 
įtūžusiai ir sistematiškai puola ir šmeižia Tarybų Lie
tuvą. A. - I

Valdžia turėtų būti priversta tuoj nutraukti visų šių 
propagandos raketieriškų įstaigų finansavimą.

t

pa- 
Jis
pa-

Visij remtinas bilius Kongrese
KONGRESMANAS Wilbur D. Mills Kongresui 

siūlė labai gerą bilių, kuris turėtų būti priimtas, 
siūlo, kad visiems seniems žmonėms pensijos būtų
keltos apie 20 proocentų. Per pastaruosius kelerius me
tus gyvenimo reikmenų kainos baisiai pakilo, o pensijos 
pasiliko beveik tos pačios. Milijonai pensininkų nebegali 
galo su galu sudurti. : Kurie neturi pridedamų pajamų, 
tų gyvenimas darosi nepakeliamas.

Dabar tik reikia ne tik pensininkams, bet ir visiems 
amerikiečiams už šitą bilių pasisakyti. Kongresmanai ir 
senatoriai paklusta tik masiniam spaudimui. Ypač šiais 
rinkimų metais jie kreips dėmesio į tai, ko balsuotojai 
pageidauja. Todėl susidaro puiki proga laimėti kovą už 
senų žmonių gyvenimo naštos palengvinimą.

Kas ką rašo ir sako
NAUJAS LENKIJOS
LIE T U VIU LEIDINYS

Iš socialistinės Lenkijos 
mus pasiekė praeitais me-i 
tais gimęs naujas leidinys 
“Varsnos.” Pavadinimo pa
antraštė : “Mokslo ir kultū
ros hiėnraštis.” žurnalinio 
formato, tik 16 puslapių. 
Pradėdama darbą, naujo 
leidinio Redakcija džiaugia
si, kad “šiuo metu susida
rė mums kai kurių galimy
bių leisti nuolatinį lietuviš
ką laikraštį.” Iš to reikia 
sftprasti, kad “Varsnos” bus 
mėnesinės ir pasirodys arba 
sieks pasirodyti reguliariai.

I klausimą, kokios bus 
“Varsnos,” Redakcija atsa
ko:

“Priklausys nuo mūsų 
visų. Norime, kad šis mėn
raštis būtų tikrai mūsų — 
artimas, suprantamas, lie
čiantis mūsų esminius ir 
svarbiausius klausimus.”

“Gyvendami sočia 1 i z m o 
epochoje visi naudojamės 
jo didžiais laimėjimais,’’ sa
ko Redakcija. “Todėl laiko
me pareiga vystyti savo 
gimtąja kalba laisvės ir 
pažangumo idėją. Stengsi- 
riiės taip pat išlaikyti tin
kamą mėnraščio lygį kultū
riniu ir kalbos atžvilgiu.”

Redakcija kviečia į “tal-( 
ką visus galinčius ta pras
me bendradarbiauti, t. \. 
norinčius, galihčiūs ir fti-

rinčius ką pasakyti.” Ir 
primena, kad “nei straips
nių autoriai, nei redakto
riai nebus apmokami.”

Ką galima pasakyti apie 
“Varsnų” turinį?

Eugęniujs Petruškevičius 
rašo apie artėjantį Lietuvių 
Visuomeninės Kultūros 
Draugijos suv a ž i a v i m ą, 
kuris, matyt, įvyko gruo
džio mėnesį. Dr. Ingrida 
Korsakaitė duoda straipsnį 
apie “XX amžiaus grafikos 
tradiciją,” o Juozas Vaina 
gvildena klausimą “Kaip 
galėjo atsirasti Jotvingių 
pavadinimas.” Įdomus Juo
zo Paransevičiaus straips
nis “Naujuoju mokslo ke
liu,’’ kuriame jis apibūdina 
Pįmsko vidurinės mokyk
los, kurios dėstomoji kalba 
yta lietuvių, laimėjimus ir 
sunkumus. Ir dar vienas 
kitas straipsnelis.

.Gaila, kad leidinyje nieko 
nerandame iš pačios’ Lenki-

sri-jos mokslo ir kultūros 
Čių.

naši pieno gamybos didini
mu visuomeniniame ūkyje. 
Nors praėjusio penkmečio 
planai šioje srityje ir įvyk
dyti, pastarųjų metų rodik
liai rodo, jog kai kuriuose 
rajonuose bei ūkiuose ne
pakankamai auga pieno ga
myba. Ypač sulėtėjo pie
no gamybos didinimo tem
pai pradedant 1969 me
tais,”

Savo įdomų straipsnį že
mės ūkio ministras baigia:

“Gyventojų poreikiai rei
kalauja, kad respublikos 
žemdirbiai nuosekliai didin
tų pieno gamybą,- daugiau 
jo parduotų valstybei. Ūkių 
vadovai ir specialistai, gy
vulininkystės darbuotoj a i, 
partinių organizacijų vado
vaujami turi padaryti viską, 
kad sėkmingai būtų įvyk
dytos 9-ojo šalies liaudies

SU

ūkio išvystymo penkmečio jįQ g užėmė Vilnių, o po
užduotys.”

ŠLOVĖ DARBO 
PIRMŪNAMS

“Valstiečių Laikraštis” 
(vasario 5 d.) pagerbimui 
darbo pirmūnų, paskelbė 
vardus ir pavardes pernai 
vasarą geriausia pasižymė
jusių mechanizatorių lina- 
rūtėje (linų rovimo darbuo
se) . Jais yra šie didvyriai:

Petras Virkšas iš Mičiū- 
rino kolūkio

to ir kitas lietuviškas že
mes į šiaurę ir šiaurės ry
tus nuo Vilniaus.

Taip Lietuva vėl neteko 
Vilniaus ir Vilniaus krašto. 
Faktiška siena, kuri nuo 
dabar nusistovėjo tarp Lie
tuvos ir Lenkijos, ėjo iš 
šiaurės rytų į pietų vaka- 

1 rus piečiau Zarasų, Gied
raičių, Širvintų, Vievio, pa
likdama Lenkijos pusėje 
Dūkštą, Švenčionėlius, Pa
bradę, Vilnių, Trakus, se-j 
nąją Varėną ir Druskiniu-1

Vacys Matutis iš Pašilės kus, Suvalkų krašte sutap-n 1 p.-/ 
dūkio dama su Kerzono linija. ,kolūkio
Elena Liutkienė iš “Per

galės” kolūkio
Maigonis Gašpuitis iš Al

kiškių k.
Jonas Švelnys iš “J. gvar- Lenkijai. 1923 m., kovo 23 

dijos” k.

1923 m. kovo 15 d. Am
basadorių konferencija Pa
ryžiuje Vilnių ir Vilniaus 
kraštą galutinai priskyrė

d. šios konferencijos nuta- 
Stasys Petrukas iš Vyto- rimams kartų su Vakarų 

Europos valstybėmis prita
rė ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Tik Tarybų Są
junga buržuazinės Lenkijos

Hitlerio reikalavimą, ir 
Lietuva 1939 m. kovo 23 d. 
vėl neteko Klaipėdos ir 
Klaipėdos krašto: P a g ė - 
gių, Šilutės ir Klaipėdos 
apskričių pagrindinio savo 
uosto Baltijos jūroje, Ne
muno žemupio (nuo Smali
ninkų) ir Kuršių nerijos.

Klaipėda ir Klaipėdos 
kraštas iš naujo grįžo Lie
tuvai 1945 m., kai Tarybi
nė Armija sutriuškino hit
lerinę Vokietiją. Nuo to lai
ko Tarybų Lietuvos vakarų 
sienos sutapo su tomis, ku
rias Lietuva turėjo iki 1939 
m. kovo 23 d.

Dabartinė Tarybų Lietu
vos ir Tarybų Latvijos sie
na yra išlikusi be pasikeiti
mų nuo 1921 metų. Iki to 
laiko Lietuvos šiaurinė sie
na buvo laikoma buvusios 
Kuršo gubernijos riba. Ta
čiau ta riba nesutapo su 
lietuvių etnografine siena. 
Tada Palanga su šiauriniu 
pajūriu priklausė Latvijai. 
1921 m. buvo sudarytos spe
cialios dviejų pusių komisi
jos, kurios nustatė dabarti
nę Lietuvos — Latvijos val
stybinę sieną. Lietuvai bu
vo perduota Palanga su 
šiauriniu pajūriu ir kai ku
rios Pakuršės lietuvių sody
bos, o Latvijai priskirti kai 
kurie Žiemgalos pasienyje 
buvusios Kauno gubernijos 
latviški kaimai.

Šiandien Tarybų Lietuvos 
ribose etnografiniu - princi
pu suvienytos visos lietuviš
kos žemės, kuriose gyven
tojų daugumą sudaro lietu-

JAV-ose parduodami te
lefono aparatai, kurie, anot 
konstruktorių, turi saugoti 
žmonių nervus. Vietoj 
įprasto skambučio iš šių 
aparatų sklinda arba var
liu kurkimas, arba žvirbliu v 7 v
čirškimas. Iš kai kurių apa
ratų skamba malonūs flei
tos arba klarneto garsai.

Neseniai suėjo 75 metai, 
kai buvo išrastas kinas. J o 
išradėjas Lui Liu m j e r a s 
prieš mirtį papa šakojo: 
“Aš išradau kiną todėl, kad 
susirgau gripu ir tris die
nas turėjau gulėti lovoje. 
Neturėdamas ką veikti, ir 
sukūriau kinemat o g r a f o 
projektą.”

Autoųiobilio maketas sto
vi vienoje Miuncheno klini
koje. Pacientai, kuriems 
buvo sužalotos rankos ar 
kojos, čia vėl atgauna au
tomobilio valdymo įgūdžius. 
Tačiau pagrindinė šio ma
keto paskirtis — sukelti pa
cientams norą mankštinti 
gailines.

Lenkijos radijo fonoteko
je sukaupta 13,000 garso 
efektų, įrašytų į magneto
fono juostą. Čia galima iš
girsti vėjo kaukimą Eve
reste, širdies plakimą, Lon- A 
dono uosto ir ryt i e t i š k o 
turgaus triukšmą, linksmą 
ii1 liūdną karvės bliovimą, 
vestuvinį vėžlio šūksnį.

Tokijo miestui gresia tas 
pat, kas ir Venecijai. Per 
pastaruosius 25 metus že
mės pavir š i u s , kur stovi 
miestas, nugrimzdo 1.8 me
trų. Kai kurie tiltai, esan
tys įlankos pakraštyje, taip 
pažemėjo, kad po jais nega
li plaukti vidutinio dydžio 
laivai.

Vyt. Žilys iš Minijos ta
ryb. ūkio

Stasys Lengvinas iš Gar
džių taryb. ū. f

Petras Mesk a u s k a s
“Artojo” k.

Laimontas Kazokaitis 
“Talkos” k.

Vismantais Akšonaitis
Dubenų taryb. ū.

žKazys Labutis iš 
sos” k.

Aš GERIU SAVO TAURĘ 
Už BRANGIUS DRAUGUS

iš

is

“Tie-SUSIRŪPINIMAS 
LIETUVOS 
PIENO GAMYBA

Žurnale “Komu n i s t a s ’ ’ 
(Nr. 2, 1972) Tarybų Lietu- 
Vos Žemės ūkio ministras 
M. Grigaliūnas straipsnyje 
“Daugiau dėmesio pieno 
gamybai” rašo: ____

“GaVhtifiės^kbTtbfhinės sį- f atsisakydavo iūriti mokestį.

Visuotinį Bergamo miesto 
(Italija) gyventojų pasiten
kinimą sukėlė transporto 
darbuotojų streikas. Tram
vajai ir autobusai kursavo 
normaliai, bet konduktoriai

smurto Lietuvos atžvilgiui Kai suyra diena 
niekad nepripažino teisėtu, 
laikydama, kad Vilnius ir 
Vilniaus 
klausyti

Tokia 
1939 m. 
Lenkiją 
Vokietija. Tų metų rugsėjo 
17 d. Raudonoji Armija 
įžengė į vakarų Ukrainą, 
Vakarų Baltarusiją ir Vil
niaus kraštą, kad apsaugo
tų juos nuo hitlerinėms oku
pacijos. 1939 m. spalio 10 
d. Tarybų Sąjunga pasirašė 
su Lietuva savitarpio pa
galbos sutartį, kūria perda-

kraštas turi pri- 
Lietuvai.
padėtis tęsėsi iki 
rugsėjo mėn., kai 
okupavo hitlerinė

ir nusvyra galva, 
aš geriu savo taurę už jus. 
Jūs ateisite čia 
su mėnulio delčia 
kai svajonės iš lėto nubus.

Kai suplyšta diena 
ir naktinė daina 
išsilieja padangėj skliautu, 
jus maldauju, draugai, 
likti mano šviesa, 
kad nušvitus visa 
jums dainuočiau už vyturius

Nors diena jau toli, 
niekada užmaršty 
nerius Ręski t, brangieji draugai.
Aš pakelsiu tuojau

du.

.i.

svajų taurę tyli,
tegu trykšta žali 
kaip viltis per jos viršų lašai.

Elena RapkaUskienč

ŽIEMOS NAKTIS
Pažiūrėk atidžiau:
Koks gražumas nakties !
Vien tik sniegas aplinkui žėr'uoja..
Lyg balti milžinai
Apšerkšniję klevai 
Pailsėti prie kelio sustoję.
Per 'korėtas pusnis
Brenda, eglių būrys —
Susikibę jos rankom žalio jom.....
Švilpia linksmas šiaurys,
Stato baltas pilis
Ir rieškučiomis sniegą sijoja.

Vida Sušinskaitė
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“LAISVES” REIKALAIS mūsų klubiečius svečiuoja
si: V. Cook pas sesutę Easton, Pa. Waterbury, Conn. HELP WANTED-MALE-FEMALI HELP WANTED--MALR-FEMALB
Mildred Friberg, M. Prou
ty pas sesutę Millie Kance- 
rę. Nežinau pas ką yra ap
sistoję svečiai Mr. ir Mrs. 
Bardo iš Milano (Italijos), 
Mrs. Urban iš Čekoslovaki
jos. Pas Žavius svečiuojasi 
J. ir E; Krog iš Milwaukee.

Buvo atvažiavusi delega
cija iš St. Petersburgo pa
sižiūrėti, kaip mes miamie- 
čiai vargstame, priimdami 
svečius. Delegaciją sudarė: 
draugai Vilkauskai, Bun- 
kai, Dubendris ir dar keli 
kiti, kurių pavardžių nete
ko sužinoti. Jie, mat, pa
vydi mums, kad mes turime 
nuosavą namą, bet jie neži
no, kad mes turime dvigu
bai tiek dirbti, kad jį išlai
kyti. Saintpetersburgiečiai 
turi geras sąlygas veiklai ir 
jie jas labai meistriškai iš
naudoja.

Su pradžia vasario mėne7 
t k • v._ šio svečių priplūdo pas mus

v. , , . . j „ j ba^ai a^ labai daug ir jau.nebeįma-
Grązmu atgal, lai buna auka | spaudos fondą. Draugis- noma vjsuš juos iajkraštyje

Nuo paskutinio “L” reikalais pranešimo, gavome ke
letą laiškų nuo skaitytojų, kurie atsinaujindami pre
numeratas, nepamiršta paremti laikraštį finansiškai. 
Prašome pasiskaityti:

“Laisvės” Ad-cijai: Čia pasiunčiame nuo Kanados 
Lietuvių Literatūros Draugijos, Toronto kuopos ruošto 
Z. Janausko gimtadienio paminėjimo parengimo $50 dėl 
“Laisvės” paramos. Draugiškai, K. Kilikevičius

New Jersey valst. “Laisvės” vajininkai laimėjo 6-ą 
premiją, $20. Manau, kad visi vajininkai sutiks laimėtą 
dovaną paaukoti laikraščiui “Laisvei.”

Šia proga noriu pareikšti padėkos žodį N. J. va
jininkams F. Šimkienei, G. Stasiukaičiui, J. Bečiui, V. 
Paulauskui ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio vajaus. 
Taipgi ir “L” knygvedei už puikų darbą. Ačiū ir tiems, 
kurie atnaujino ir užrašė naujas prenumeratas JAV ir 
Lietuvoje. Visiems skaitytojams stiprios sveikatos. 
Draugiškai, K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.

Gerb “Laisvės” Administracija: Gavau čekį sumoje 
$35, Conn, valst. laimėtą 3-čią dovaną “Laisvės” vajuje. 
Priimkite čekį kaipo auką nuo Conn, vajininkų. Drau
giškai, M. Svjnkūniene, Waterbury, Conn.

“Laisvės” Adm-cijai: Čia randate čekį sumoje $10, 
už laimėtą 9-tą premiją “Laisvės” vajuje.

kai, J. Jaskevičius, Worcester,Mass.

“Laisves” Ad-cijai: Ačiū už laikraštį ir už čekį 
sumoje $30 už laimėtą 4-tą premiją “Laisvės” vajuje 
LLD 75 kuopos susirinkime perskaičiau jūsų laišką, ir 
nutarėm dovaną grąžinti į laikraščio fondą. Draugiš
kai, M. Valilionienė, Miami, Fla.

Nuo kitų pavienių ir organizacijų gauta sekamai:
John Rulis, Rockford, III. ................... $60.00 
Felix Milvid, Bayonne, N. J. .. .......................  25.00
Barbara Kushlis, Riverdale, N. Y. ................. 25.00
Joe ir Helen Dobrow, Jacksonville, Fla. .......  21.00
Ben Darin, Cleveland, Ohio .................. 17.00 
S. V. Kuzmickai, Cleveland, Ohio ;16.00 
Frances Pikūnas ir Anna Fore,

Shenandoah, Pa. ................ .....................
Namo B-vė, per V. Kazlau, Hartford, Conn. 
Stanley Petravich, Pasadena, Calif. ........... .
B. Jankowski, St. Petersburg, Fla............. .
Joseph Nedvar, Chicago, Ill......... . ................
Marcelė Jakštienė, Richmond Hill, N. Y. ...
Kanados vajinipkąi (per K. Kilikevičių),

Toronto, Čanada............................
K. Dovak, Acton, Canada .............................
J. Žilinskas, Hollandale, Fla. ............... ..........
J. Kaminskas, Chicago, Ill. ............................
Karol Grygalonis, N. Attleboro, Mass.......... .
J. Didval, Timmins, Canada ..........    ......
Chas Mackunas, Montreal, Canada ........
Anna Norkus, Detroit, Mich. ......................
Po $1: A. Križanauskas, Bayonne, N. J.; Jonas Mi

kaila, Brooklyn, N. Y.; Nellie Raktis, Atlantic City, 
N. J.; J. Adams, Grand Rapids, Mich.; Peter Desres, 
Kenosha, Wis.; Walter Tomkunas, Manchester, Conn.; 
M. Peterson, So. Boston, Mass.; J. Gates, Euclid, Ohio; 
P. Petraitis, Jamaica Plains, Mass.; A. Burt, Bingham
ton, N. Y.; J. P. Koch, N. Miami Beach, Fla.

Tai didelis ačiū mūsų vajininkams, kurie taip rūpes
tingai dirbo vajuje, ir laimėję premijas, grąžina laik
raščiui. Ačiū ir kitiems geriesiems prieteliams už jų 
dovanas. I i > J

Šia proga norime priminti, kad “L” Spaudos B-vės 
dalininkų suvažiavimas įvyks balandžio 16 d. Jau lai
kas galvoti apie sveikinimus suvažiavimui, ir išrinkti 
organizacijų delegatus.

.10.00
10.00

.. 6.00
. 6.00
. 6.00
.5.00

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.70

Administracija

paminėti, nes . susidarytų 
gana ilgas rašinys. Trum
pai paminėsiu tik skaičius, 
kiek iš kur yra atvykusių: 
Iš Massachusetts valstijos 

113, iš Kanados 17, iš Chica- 
gos 6, iš Connecticut 5, iš 
Baltimorės 4, iš Ohio 3, iš 
Pennsylvanijos 2, iš New 
Jersey 2, Indianos 1, Rhode 
Island 1, iš New Yorko 7, 
priskaito nt Lazauską, ku
ris sakė, akd negrįš atgal 
iki šalčių pabaigos, bet, ro
dos, kad jis jau pabėgo.

Tad, gerbiami svečiai, tu
rite man atleisti, jei aš, bi
jodamas gauti rykščių .nuo 
redaktorių už skelbimą tiek 
daug vardų vienu sykiu, su 
skaudančia širdimi negaliu 
to padaryti. O aš gi žinau 
labai gerai, kad tarp jūsų 
visų mes turime labai daug 
gerų prietelių.

Socialis Klubas yra pa
garsėjęs gaminime gerų, 
sočių lietuviškų pietų. Už 
tą kreditas priklauso Mary
tei Paukštaitienei ir jos 
Juozukui su visa eile darbš
čių pagalbininkių.

Lietuvis kandidatas į 
Amerikos prezidentus!
Pastaruoju laiku didžiau

siame Floridos laikraštyje 
“Miami Herald” pasirodė 
aprašymas kandidatūros į 
prezidentus buvusio chica- 
giečio kokio tai Stanley Yu- 
cus, kuris būk tai esąs Ste
pono Dariaus giminaitis. 
Matote, jeigu sena tori u s 
lenkas Muskie gali kandi
datuoti, 
lietuvis 
jas?

Miami Fla.
Aido chhoro koncertas 

jau praėjo ir paliko malo
nų įspūdį. Pusę programos 
atliko pats choras. Likusią 
dalį atliko Onutė Stelmo- 
kaitė, Helen Hinman ir ki
ti. Onutės dainos buvo il
gesnės ir sudėtingesnės. Ji 
dainas ne tik dainuoja, bet 
interpretuoja jų prasmę ir 
dainuodama vaidina, maž
daug kaip kad dainuodavo 
worcesterieciai Sabaliaus
kas su Dirveliene. Helen 
Hinman deda pastangas ją 
sekti. Visai programai va
dovavo Biru ta Ramoškaitė.

LLD 75 kuopa kovo 15 d. 
paminės Moters dieną su 
pietumis ir koncertine pro
grama.

Iš priežasties šaltos žie- 
inos, Florida šį sezoną yra 
sausakimšai prisig r u du s i 

eleksiras sveikatai ir pra- turistais. Vienbučiai ir mo- 
ilgina žmogaus gyvenimą, teliai pilnutėliai-pilni. Pas 4

Socialio Klubo Pastogėje
Šalta žiemužė glamonėja 

šiaurines Amerikos provin
cijas savo šalčiais, sniego 
pūgomis, krušomis, tad 
daugelis mūsų brolių lietu
vių, gyvenančių tenai, ku
rie tik turi galimybes, bėga 
nuo jų į saulėtąją Floridą, 
į švelnesnį ir malonesnį kli
matą, kad nors dalinai pa
sislėpti nuo šiaurės šiurkš
tumų. ■ ! M

Privažiavus pas mus daug 
svečių iš visų Jungtinių 
Valstijų kampų, mūsų LLD 
75 kuopa ir Aido choras su
judo - sukruto su kultūrine 
veikla. Va, matote, mes bū
tinai norime pasirodyti, kad 
nors ir seni, bet dar esame 
pajėgūs ir dar daug ką ga
lime atlikti. Tas labai ge
rai ir gražu. Veikla yra

New

Vasario 15 dieną po trum
pos ligos Waterburio ligo
ninėje mirė Klementina 
Yenkeliūnienė ( Sodauskai- 
tė), žmona Joseph Yenke- 
liūno.

Gyveno 29 Ponham St.
Liūdesyje liko jos vyras, 

du sūnūs — Richard ir Vin
cent, abudu Waterbury; 
sesuo Ida Ablažienė Water
town ir viena sesuo Lietu
voje, 11 anūkų ir kelios se
serų dukterys ir keli seserų 
sūnūs.

Laidotuvių direk tori u s 
buvo John Stokes iš Stokes 
Funeral Home. Buvo lais
vai palaidota vasario 18 d. 
Lietuvių laisvose kapinėse.

Šermenys buvo pusiau 
privatiškos. Į šermeninę, 
kada ji buvo pašarvota, ga
lėjo eiti visi, kas tik norė
jo, atiduoti jai paskutinę 
pagarbą, p tą dieną išlei
džiant ją į kapus, lydėjo tik 
jų šeimyna ir giminės, o jų 
buvo daug, apie 10 maši
nų.

Klementina buvo gimusi 
Lietuvoje, Seirijų miestely
je. Į šią šalį atvyko jau
na būdama ir Waterbury 
išgyveno 59 metus.

Gyvendartia mūsų mieste 
velionė veikė su progresy
viais žmonėmis. Kada gy
vavo Vilijos choras, visada 
dainuodavo chore ir vai
dindavo surengtuose pasta
tymuose.

Ji priklausė prie LLD 28 
kuopos ir per daug metų 
buvo mūsų kuopos finan
sų sekretorė. Ji apsiimda
vo į parengimų komisijas ir 
dirbdavo visokius darbus. 
Platindavo tikietus, kiek 
galėjo, ir pagelbėdavo prie 
maisto gaminimo. Ne tik 
kad su darbu prisidėdavo, 
bet kada reikėdavo, tai ir 
su aukomis.

Buvo laisva ir labai ge
ro būdo, ir su visais drau
giškai sugyveno.

Ji buvo “Laisvės” skai
tytoja ir jos rėmėja per 
daug metų.

Mes visi jos apgailestau
jame ir reiškiame gilią už
uojautą Joseph Yenkeliū- 
|nui. sūnums, anūkams ir 

jimus, melstis už Lietuvą ir 
pasakyti sudiev mūsų bran
giai Lietuvėlei ant amžių 
amžinųjų amen. Su jais 
niekas nesiskaito.

Vasario 11 d. mirė Mrs. 
Antonette Platanovich-Pla- 
tukys, 79 metų. Kadangi 
buvo vedusi du kartu, tai 
paliko didelę giminę, vai
kų ir anūkų. Palaidota 
vasario 14 d. Lietuvių ka
pinėse Bradforde.

Sausio 16 d. mirė Joseph 
A. Zavadskas, 84 metų, iš 
520 Washington St. Paliko 
moterį Stella, posūnį Wil
liam ir podukrą Mrs. Jo
seph (Mary) Welch. Palai
dota 18 d. St. Patrick’s 
Cemetery.

Minusiems ramybė, o li- 
L kasiems užuojauta.

Darbininke

Po sunkios ligos pernai 
gruodžio 26 d. mirė Pauli
na Urba-Vainių tė. Palai
dota miesto kapinėse gruo
džio 30 d.

Paulina buvo gimusi 
Lietuvoje 1893 metais. Į 
Ameriką su tėvais atvažia
vo 1907 metais. Paulina bu
vo jauna ir šauni mergina. 
Eastono miestas jai pati
ko. Duonutę sau užsidirb
davo šilko audeklinėje ir 
kitokiose įmonėse. Paulina 
buvo ištekėjusi už M. Ur
bos, bet su juo nesugyveno 
gerai, tai nuo jo atsiskyrė, 
gavo divorsą.

Paulina sumanė tapti šios 
šalies piliete ir aš jai bu
vau liudininkas Eastono 
teismabutyje.

Paulina buvo progresy- 
viško nusistatymo, glau
džiai draugavo su visais lie
tuviais, priklausė prie Lie
tuvių Piliečių klubo, paliko 
Lietuvoje dvi seseris—Ma
rijoną ir Barborą, ir brolį 
Joną Vainių, ir čia daug 
artimųjų draugų ir draugų.

Ilsėkis, Paulina, amžinai 
Dėdės Šamo žemelėje.

V. J. Stankus 
Miami, Fla.

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

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

(10-16)

of

NEW WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and forpii- 
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)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 
Women. Equal opportunity employer. 
Steady employment. Pleasant work
ing ('011(1 it ions.

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

Plainfield, N. J.
201-755-4455

(10-16)

KNITTER MECHANIC
Wanted service daily apply
GUILD KNITTERS CORP.

1027 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

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

MACHINE SHOP
Mill & Jig Bore Machinists 

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

required finishes.

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

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

Jig

Able
Work to very close tolerances & 

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

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)

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)

Haverhill, Mass.
Gavau tris knygas. Tai 

gera dovana. Knygos šios: 
Prano Buknio “Pasakoji
mai apie Draugus,” Anta
no Vienuolio “Padavimai ir 
Legendos’” ir Stasio J. Jo- 
kubkos “Tėvų Žemė.”-Įspū
džiai geri. Peržiūrėjau “Tė
vų Žemę.” Kiek ten svar
bių nuotraukų! Prie Sme
tonos buvo statomi kalėji
mai ir bažnyčios, o dabar 
statomi gyvenimui namai, 
mokyklos, dirbtuvės ir kiti 
žmonėms reikalingi daiktai. 
Žemę dirba mašinomis. 
Smet o n i n ė s demokratij os 
ponai jodinėjo ant darbi
ninkijos sprando, o dabar 
visi žmonės turi lygias tei
ses.

Dabar ponai, gyvendami 
toli nuo Lietuvos, gali 
rengti visokius apvaikščio- į sūnums, 

anūkėms, seseriai Idai Ab- 
lažienei ir kitiems arti
miems giminėms jų liūdno
je valandoje, o jūs, Kle- 
metina, ilsėkitės ramiai 
Lietuvių laisvose kapinėse.

M. Svinkūnienė

tai kodėl negali 
namo prižiūrėto-

S. Zavis

Yorkas.— Firestone 
gumos kompanijos 1971 m. 
l)C Inas pakilo 22.7%. Per 
paskiausį metų ketvirtį pa
darė $21,600,000,000 pelno.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Automobilyje bombai spro- 
gus užmušė jame esančius 
4 žmones.

' < - Mirus A

Elenai Savttkienei

Ievai Tamiilynienei
Reiškiame gilią užuojautą dukroms Mildred 

Friberg ir Ievai Mizarienei, taipgi ir 
kitiems giminėms ir artimiesiems.

V. Butkienė > M. Baltulionytė
A. Norkienė V. TaraŠkiene
U. Burdienė k C. Mugianicnė

San Francisco, Calif.

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

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

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

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

call

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

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

(15-21)

MERROW OPERATOR
Experienced.

Piece work only.
Steady work.

JANET KNITTING MILLS 
155 Van Wagenen Ave.

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

HOUSEKEEPER COOK
Mature, good natured European. 
Includes care of small children: 
animals. Live in. Good home with 
sunny pvt room, 5 days pex' wk 
incl. weekends, other 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, 
respons i b 1 e and industrious; 
European background preferred. 

201-379-4179
(14-16)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Wassingtonas.— Mašinis-

Waterbury, Conn. I tų unija skundžia teismui 
“ Al ffl T * I ’ O T1TT o /-wi i Irn 1 «*«. w

t ' » . %, v t* _ - .

Lietuvių Literatūros D raudinu gauti leidimą mašinis-
11 _ ’ tams pakelti algas 8.3%.

Algų Tarybą su reikalavi- 1 i • 1 • • a
gijos 28 kuopos nariai ren
giasi prie moterų dienos 
apvaikščiojimo, kuris įvyks 
Kovo (March) 12 dieną,- 
103 Green St., apatinėje 
Klubo svetainėje.

Turėsime ir programą. 
Manome, kad dalyvaus ir 
Laisvės choras iš Hartford, 
Conn.

Mes užkviečiame ir kitų 
kolonijų draugės ir drau- j Valdžia privertė grįžti dar
gus dalyvauti pas mus, kaip ban sustreikavusius 8,500 
tai iš New Haven, Bridge- miesto tarnautojų. 
p6rt, Stamford, Naugatuck 
ir Oakville. Prašome pa
kalbinti ir atsivesti savo Khalifas nuvertė nuo sosto 
draugūs ir pažįstamus į ši- savo pusbrolį Emirą, tuo 
tą parengimą, o mes būsi- 
hle jums dėkingi. Visi bū
site skaniai pavaisinti už 
priėinanią kainą.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
dieną. Įsitėiiiykite dieną ir 
laiką, ir nesivėluėkite.

M. Svinkūnienė

ftelsinkis.—Naujasis Suo
mijos premjeras socialde- 
riiokratas R. Paasio sudarė 
17 ministrų kabinetą.

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,

Good

Able 
prints.

Job tool room experience 
desirable.

pay, all benefits.
M. E. CORP.

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

(14-23)

1217

BUTCHER
All around man for slaughtering 

and boning.
GREEN VILLAGE PACKING CO.

Green Village, N. J. 
, 377-0875

(14-18)

MACHINIST
First class Turret Lathe. Good all

< around man capable of own 
set-ups and 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 516-741^005
GIM METAL PRODUCTS

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

An equal opportunity employer
(14-16)

REAL ESTATE
HALEDON BAKERY & INCOME 
Operating bakery 
cellent location, 
all equipment & 
(6 & 3) ; garages, 
heat.

į quickly

Helsinkis.—Pasaulio Tai
kos Taryba nusitarė prisi
dėti prie kovos už paleidi
mą iš kalėjimo Angelos Da
vis ir kitų politinių kali
nių.

Montrealas, Kanada.

Doha, Qater. — Šeikas

metu, medžiojusį Irane

Stalino duktė skiriasi
Phoenix, Ariz. — Stalino 

duktė Svetlana paliko savo 
vyrą Wm. Peters ir ieško 
skyrybų (divorso). Jai ne
patiko kooperaty vinis jų 
gyvenimas, panašus komu
nai.

- MirėPacific Palisades
Rusijoje gimusi balerina ir

business in ex
Bakery includes 
2 modem apts. 
storage, separate

Reasonable taxes. Must sell 
$59,000.

DAHL REINGOLD & 
McArdle, brokers 

201-742-6800 (15-17)

Pranešimas
Harrison, N. J.

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

(15-16)

choreografė Bronislava Ni- 
džinska. Ji atvyko į Ame
riką 1930 metais, paskiau
siu laiku turėjo šokių mo
kyklą.

St. Paul, Minn.—Ukrai
niečių fašistėlių grupė nu
stūmė nuo estrados tarybi
nį poetą Jevtusehko, skai
čiusį kolegijos studentams 
savo poeziją. Policija Areš
tavo du užpuolikus.



Gtzs Puslapis Antradienis, Vasario (February) 29, 1972

Apie įžymųjį Kanados pažan
giu jų lietuvių veikėją

(Iš “Liaudies* Balso” adm. K. Kilikevičiaus pranešimo 
sausio 22 d. per draugo Z. Janausko 

65-ojo gimtadienio minėjimą) 
šimts tūkstantinęZ. Janauskas pradėjo savo 

gyvenimo kelią 1906 m. lap
kričio 23 d., Llietuvoje, Že
maitijoje, Kuršėnuose, dar
bininkų šeimoje. Jis ten 
praleido kūdikystę ir pra
dėtą vaikystę, kurią lydėjo 
vargingas darbininko šei
mos gyvenimas...

Nenumatydamas nors kiek 
šviesesnės ateities Lietuvo
je, 1927 metais apleido ją 
ir atvyko i Kanadą. Kana
doje Zigmo gyvenimas nesi
skyrė nuo bile naujai tada 
atvykusio emigranto į šią

1928 metais a p s i s t o jęs 
Montreale ir gavęs kiek pa
stovesnį darbą, čia jis pra
dėjo visuomeninę veiklą. 
Pirmas jo organiza c i n i s 
darbas, tai, sutaręs su sa
vo draugu Vaclovu Šipeliu 
ir keliais kitais draugais, 
pradėjo organizuoti pašal- 
pinę draugiją, ko pasekmė
je 1928 m. gegužės 1 d. gi
mė Montrealo Lietuvių Sū
nų ir Dūk t e r ų Pašalpinė 
Draugija, kuri dar ir dabar 
Montreale gyvuoja ir ten 
yra stipriausia pašalpinė 
draugija.

Prasidėjęs ekono minis 
krizis, bedarbė, ir Zigmą 
neaplenkė. Atsidūręs į mi
lijoninę Kanados bedarbių 
minią, jis nesėdėjo sudėjęs 
rankas, o stojo į kovojan
čių bedarbių gretas ir spar
čiais žingsniais įžengė į ki
tas lietuvių pažangias orga
nizacijas.
Man atrodo, kad Zigmo 

politinio nusistatymo didy
sis pasisukimas j darbinin
kų klasės reikalų gynėjų 
eiles įvyko tada, kai Mont
reale policija nušovė orga
nizuotą bedarbį, kovojantį 
prieš išmetimą iš buto be
darbio šeimos, negalėjusios 
užsimokėti nuomą ir kada 
to kovotojo laidotuvėse de-

“Taikos ir Gerbūvio Klau-j 
simaįs” — publicistinė bro-' 
šiūra.

“Senų Metų Vaizdelis’’ — 
scenai, monologas.

“Aut žvaigždėmis Nuklo
to Kelio” — monologas.

“Ponas Atsilygino” — vie
no veiksmo komedija.

“M.L.S.D.P.D. 20 Metų 
Paminėjimo Leidinį” — re
dagavo.

Prie brošiūrų išleidimo 
prisidėjo Liaudies Balsas, o 
jų išplatinimo mūsų pažan
gių organi z a c i j ų nariai, 
spaudos platintojai.

I Kada minime Zigmo iki 
šiol nueitą garbingą gyve
nimo kelią, tai negalima 
praleisti netarę žodį kitą ir 
apie jo žmoną Bronę, kuri 
irgi per apie 40 metų la
bai daug prisidėjo prie mū
sų pažangių organizacijų 
veiklos, ypatingai prie savi
veiklininkų veiklos. Jiedu 
vedė 1932 m. Jų šeimos su
kūrimo planus, berods, ar
šieji depresijos metai su
daužė į trupinius, bet jiedu 
savo šeima įsisavino pažan
gias organizacijas, kuriomis 
jiedu tėviškai - motininškai 
rūpinosi ir rūpinasi.

Draugė Bronė Janauskie- 
nė Kavoliūnaitė buvo ir yra 
ne tik Zigmo g y v en i m o 
draugė, bet ir g e r a talki
ninkė, paragintojo Zigmą 
ką nors svarbesnio ar sun
kiau įveikiamo sukurti. 
Zigmas ne kartą yra sakęs 
draugams: “Žmona užsi
spyrė, nedavė ramumo, tad 
ir parašiau.” Bronės viso
kį a ronos pastangos padėjo 
Zigmui ir jau 35-tus metus 
išsilaikyti prie Liaudies Bal
so, kuris niekad nepajėgė 
mokėti nė puse algos net 
vidutinio Kanados darbinin
ko.

Mes nuoširdžiausiai linki
me Tau, Brone, būti sveika, 
laiminga ir toliau padėti 
Zigmui taipgi būti sveiku, 
tvirtu, energingu ir kūry
biniai darbingu. Vis ne
duok Zigmui ramumo, kad 
ką nors sukurtų, parašytų

corn

corn

How About Food 
Prices?

“Cup of coffee and 
muffin, please.”

I was served. I drank 
my coffee and ate the muf
fin with a little butter on 
it.

“How much is it?”
“55 cents.”
“Fifty five cents 

for the coffee and
muffin?” I said this more 
to myself than to the wait
er.

It was an ordinary cafete
ria. I will never come here 
again. But food prices are 
high all over. People are 
concerned. Some are down- 
right angry. Dissatis
fied shoppers suggested 
such moves as serving less 
expensive cuts of meat 
growing their families’ 
vegetables or turning to 
government food stamps to 
supplement the weekly pay 
check.

One woman said that she 
had seen the price of box 
of cereal go up 20 cents in 
little more than a year. 
Average American consum
er will spend nearly six 
per cent more on food this 
year.

Prices should be placed 
under federal control and 
checked so that they are 
not violated.

Ilse

minią 
užpuolė raitoji policija ir 
arkliais trypė, mušė, blaš
kė... Tada ten dalyvavusį 
Zigmą mačiau labiausiai 
pasipiktinusį, supykusį ir 
reiškiantį ryžtą kovoti prieš 
šią netikusią sistemą ir ta
da pasirodžiusius žvėriškai 
jos gynėjus. To laiko aplin
ka ir subrendino, pagrieš- 
tino Zigmo nusistatymą ne
dvejojančiai stoti į kovo
jančių darbo žmonių orga
nizacijos, o 1935 įstojo 
ir į Kanados darbi ninku 
klasės partiją, K.K.P.

Mes per apie 40 metų ma
tėme ir dabar sutinkame 
mūsų pažangiose organiza
cijose Zigmą pirmose gre
tose. Šaukiant Kanados 
lietuviu antifašistinius ir 
vėliau taikai ginti kongre
sus, Zigmas visuomet buvo 
priešalkyj, ne tik jų sušau
kime, bet ir tarimų prave- 
dime gyvenimam

Per antrą pasaulinį karą 
Zigmas nors nebuvo karei
vio uniformoje, bet aktyviai 
darbavosi priešfašis t i n i o 
karo rėmime. Kare daly
vaujantieji lietuviai, kaip 
Vakarų, taip ir Rytų fron
tuose jautė Zigmo pastan
gas padėti jiems.

Nuo 1937 m. Zigmas Ja
nauskas įsijungė į “Liau
dies Balso” leidimą. Pra
dėjo prie laikraščio dirbti 
administracinį darbą. Ke
liavo tarp JAV lietuvių, 
keldamas paramą dėl “LB” 
išlaikymo. Vėliausiojo dirb
ti linotipininku ir redakcinį 
darbą, kurį ir dabar dirba.

Z. Janauskas savo ligi 
šiol nueitą gyvenimo kelią 
gražiai papuošė ir su nuo 
kasdieninio darbo atlieka
mais liuoslaikiais, kurių 
didelę dalį paaukojo vi
sliom e n i n e i veiklai, raši
nėjimui bei redagavimui 
publicistinių ir saviveikli
ninkams scenai veikalų, 
sakymui prakalbų. Ak
tyviai dalyvavo ir dabar 
veikia mūsų organizacijų 
centriniuose komitetuose. |

Dar Montreale būdamas paimsiu svečią iš Lietuvos, 
parašė trijų veiksmų kome-1 Romualdą Lekavičų. Leka

vičius yra mokslo kandida
tas Lietuvoje (lygus Dakta
rato laipsniui Amerikoje). 
Jo mokslinis darbas—vėžio 
ligų srityje. Lankosi Chi- 
cagos universitete. Atitrū
kęs keletui dienų nuo įtemp
to darbo Romas atvyko pa
matyti Miamį.

Romas vidutinio ūgio, ti
piškos lietuviškos išvaizdos, 
nuoširdaus būdo. Iš jo 
trykšta energija ir entuzia- 
azmas mokslui ir žmonijos 
būvio pagerinimui. Jį čia 
nereitą rudenį Tarybinė 
valdžia pasiuntė ant 10 mė
nesiu tyrinėti vėžio ligos 
nriežastis ir jos gydymo 
metodus. Jis gimė Alytuje 
Dries 33 metus. Baigė Vil
niaus Universitetą 1961-ais 
metais, apgynė Mokslo kan
didatūros laipsnį 1965-ais. 
Jo jau abu tėvai mirę — tė
velis mirė vėžio liga. Ne
nuostabu, kad sūnus stojo į 
kovos lauka prieš veži.

Romo, kiek matosi iš nuo
traukų, graži, grakšti žmo
na Liuda ir 9 metų dukrelė 
Sigutė liko Lietuvoje. Liu
da dirba dailės muziejuje 
kaip tapybos kritikė. Sigu
tė eina į mokyklą.

Trečiadienį nuvežiau Ro- 
y.. mą į Lietuvių Socialį Klu-

Svečias iš Tarybų 
Lietuvos Miamyje

Vasario 13-tą, sekmadie
nio rytą, skambina man 

j iš Čikagos ir klausia, ar aš

diją “Pusseserė Salomėja.” 
šį veikalą Lietuvių Meno 
Sąjunga, jos tada skelbta
me konteste, premijavo ir 
išleido. Veikalas daugely
je vietovių buvo vaidintas 
su gerais pasisekimais. Ir 
vieno veiksmo komediją 
“Žymus Redaktorius.”

Toronte gyvendamas Z. 
Janauskas parašė kelis sa
viveiklininkų scenai vaizde
lius bei parašė arba reda
gavo publicist i n i u s leidi
nius:

“Kalėdų Sapnas” — dvie
jų veiksmų vaizdelis vai
kams.

“Mulo Išmintis’’ — ko
miškas aktas.

“Kelias per Upelį arba 
Smetonos Pabėgimas”—vie
no veiksmo aktas.

“Miškų Gėlė” — t r i j ų 
veiksmų, su dainomis, kaip 
ir operetė.

“Už Lietuvos Laisvę” — 
publicistinė 60 pusi, bro
šiūra, 1944 m.

“Lietuva Naujam Gyve
nime”—redaguota, 64 pus- 
lap. brošiūra. 1948 m.

“Ar Taika Galimą” —- iš
vertė ir redagavo, 40 puslp.

“Už Šviesią Ateitį’’ — 
kanadiškiais klausimais 
brošiūra. v

Vakaras su Yevtušenko
Prie Jungtinių Tautų New poemą, kurią jis sukūrė 

Yorke yra įsisteigęs Rusų sausio 27 d., kada nuvyko, 
Knygų Klubas, kuris gy- apsuptas sargybos, pažiū- 
vuoja jau per penkerius me- rėti į Sol Huroko buveinę, 
tus. Per šį laikotarpį Klu- kuri buvo tarybinių priešų 
bas yra davęs daug įvairių (visi tikrai jaučia, kad tai 

buvo darbas žvėriškų zio- 
nistų, rabino Kahane orga
nizuotų) bombarduota, kur 
buvo užmušta viena tar
nautoja, žydė mergina pa
čiame savo jaunų dienų žy
dėjime. Čia jau poetas aš
triai pasisakė zionistų klau
simu.

Yevtušenko dalyvavo Rū

kultūrinių vakarų. Kiek 
kartų man teko dalyvauti 
jų pramogose, visuomet ra
dau pilną salę entuziastų. 
Pavyzdžiui, praėjusiais me
tais buvo rodomi filmai iš 
Dostojevskio romanų per 
kokius 6-7 vakarus.

Net ir menininkai iš
rybų Lietuvos p a s i r o d_ė gu j^iup0 kūrimosi dienomis

Moterys kviečia visus 
dalyvauti MOTERS 
DIENOS minėjime
Tai bus sekmadienį, 

kovo 5 d., 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 102-02 Lib
erty Avė., Ozone Park.

Kaip ir kasmet, Niujor- 
ko Lietuvių Moterų Klubas 
ruošiasi Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimo pobū
vį turėti kuopuikiausią.

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

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

Ta-

šiuose vakaruose. Klausė
mės Vaclovo Daunoro, Vir
gilijaus Noreikos, Edvardo 
Kaniavos. Matėme’ lietuviš
ką filmą “Niekas nenori 
mirti,” ir daugiau, argi vi
sus atsiminsi...

Taip ir praėjusį ketvirta
dienį buvo suruoštas priė
mimas Tarybų Sąjungos 
poeto Yevgeni jaus Yevtu- 
šenkos, kuris dabartiniu 
laiku važinėja po Jungti
nių Valstijų miestus ir skai
to savo poezija. Mes matė
me jį televizijoje jau ne 
sykį Man labai patiko jo 
naši rodymas ant David 
Frost Show. Jis kalba drą
siai, be jokių pataikavimų
ir, svarbiausia, jo tema tai 
TAIKA, artimesni-glaudesni 
ryšiai tarp visų žmonių vi
same pasaulyje.

Yevtušenko taip ir pasi
sakė iš pat pradžių šiame 
vakare, nepaisant, kad kai 
kur buvo užsipuolimų prieš
ji, kad jis būk tai esąs “ko
misaras,” atvykęs “politi
niais” sumetimais. Bet jis 
džiaugiasi atvykęs į Ameri
ką, gavės progą artimiau 
susipažinti su amerikiečiais, 
kurie didelėje daugumoje ji 
priėmė, mandagiai, jautriai, 
nuoširdžiai. Sakė Yevtu
šenko : “Taigi ir jūs, susi
rinkusieji šioje salėje, pra
šau, nežiūrėkite i mane kaip 
i “komisarą,” bet žiūrėkite 
kaip i mažą berneli (mal- 
čik), kuris dedą savo ge
riausias pastangas, kad ne
būtų karų. Karą aš jau sa
vo vaikystėje pažinau.”

Yevtušenko skaitė savo 
eilėraščius., Pirmiausia jie 
buvo skaitomi angliškai, o 
paskiau Yevtušenko skaitė 
juos rusiškai su tokia in
tonacija, kad, rodosi, jeigu 
ir nesuprastum nė vieno 
žodelio, visvien žinotum, ką 
jis sako.

Paskiau skaitė vieną sa
vo poema, kuria jis parašė 
ispanu kalba. Tai buvo apie 
Che Guevera, revoliucinė 
poema.

Poetas 
vainikavo 
vo “B abi 
iis labai 
gai pasisako prieš anti
semitizmą. O po to, skaitė

prieš penkerius metus, ir 
Klubo pirmininkas paskai
tė, kas buvo tuomet para
šyta United Nations žur
nale apie ta jo atvykimą. 
Tie i am padovano jo ši raš
tą. idėta i puiku albumą. 
Kvietė ji atvykti vėl į jųjų 
pobūvius.

Išėjus iš šio pobūvio, pil
na jausmingų prisiminimų, 
nagalvo iau, na ką, mes New 
York o lietuviai irgi turime 
kuo pasididžiuoti. Argi ne
buvo pas mus lygiai tokie 
priėmimai, kada skaitė sa
vo poezija mūsų Laisvės 
salėje iš Tarybų Lietuvos 
poetas laureatas Eduardas 
Mieželaitis, Justinas Mar
cinkevičius. arba kada skai
tė Mykolaičio Putino poezi
ją iš Tarybų Lietuvos ak
torius Laimonas Noreika, 
arba kada dalyvavo pas 
mus filmu artistas Dona
tas Banionis, rašytojai Juo
zas Baltušis, Mykolas Shie
lds, Alfonsas Bieliauskas,

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

Balandžio 16*d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas. '

Ieva Mizarienė

Mieste pasidairius
Miesto tarnautojų unijos 

prezidentas Barry L. Fein
stein patrauktas atsakomy
bėn. Jam primetama 11 kri
minalinių prasižengimų.

Distrikto prokuroras Ho
gan skelbia, kad Feinstein 
prasižengė, iššaukdamas til
tų tarnautojus streikan bir
želio mėn. 23 tiltai tada 
buvo laikinai uždaryti ir 
mieste susidarė trafiko pa
ralyžius.

Brooklyne Willoughby Ju
nior High School mokyto
jas W. Sife buvo dviejų mo
kinių apstumdytas ir ap
muštas. Ligoninėje gydo
mas.

gražiausiai ap- 
vakara su sa- 
Yar,” kurioje 
tvirtai, ugnin-

bą, ir jis ten susipažino su 
vietiniais lietuviais.

Romas yra aukšto lygio 
mokslininkas ir labai myli 
gamtą. Jam bus labai įdo
mu pamatyti Key West sa
lyną ir Floridos Everglades 
(pelkynus). Ten randasi 
daug gamtos įdomybių.

Džiugu sulaukti tokių 
svečių iš Tarybų Lietuvos, 
kaip diplomatas Vytautas 
Zenkevičius, žurnalistas Al
bertas Laurinčiukas, Vil
niaus Universiteto dėstyto
jas Bronius Raguotis ir 
dabar Romualdas Lekavi
čius. Malonūs jausmai glos
to širdį, kad Tarybų Lietu
va išaugino tokią inteligen
tiją.

Ipž. Gabrėnas

Mildred Stensler
Mūsų klubietė Aido Cho

ro vadovė Milldred Stens
ler irgi susirūpinusi, kad 

I būtumėt patenkinti menine 
programa, žinome, kad ne
būsite nuvilti.

Bus proga dar sykį pa
sveikinti visuome n i n i n k ę 
veikėją Margaret Kava
liauskaitę Cowl jos 75-ojo 
gimtadienio proga. Ji da
lyvaus su mumis, mums pa
kalbės šios garbingos Mo
ters Dienos reikalu. Girdė
sime eilėraščių skaitymą, 
kurį atliks Nastė Buknienė. 
Tikimės ir daugiau progra
moje dalyvių, bet lai tai lie
kasi surprizu... Y

Po programos prie vai
šių bus laiko gražiai pasi
kalbėti. Įėjimas tik $2.50.

Valdyba

Susižeidė
Brooklynietė Ona Wal- 

musienė pereita antradienį 
buvo nuvykusi į miestą, 
ant Fulton St. Lipdama 
laiptais į Subway, smarkiai 
susižeidė. Buvo nuvežta j 
ligoninę, kur reikėjo susiū
ti galvoje žaizdą, taipgi ir 
kojos buvo apibraižytos. Po 
gydytojų aptvarkymu ligo
ninėje, buvo parvežta į na
mus, ten ir gydosi.

Ona Walmusienė yra N. 
Y. Lietuvių Moterų klubo 
narė. Šią žinią telefonu 
pranešė M. Simon. Linki
me jai sustiprėti sveikatoje.

Human Resources admi
nistratorius Sugarman pra
neša, kad Medicaid progra
ma neturtingiesiems ligo
niams būsianti žymiai pa
gerinta. Tikimasi ’ 
daugiau finansinės 
mos iš valstijos ir 
ingtono.

gauti 
para- 

Wash-

Valley Stream Distrib
utors tarnautojas, nešęs į 
banka $268,000 vertes čekiu 
ir $5,000 pinigu, buvo plė
šiko užpultas. Plėšikas ga
lėjo pasinaudoti tik $5,000, 
kadangi čekių niekur nega- 
H iškeisti. .

Kailiasiuvių unija pasira
šė su darbdaviais sutartį, 
kuri suteikia kailiasiuviams 
$12 daugiau algos į savaitę, 
taipgi kitais metais vėl bus 
pakelta $10. ’

American Association to 
Combat Fascism and Anti- 
Semitism šaukia masinį mi
tingą trečiadienį, kovo 1, 
Marc Ballroom, 27 Union 
Square West, tarp 15 ir 16 
gatvės. Pradžia 6 vai. va-

Atsiprašome
Praėjusiam “Laisvės” nu- 

meryj, kur buvo pranešta 
apie sergantį Vincą Gurį, 
ligoninės adresas neteisin
gai paduotas. Jis randasi 
Trafalgar Hospital, 161 
E 90th St., New York Ci
tv, Room 710.

I. M—ne

Korespondencijoje iš Mo
terų Klubo susirinkimo įvy
ko nemaloni klaida. Gaspa- 
dinėmis kovo 5 d. parengi
mui apsiėmė Julija Lazaus
kienė ir Kaziūnė Čeikaus
kienė. Atsiprašome d. Čei
kauskienę—jos vardas pra
leistas per klaidą, laužant 
laikraštį.

Redakcija

kare, Įžanga 50 c.
Rengėjai kviečia publiką 

orisidąti prie reikalavimo, 
kad majoras Lindsay ir fe
deralinė valdžia imtųsi žy
gių suvaldyti žydus tero
ristus, kūne padėlio ja bom
bas tarybinėse įstaigose ir 
kitose vietose.

Rep.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

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

Gegužes 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. 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 e 1 p h i a, Pa. 
Prašau susisiekti su manim 
sekamu 
Maechtel,
Rd., Apt. 1706 (Sandhurst 
Towers), S c a r b d r o u g h , 
Ont., Canada. Tol. 291-4148.

(15-16)

adresu: Irhgard
1050 Markham

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

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

Sekr. A. Gilman

PARDAVIMAI
Pigiai parsiduoda dviejų kambarių 

rakandai. Nupirkus rakandus gali
ma ten apsigyventi. Vieta —VVilli- 
amsburgo “prodjektai.” Dėl dau
giau informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: P. Šolomskas, 114 Maujer 
St., Brooklyn, Apt. 133.

' (15-16)

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

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

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

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




