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METAI 5I-ji

KRISLAI
Lai darbas eina!
Vis tiek turės išmokti!
Didingas planas.

' Liaudies išstojimai 
i prieš karo pavoįų2?l

Atgarsiai dėl pasinio j imu 
prieš Kubos respubliką

Pietrytinėje Azijoje 
auga karo pavojus

Kieno tas karas? 
Prakeikčiausi pavadinimai. 
Melstis—talip, vogti—ne!

— Rašo A. Bimba —

Smarkiai apsidžiaugę !ab 
geru “Laisvės” dalininkų su
važiavimu, nenueikime mie
goti. Dažnai taip pasitaiko.

Spaudos rėmimo ir palaiky
mo darbas yra visų metų dar
bas. Vajai ir suvažiavimai tu
ri savo vietą, bet niekas ne
gali pavaduoti nuolatinio rū
pinimosi mūsų spauda.

ai

Londonas. — Kada buvo 
j paskelbta, kad Anglija su
tiko, idant Jungtinės Vals- 

į tikos darytų atominių bom- 
i bų bandymus prie Christ
mas salos Ramiajame van
denyne, tai čionai sujudo 
žmonės.

Parlamente darbiečiai 
įšaukė: “Gėda, gėda karo 
' ruošėjams... Tai saužudys- 
I tės žygiai!”

Premjeras Macmillanas 
i sakė, kad Anglija darys po-

Jungtinių Tautų Asamblė- Į žemyje atominių ginklų 
joje svarstomas Kubos skun-1 bandymų Jungtinėse Vals-

lijoje ir Skandinavijos ša-

Norstado 
laikrašty- 
Florenci- 

rašo, kad

Havana. — Rezul t a t e 
Amerikos valstybių minist
rų nutarimo prieš Kubą, 
Havanoje, Jose Marti aikš
tėje, įvyko masinis susirin
kimas. Šalies premjeras 
Kastro kalbėjo per dvi ir 
pusę valandos. Jis sakė, kad 
jokios kapitalistų ir stambių 
žemvaldžių pastangos nesu
laikys Lotynų Amerikos ša
lių nuo kovos už pilną poli- 

Į tinę ir ekonominę laisvę.

veiks-

Prezi-
• nu-

das prieš Jungtines Valstijas. ■ 0 JAV prie Christ-
diskusijos | mas sa]0Sj nes “Tarybų Są- 

i junga daug bandymų darė”. 
! Darbietis Driberg šaukė: 

kapitalisti-J “Kodėl nieko nesakote apie 
išmokti taikoje 

so-

Diskusijos rimtos, 
karštos. Bet net ir tie, kurie j 
tiesiog galvą guldo už mūsų 
vyriausybės šiaip politiką, pa
taria didžiajam ! . 
niam kraštui 
sugyventi su jo mažuoju 
cialistiniu kaimynu.

Kitaip ir negalės būti. Lai
kas mūsų vyriausybei apie tai 
pagalvoti. Beprotystė sapnuo
ti apie naują ginkluotą inva
ziją.

JAV nepertraukiamus ato
minių ginklų bandymus po
žemyje!?”

Tuo laiku tūkstančiai 
žmonių demonstravo prie 
parlamento rūmų ir Jung
tinių Valstijų ambasados.

Sujudo žmonės prieš pa
štai mano rankose praėjo-i didėjusi atominio karo pa- 

sjų metu žurnalo “švyturio” vojų j,. kitur> kajp taį Ita.
Nr. 23. Jame matau braiži
nį ir pasakojimą apie didin
gą planą “nutiesti” vandens 
kelią iš Baltijos Jūros Į Juo- 

▼ dąją Jūrą!
Dar labiau išgarsės mūsų se

nis Nemunas. Jis bus sujung
tas didžiuliu kanalu su upe 
Pripete, o Pripetė su Dniepru. 
Gi Dniepras puola į Juodąją 
Jūrą. Plaukios laivai, klestės 
prekyba!

Ir ne tik apie tai galvoja
ma. Kai kur jau darbas ver
da.

Senas sapnas virsta nauja 
tikrove. Upes, vandenį, tech
niką, mokslą socializmas pri
verčia tarnauti žmogui, liau
džiai, gyvenimo palengvini
mui ir pagražinimui.

Daugiau armijos ir lėktuvų 
pasiųsta į Pietinį Vietnamą. 
Prezidentas Kenedis atsisako 
kalbėti apie karo eigą ir nuo
stolius. Kjrdi, tai vyriausybės 
paslaptis!

Tai kieno gi šis karas?.'I 
Kodėl slepiamas nuo Kongre

so, nuo žmonių ? 
džiunglėse mūsų 
galvas guldo ?

Nebus Vakarinį 
Indijy valstybes

Londonas, 
metais buvo sumanymas 
sudaryti vakarinių Indijų 
federaciją, kuri būtų dali
mi Britanijos imperijos, 
kaip yra Kanada ir kitos 
Dominijos.

Federaciją turėjo suda
ryt 20 salų, kurios randasi 
Atlante tarp Pietinės Ame
rikos ir Jungtinių Valstijų. 
Bet į federaciją atsisakė 
įstoti Jamaica, kuri yra di
džiausia sala, tai pakriko 
visas planas.

Širdies ligos
Washingtonas. — 1960 

metais Jungtinėse Valstijo- 
J semirė 968,370 vyrų ir 733,- 

630 moterų, bendrai 1,702,- 
O kad nuostolių yra, tai nie- 000.

kas neabejoja. Pats preziden
tas juos pripažįsta, tik nepa
sako, kaip dideli jie yra.

Už ką ten 
jauni vyrai

. Vis daugiau Tarybų Lietu
voje pasirodo literatūros apie 
hitlerininkų siautėjimą Lietu
voje. Kiek daug nekaltų žmo
nių jie išžudė, kiek daug tur
to jie sunaikino, kokias bai
sias žaizdas jie paliko, baisu 
ir pagalvoti.

O jiems padėjo, jiems šuniš
kai tarnavo lietuviškieji bur
žuaziniai nacionalistai.

Lietuvių tautos istorijoje 
apie rūstųjį Antrojo pasauli
nio karo laikotarpį “hitleri
ninkai” ir “buržuaziniai na
cionalistai” bus prakeikčiausi 
pavadinimai.

Pasodinimą į kalėjimą Lie
tuvoje poros sutanuotų spe
kuliantų ir sukčių buržuazi
niai nacionalistai Amerikoje 
ibando paversti persekiojimu 

Jbažnyčios. Niekas iš tų pa- 
** Stangų neišeis.

Gerai, kad tie laikai,

(Tąsa 6-tam pusi.)
kai

Socialistinių šalių spauda 
kaltina Angliją ir Jungti
nes Valstijas už nutrauki
mą pasitarimų Genevoje. 
.Italus ypatingai sujudino 
NATO komandieriaus ge
nerolo Lauriso 
straipsnis, tilpęs 
j e “La Nazi one”, 
joje, kuriame jis
jeigu prasidės karas Euro
poje, tai tuojau jis gali pa-! “Liaudis yra milžinas, kurį 
virsti į viską naikinantį į neįveikti imperialistams”, 
atomini kara.

Maskvoje radijo komen
tatorius sakė, kad Anglijos 
ir JAV vyriausybės ir nu
traukė pasitarimus Genevo
je tik todėl, kad jos ruošia
si prie naujų atominių gink
lų bandymų. “Tai didelis 
smūgis taikos reikalams”, 
sakė komentatorius. Ir jis 
pridėjo: “Jeigu Vakarai da
rys atominių ginklų bandy
mus, tai, kad būti pasiren
gus atmušti užpuolimą, tą 
turės daryti ir Tarybų Są
junga”.

sake Kastro.
Susirinkime buvo skaity-

JAV atvirai kariaus 
i prieš vietnamiečius

Pereitais j Washingtonas. — Jung- 
tinių Valstijų aukščiausioji 
militarinė komanda iš Pen
tagono suorganizavo karinį 
štaba, kuris atvirai vado- 
vaus karui prieš Pietų Viet
namo partizanus. Vyriausiu 
komandieriumi paskyrė ge
nerolą Paul D. Harkins’ą, 
jo pagalbininku generolą L. 
McGarr’a.

Jungtinės Valstijos suor
ganizavo 200,000 vyrų Pie
tų Vietnamo armiją, gerai 
ją apginklavo, ten jau turi 
4,000 JAV karininku ir ka- 
rių, ir su šiomis jėgomis 
puls vietnamiečius

premjero, kuriame Chruš
čiovas pareiškė: “Brangūs 
broliai - kubiečiai! Tarybų 
Sąjungos liaudis buvo ir 
bus su jumis”.

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Tarybų Sąjungos, Čeko
slovakijos, Lenkijos ir eilės 
kitų šalių delegatai kriti
kavo Jungtines Valstijas, 
kurios Amerikos valstybių 
ministrų koriferenc i j o j e 
pravakė 1 tfė&ofiuciją. prieš 
Kubą. Kritikai sakė, kad 
tokia politika nesuderina
ma su Jungtinių Tautų 
tikslais, kurie reikalauja, 
kad J. T. nariai nesutikimus 
spręstų taikiai per pasita
rimus.

Kubos delegatas Dr. Gar- 
cia-Inchaustegui sakė, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai-

vynas ir orlaivynas, iš 
Guantanamo įlankos, Kubo- v 7

je, kur JAV turi įsitaisę 
karinę bazę, daro 
mus išprovokavimui 
mo ant Kubos.

Washingtonas. — 
dentas Kenedis įsakė
traukti tabako ir kitą pre
kybą, kuri Kubai per mėne
sį duodavo apie tris milijo
nus dolerių įplaukų.

Ottawa. — Numatoma, 
kad Kanados ir Kubos pre
kyba padidės. Kubos ciga
rai “Havana” yra mėgiami 
ne tik Kanadoje, bet ir 
ir Jungtinėse Valstijose.

Brasilia. — Brazilijos už
sienio ministras Dr. F. S. 
T. Dantas išdavė raportą 
parlamento nariams iš atsi
buvusios Amerikos valsty
bių konferencijos. Jis, tarp 
kitko, pareiškė: “Kuba ne
nustoja bendradarbiavusi 
su kitomis Lotynų Ameri
kos šalimis. Su ja reikia 
tartis, o ne stumti ją nuo 
savęs... Brazilija ’laikosi 
taikos politikos, tai yra, 
per pasitarimus”.

Toliau jis sakė, kad Bra
zilija imsis priemonių su
valdyti teroristus, k u r i e 
metė bombą į TSRS preky
bos centrą, taipgi prava
žiuojanti iš automobilio 
šaudė į Studentų Unijos 
namą.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Jungtinių Valstijų 
transporto lėktuvai atga
beno 300 karininkų ir karių 
iš Fort Riley, Kansas vals
tijos. Pietų Vietname da
bar jau randasi virš 4,000 
Jungtinių Valstijų karinin
kų ir karių, kurie kariauja 
prieš liaudies partizanus 
(Viet Gong). Tuo pat.kar
tu JAV karo laivynas at
gabeno dvidešimt vieną 
“U-l-A” karo lėktuvą.

Jungtinių Valstijų 
kiolika malūnsparnių
statė į frontą penkis vietna
miečių batalijomis. Laike 
šios operacijos partizanai 
nušovė du JAV malūnspar
nius, o trečią pašovė-suga- 
dino, bet jis dar galėjo nu
sileisti. Pirmiau JAV kari
ninkai tik mokė Pietų Viet
namo armiją, lakūnus ir 
davė jiems patarimus, bet
dabar jau apsirengę Jung-! 13,000,000 gyventojų. Lao- 
tinių Valstijų militarinė i sas užima 89,000 ketvirtai- 
uniforma dalyvauja kauty-Įnių mylių plotą, ir ten ran- 
nėse prieš partizanus. 1 dasi 3,500,000 gyventojų.

pen- 
pri-

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo, kad Jungtinių 
Valstijų intervencija į Pie
tų Vietnamą susilauks to
kio paties smūgio, kaip su
silaukė Korėjoje.

Geneva. — Keturiolikos 
valstybių atstovai buvo su
sitarę ir išdirbę planą su
darymui koalicinės vyriau
sybės Laose, bet Vakarų, o 
ypatingai JAV kurstomas, 
princas Boun Gumas atsi
sakė įeiti į koalicinę vy
riausybę, gi jo generolai ' 
pradėjo karo veiksmus La
ose.

Pietinis Vietnamas ir La
osas randasi prie Pietinių 
Kinijos jūrų. Vietnamas ru- 
bežiuojasi su Kambodža, 
Laosu ir šiaurės Vietnamu, 
o Laosas dar su Burma, 
Thailandu ir Kinija. Pietų 
Vietnamas užima 65,000 
ketv. myliu plota ir turi

Masinės francūzy J. Kenedis tarėsi

svei-

CHRUŠČIOVAS YRA 
SVEIKAS

. .Maskva. —Brazilijos am
basadorius R. L. Assump- 
cao buvo nuvykęs į Sočį 
miestą Juodosios jūros pa
kraštyje, kur Chruščiovas 
leidžia atostogas. Jie kalbė
josi ir paveikslus nusitrau
kė.

TSRS premjeras juokėsi 
iš tų, kurie Vakaruose lei
džia paskalus, būk buvo pa
sikėsinimas ant Chruščiovo

Nuo įvairių širdies ligų 
mirė 659,410 žmonių, o nuo 
taip vadinamos “Coronary 
Disease” — 492,140.

Jungtinių Valstijų
katos departamentas tyri
nėja — kodėl vis daugiau 
žmonių miršta nuo širdies 
ligų. Vien New Yorko mies- 
te per ateinančius penke- “Sužeidę”‘
rius metus planuoja tyrinė
ti 120,000 žmonių. ^Tyrimas 
susiduria su finansiniais 
trūkumais, nes U. S. Pub
lic Health departamentas 
tam reikalui paskyrė tik 
$183,000.

DIDELI BUVO PELNAI 
Už TABAKĄ

New Yorkas. — Ameri- 
rican Tobacco Co. paskelbė, 
kad 1961 metais tūrėjo re
kordinius pelnus, būtent 
$68,738,000. Kompanijos Še
rai paaugo po $5.03.

T. SĄJUNGA ĮSPĖJO 
HOLLAIDIJĄ

Maskva. — TSRS įteikė 
Hollandijai notą, kad ji ir 
TSRS liaudis nebus nuoša
liai, jeigu hollandų karo lai
vai ir ateityje piratiškai 
užpuldinės Indonezijos lai
vus, ir jeigu H'ollandija 
provokuos karą prieš Indo
neziją.

Saarbruecken. — Anglies 
kasyklų sprogime žuvo 304 
žmonės.

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Laku- Washingtonas. — Para- 

nas F. G. Powers jau sugrį-1 mount Macaroni Man. Co 
žo į Jungtines Valstijas ir 
randasi su savo šeima. 
Central Intelligence Agen
cy (JAV užsienio žvalgy
bos agentūra) paskyrė ko
mitetą, kuris klausinės la
kūną.

Komercinė spauda rašo, 
kad už lakūną Powers JAV 
perdavė Tarybų Sąjungai 
R. I. Abelį.

Brooklyn, N.
JAV armijai 700,000 svarų 
“Egg noodle”. Bet pasiro
dė, kad tuose makaronuo
se visai nėra kiaušinių.

Cape Canaveral, Fla. — 
Surasta, kad “Mercury” 
raketa netvarkoje, tai J. H. 
Glenno iššovimas atidėtas 
iš vasario 13 į 14 dieną.

Hastings, Anglija. — An
glų kanale susidūrė italu 
laivas “Taloro” su TSRS 
laivu “Berdensk”. Abu ma
žai nukentėjo.

Nuske n d oManila.
graikų laivas “Yanix”, ame
rikiečiai išgelbėjo 29 jūri
ninkus.

Paryžius. — Sulaukęs 71 
m. amžiaus mirė kompozi
torius J. Ibert.

Detroitas. — 1961 m. 
Chrysler Corp, turėjo di
džiausius pelnus istorijoje, 
jie siekė $31,630,000, tai 
kiekvienas šėras paaugo po 
$1.24.

demonstracijos
Paryžius. — Čionai de- 

sėtkai tūkstančių studentų 
ir darbininku demonstravo 
reikalaudami suvaldyti fa
šistinius elementus' ir su
teikti Alžyrui nepriklauso
mybę.

Prezidento De Gaulle val
džia užleido demonstrantus 
“saugumo gvardija”. Įvyko 
daug susirėmimų. Fašistai 
ir teroristai metė bombas

*. ' ”į i demonstrantus. Buvo už- pristate R -yrrinrinQ in tarno

. Havana. — Prieš 11965 m. 
Kuba jau turės 100 preky
bos laivų, kurių kiekvienas 
bus po 10,000 tonų įtalpos. 
Rytų Vokietijoje jau baigia 
statyti jai pirmą tokį laivą 
—“Sierra Maestrą”.

Tirana. — Albanija pro
testuoja, kad jos nekvietė 
į Varšuvos Apsigynimo Są
jungos karininkų susirinki
mą, kuris įvyko Varšuvoje.

Londonas. — Pulkininkas 
J. H. Glenn, kurį JAV ren
giasi iššauti į kosmosą, ap
sidraudė ant $95,200.

Rawalpindi. — Pakistano 
valdžia uždraudė masinius 
susirinkimus ir areštavo 
150 žmonių, jų tarpe 5 ko
munistų vadus.

Aberdeen, Md. — New 
Yorko-Miami autobusas at
simušė į sunkvežimį. Nelai
mėje sužeidė 9 žmones.

Roma. — Sulaukęs 72 
metų amžiaus mirė kardi
nolas De Gouveią.

mušta 8 žmonės, jų tarpe 
Paryžiaus miesto Komunis
tų partijos sekretorius, 
šimtai žmonių sužeista.

su NATO vadais
l - . I

Washingtonas. — Prezi
dentas Kenedis tarėsi' su 
NATO vadais. Daugiausiai 
buvo svarstoma apie ato
mines jėgas, kuriomis JAV 
jaučiasi galingos.

NATO vyriausias jėgų 
komandierius generolas L. 
Norstadas reikalaują, kad 
Vakarų Vokietijos milita- 
rinės jėgos būtų padidintos, 
nes Anglija atsisako didin
ti savo armiją V. Vokieti
joje. Ji dabar ten turi 55,- 
000 vyrų.

ir

PIKTAI PUOLĖ 
LIAUDIEčIUS

San Jose, Kosta Rika.— 
Čionai įvyko Kongreso ir 
prezidento rinkimai. Į pre
zidento vietą laimėjo F. J. 
Orlich - Bolmarich, kuris 
kandidatavo nuo kelių bur
žuazinių partijų. Demokra
tinis liaudies frontas statė 
į prezidentą kandidatu E. 
O. Valverdę, bet reakcinin
kai persekiojo demokrati
nio fronto šalininkus, ap
šaukdami “Kubos agen
tais“.

Ekstra
Washingtonas. — TSRS 

premjeras Chruščiovas siū
lo, kad kovo 14 dieną. Ge- 
nevoje, susirinktų visų 18- 
kos valstybių viršūnės ir 
apsvarstytų nusiginklavi
mo reikalus, tai yra, tų val
stybių, kurioms Jungtinės 
Tautos pavedė svarstyti 
tuos reikalus.

Maskva. — TSRS Aukš- ' 
čiausioji Taryba išklausė 
lakūno Francis Gary Po
wers tėvų ir žmonos prašy
mą ir JAV lakūną paliuo- • 
savo.

GIZENGĄ IŠTRĖMĖ 
ANT SALOS

Leopoldville. — Kongo 
centralinė valdžia areštavo 
Antoine Gizengą ir ištrėmė 
ant Bula Bemba salos, kuri 
randasi Kongo upėje ties 
Moanda miestu. TSRS rei
kalauja, kad Jungtinės 
Tautos paimtų Gizengą sa
vo apsaugon,. nes yra pavo
jus jo gyvybei.

Londonas. — Rugpjūčio 
6 d. Anglija suteiks Jamai
kos šalai dominijos teises.

Vilnius. —Lietuvos Aukš
čiausiasis Teismas nuteisė 
keturis valiutininkus prasi
kaltėlius sušaudyti, o kit- 
tus keturis nuo ketverių iki 
dešimties metų kalėjimo. 
Kaltinamųjų vardai tilpo 
“L” iš vasario 6 dienos.)

Varšuva. — Senų geležų 
lauže buvo surasta dalis 
Anglijos ambasadoriaus si
dabrinių daiktų kolekcijos. 
Kolekciją hitlerininkai iš
plėšė, kada jie 1939 m. užė
mė Varšuvą.
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Rinkimai j Indijos parlamentą
NEUŽILGO, rodosi vasario 18-tą dieną prasidės 

rinkimai į Indijos parlamentą, ir jie tęsis bene per ke
letą savaičių. Šie rinkimai-balsavimai atkreips į save 
viso pasaulio akis.

Šiuo metu Indijoje gyvena apie 210 milijonų žmo
nių, turinčių teisę balsuoti! Nemanoma, kad visi jie ta 
teise naudosis, kad eis prie urnų, tačiau apskaičiuoja
ma, jog apie 125 milijonai jų tikrai balsuos. Iš viso In
dija šiuo metu turi arti 250 milijonų gyventojų.

Į Lok Sabhą (žemesenįjj atstovų butą) bus išrink
ti 494 deputatai, o i 13-kos valstijų-provincijų asamblė
jas — 2,930.

Visos žymesnės partijos ir politinės grupės turi iš- 
stačiusios savo kandidatus. Rinkimuose dalyvauja:

Kongreso partija—tai didžiausia ir įtakingiausia 
šiuo metu šalies partija, kurios priešakyje stovi Nehru 
ir kiti. Nieks neabejoja, kad ši partija išrinks daugiau
siai deputatų, tik nežinia, kiek, kokią daugumą nauja
me parlamente ji turės.

Indijos Komunistų partija taipgi įtakinga, didelė, 
ir ji rinkiminėje kampanijoje dalyvauja labai aktyviai, 
uoliai aiškindama žmonėms, jog Indijai liekasi vienas 
kelias—kelias į socialimą.

Socialistų partija stovi į dešinę nuo Komunistų 
partijos, tačiau, sakoma, jon pastaruoju laiku pradėjo 
spiestis nemaža intelektualų, kuriems Kongreso parti
ja atrodo “per daug dešini,” o Komunistų partija—“per 
daug kairi.”

Jana Sangh partija—labai menka; jos programa nu
kreipta daugiau prieš mahometonus ir krikščionius — 
tai reakcionierių partija.

Svantanra—t. v. “laisvės partija,” susiorganizavu
si tik prieš trejetą metų, ir jon susibūrę visokie nuo ki
tų partijų atsimetėliai, atplaišos. Nehru vadina šią par
tiją fašistine.

Dešinieji elementai, nežiūrint, kuriai partijai bei 
grupei jie priklauso, pačias didžiausias kanuoles yra at
sukę prieš Indijos Komunistų partiją.

Kai kurie reakcionieriai jau pradėjo atvirai puldi
nėti ir patį Nehru, skelbdami, kad jis per daug patai
kaująs komunizmui, kad jis, “esąs jų įtakoje”. Tie pa
tys reakcionieriai smarkiai puola ir Kongreso partiją, 
prikišdami jai karupciją, sugedimą.

(sausio 31 d.) vedamajame 
“Vaduotojai iš dešinės” 
smarkiai ir gerai pasmer
kia Amerikoje besiplečiantį 
po visokiaispasivadinimais 
fašistinį judėjimą.. Tai gai
valai, girdi, kurie “kiekvie
name palovyje suranda pa
sislėpusių komunistų ir ga
lybę jų talkininkų, ar ‘krip- 
tokomunistų’ tiek federali- 
nėje vyriausybėje, tiek vals
tijų valdžiose, kaip r savi
valdybėse.”

Šimtu procentų sutinka
me ir su tuo, kad “kur re
akcija kvepia, ten ir mūsų 
lietuviški reakcininkai ne
gali iškęsti savo nagų ne- 
prikišę.”

Deja, kaip tik toje pačio
je, kartais dar net fašistiš- 
kesnėje baloje murdosi ir 
pats “Keleivis,” ir “Naujie
nos” ir visa menševikų 
“partija.” Ne tik atsineši- 
me link Tarybų Lietuvos, 
bet visais tiek naminiais, 
tiek užsieniniais pagrindi
niais klausimais šių laikraš
čių pozicija niekuo nesiski
ria nuo smetonininkų bei 
klerikalų reakcinės spaudos 
nusistatymo. Jei šitas pa
smerkimas “vaduotojų iš 
dešinės” reiškia menševikų 
pirmąsias pastangas atsipa
laiduoti nuo reakcijos bend
rojo fronto, tai gerai. Pa
gyvensime ir pamatysime.

ĮDOMUS DALYKAS VYKSTA Bombėjaus mieste, 
kur kandidatas į parlamentą yra Krišna Menon, j Kon
greso partijos narys. Krišna Menon—dabartinis Indijos 
gynybos ministras ir dažnus delegatas į Jungt. Tautų 
Asamblėjos sesijas. Čia jis savo iškalbingumu ir logika 
išsiskyrė iš daugelio kitų buržuazinių kraštų delegatų 
ir tuo būdu tapo plačiam pasauliui gerai pažįstamas.

Reakcionieriai ir jų talkininkai Indijoje jau apskel
bė Krišną Menoną komunistu, o jei “ne tikru komunis
tu”, tai jų pritarėju. Jie kaltina Menoną, kam jis, būda
mas gynybos ministru, nieko nedarė, kai Kinija nelabai 
seniai pasiėmė ginčijamą žemės sklypą, besirubežiuo- 
jantį su Indija. Jie primeta Krišnai Menonui “komuniz
mą” ir dėl to, kad jis Jungtinėse Tautose dažniausiai 
sutikdavo su tarybinio bloko valstybių palitiniu kursu.

Bombėjuje šiandien vyksta labai įtempta rinkiminė 
kampanija. Nors pats Nehru karštai stoja už Menoną, 
tačiau atsiranda ir pačioje Kongreso partijoje dešinių
jų, kurie kovoja prieš Menono kandidatūrą. Prieš Meno
ną išstojo Socialistų partija ir kitos grupės, bet jį palai
ko Indijos Komunistų partija: ten, kur Menonas kandi
datuoja, komunistai savo kandidato nestato.

Taigi bus labai įdomu, kas Bombėjuje laimės: Me
nonas ar jo priešas—Jiwatram B|hagwandas Kripalani.

Iš viso Indijos parlamento rinkimai, kaip aukščiau 
minėjome, atkreips viso pasaulio dėmesį.

BAIMĖ TURI 
DIDELES AKIS... ,

Brooklyno pranciškonų 
laikraštis paduoda tokią ne
va žinia iš Bostono: c. • . .

Brukasi nariais komupistai į, 
lietuvių draugijas,visur, kur ir 
kaip tik gali.’ Kai dabai* kom
partijos nariai-turėjo ir JAV 
išsislapstyti, tai, išsigandę ir 
nebe prisipažindami bolševi
kais, turi kaip nors rangytis. 
Iš tokių narių draugijos nesi
džiaugs.

I

Jei pranciškonams rūpėtų 
tiesos žodis, tai jie šią “ži
nią” būtų parėmę faktais, 
parodymais, kas ir kur. Bet 
jie jokių tam faktų neturi, 
tai, ot, ima ir plepa nei šį 
nei tą!

Tas pats laikraštis pri
kiša “The World Almanac 
1962” leidėjams, kodėl jie 
šiemetiniame savo kalendo
riuje tiek mažai rašą apie 
“Lietuvos praeitį.” Girdi, 
pernykščiame leidiny buvo 
plačiau ir kitaip rašyta. 
Pasak pranciškonų rašeivą, 
tai esą “naujos politikos 
kryptis.” Toliau:

Yra būdinga, kad prieš 
keletą dienų to almanacho 
leidėjas “The New York 
World Telegram’’ labai griež
tai pasisakė, kad nebūtų drau
džiama į Ameriką gabenti ko- 
munistinė-bolševikinė literatū
ra.

Segregacija šiaurėje

Visa tai pranciškonams 
ir jų sėbrams “veiksniams” 
nepatinka, nes gali pakenk
ti jų raketų i—dolerių pra
šymui iš visuomenės. O do
lerių jie rengiasi prašyti: 
vasario 16 dienos proga jie 
dar vis mano susirasiu dur
nelių, kurie aukos.

ŠIUO METU ENGLEWOOD, N. J., negrai pradėjo 
kovą už pašalinimą segregacijos iš visuomeninių mo
kyklų šiame nedideliame mieste. Jiems padeda kovoti? 
toliau numatą baltieji miestelio gyventojai.

Neseniai panašią kovą negrai buvo pradėję (ir, ro
dosi, laimėjo) New Rochelle, N. Y. '

Aišku, tokių šiaurinėse valstijose vietų, kur vy
rauja segregacija mokyklose, yra ne viena. Ir gerai, 
kad negrai laiku susipranta reikalauti sau lygių teisių, 
kokių reikalauja pietinėse valstijose.

■ Nemaža šiauriečių dažnai pirštu rodo į pietines 
valstijas—“ak, kokia ten negrų priespauda ir pažemini
mas,” sakydami. Bet jie pamiršta apsidairyti ir pama
tyti, kas darosi pas juos pačius!

2 p.-Laisve (Liberty)—A n ir., vasario (Feb.) 13, 1962 i

PAMINĖJO J.
PIATNICKIO 80-JĮ 
GIMTADIENĮ

Vilniaus “Tiesoje” tilpo 
J. Komodaitės ilgokas 
straipsnis apie Josifą Piat- 
nickį' (Taršį), kurio 80-asis 
gimtadienis pripuola sausio 
30 d.

J. /Piatnickis buvo įžymus 
rev o 1 i ucionierius, gimęs 
1882 metais Ukmergėje. 
Jaunomis dienomis Piatnic- 
kis dirbo Kaune ir Vilniu
je, organizavo darbininkų 

streikus, vadovavo kovoms 
prieš carizmą,

Vėliau pasitraukė>į Rusi
ją. Po to, kai susiorganiza
vo Komunistų Internacio
nalas, J. Piatnickis jame 
dirbo. Buvo įžymus veikė
jas. Deja, 1939 metais, ra
šo J. Komodaitė, J. Piatnic
kis tapo “asmenybės kulto” 
auka. Jis mirė 1939 m. 
spalio 30 dieną.

Jo tikroji pavardė buvo 
Taršis, tai kaipgi jis gavo 
Piatnickio pavardę?

Šituos žodžius rašantysis 
kadaise, prieš 20 metų, 
skaitė jo atsiminimus, iš
leistus knyga, kurie buvo 
išversti ir į anglų kalbą. 
Ten autorius pasakoja daug 
maž taip: Jis nešdavo re
voliucinę literatūrą iš Vo
kietijos į Lietuvą, o paskui 
iš čia siuntinėdavo Kpo visą 
Rusiją. Kai jis pirmą kar
tą nuvyko į Vokietiją, ten 
jį pasitiko ano meto social
demokratų veikėjai ir pasa
kė jam, kad jis (saugumo 
sumetimais) turįs vadintis 
kitu vardu. Kokiuo? Tai 
buvo penktadienis, na, ir 
vokiečiai jam tarė: kadan
gi šiandien yra penktadie
nis, tai mes jus ir vadinsi
me penktadieniu (rusiškai: 
Piatnica). Jam patiko tas 
pavadinimas, na, ir jis pasi
vadino Piatnickiu. Šia pa
varde šis įžymus revoliucio
nierius ir įėjo į darbininkų 
judėjimo istoriją.

LIETUVOS 
DAILININKAI 
MASKVOJE

, Vilniaus “Vakar i n ė s e 
naujienose” škaitome:
i j ■ * • i • u ■

; ' Iš Maskvos ^rįžo, grupė Ta
rybų Lietuvos 'dailininkų, ’ da
lyvavusių susitikime su Visasą
jungines dailės parodos lanky
tojais. Nors Visasąjunginė dai
lės paroda atidaryta Maskvo
je jau keletą mėnesių, čia vi
sada gausu dailės mėgėjų. 
Kiekvieną trečiadienį organi
zuojami parodos lankytojų su
sitikimai sli atskirų respubli
kų dailininkais. Praėjusią sa
vaitę keli šimtai maskviečių 
atėjo į sales, kuriose ekspo
nuojami Tarybų Uzbekijos, 
Kazachijos ir 'Lietuvos daili
ninkų darbai. Parodos salėse, 
skirtose lietuvių tarybinei ta
pybai, grafikai, skulptūrai, 
taikomajai dailei, dailininkai 
N. Petrulis, Br. Vyšniauskas, 
V. Valius, L. Surgaila, dailės 
kritikas S. Budrys, susitiko su 
dailės mėgėjais, atsakė į gau
sius jų klausimus. Maskviečiai 
teigiamai įvertino Tarybų Lie
tuvos dailę, pareiškė kai ku
rias kritines pastabas.

“DARBAS” APIE 
PUNTA DEL ESTE 
KONFERENCIJĘ

Urugvajiečių laikrašty 
“Darbe” St. R. rašė apie 
Punta del Este (jau pasi
baigusį) suvažiavimą:

šis suvažiavimas yra nu
kreiptas prieš, Kubą, kurio 
tikslas yra pasmerkti Kubos 
vidujinę gyvnimo santvarką ir 
sukelti teises ginklais ją su
naikinti. 1

Kiekvienam stoja klausi
mas: Kodėl prieš Kubą, o ne 
prieš Paragvajų? Paragvajuje 
yra žiauri .diktatūra, liaudis 
mindžiojama, žmonės šaudo
mi ir žudomi visokiais žiau
riausiais būdais. Visi mato ir 
žino, kaip dažnai lavonai 
plaukioja upėje Parana, bet 
tas niekam nesvarbu 1 Dar va
kar buvo Tfuchiljus Domini
konų respublikos diktatorius, 
Batista —• Kubos diktatorius, 
ir niekas nedarė ir nedaro 
skandalo. Bet kodėl dabar 
)<altina Kubą ? Argi' būtų tik 
už tai, kad Kuba atsisakė nuo 
ponų ir pasiskyrė sau socia
listinį kelią, o gal už tai, kad 
Kuba yra švyturys, kuris švie
čia kelią visoms Pietų Ame
rikos valstybėms eiti kultūri
niai ir padoriai į gyvenimą?

šiandien Kuba yra'milijonų-

Katalikų bažnyčia už 
“socialę revoliucij ą’ ’ 

įKuboš^bėgėliai susirin- j 
ko į Miami''Stadiumą sau
sio 27 d. iš plačios Flori
dos. Juos čia sukvietė ka
talikų bažnyčia. Sakoma, 
dalyvavo pamaldose apie 25 
tūkstančiai žmonių.

Miamės katalikų vysku
pas Cal-eman F. Carroll ir 
Kubos katalikų vyskupas 
Eduardo Boza Mašvidal 
šaukėsi prie dievo, kad jis 
padėtų sukelti Kuboje “so
cialę revoliuciją.” Ypač Ku
bos dipukas vyskupas Mas- 
vidal apeliavo į Kubos pabė
gėlius, kad jie nenustotų 
vilties, kad jie vieningai 
laikytųsi prieš komunizmą.

Šios sueigos vyriausias 
tikslas, žinoma, buvo pa
veikti Urugvajuje susirin
kusius Lotynų Amerikos 
respublikų užsienio minist
rus, kad jie paskelbtų revo
liucinei Kubai ‘‘socialę re
voliuciją.”

Kitas dalykas, tai bandy
ti sutvirtinti nupuol u s i ą 
pabėgėlių dvasią. Aišku, 
juo toliau, tuo labiau dipu
kai puola desper a c i j o n . 
Kaip ir lietuviškieji dipu
kai, taip ir kubiečiai dipu
kai gyvena tik viena vilti
mi, kad atominis karas gali 
jiems atidaryti duris j savo 
gimtinę. Kiekvienas tarp
tautinis neramumas, šalto
jo karo paaštrėjimas sutei
kia jiems šiek tiek inspira
cijos dar vis ko nors laukti, 
dar vis tikėtis surasti pra
rastąją laimę.

Kunigai ir vyskupai, ma
tomai, bando juos patiešyti, 
kad su dievulio (pagalba bus 
Kuboje laimėta *“socialė re
voliucija,” , geriau sakant, 
kontr-revoliucija. Bet var
gu ir jų garbinamas" dievu
lis jiems begalės padėti.

——— • ■

Planuoja Kubos dipukus 
išskirstyti

Tuojau po tos vyskupų 
palaimintos sueigos atsira
do naujas planas, kuris iš- 
sikarščiavusius ir “socialės 
revoliucijos” belaukiančius 
dipukus smarkiai pritrenkė. 
Tai planas tūkstančius di
pukų iškelti iš Floridos, 
ypač iš Miami apylinkės, ir 
juos paskirstyti po visą pla
čią Ameriką.

Planą sudarė taip vadina
ma Church World S-ervice 
įstaiga. Ji planuoja kubie
čius iškilnoti iš Floridos į 
tūkstantį miestų ir mieste
lių. Vasario 27 d. 100 ku
biečių bus perkelti Cleve- 
landan. Vėliau seks perkėli
mai i kitus miestus, c*

Tikimasi, kad kubiečiai 
pabėgėliai kooperuos. Pa
šauktieji keltis iš Floridos, 
nors ir nenorom, sutiks kel
tis naujon vieton ir ten pra
dėti naują gyvenimą. Pir
moje vietoje bus keliami 
tie, kurie Floridoje neturi 
pastovaus darbo ir gyvena 
iš valdiškos paramos.

Iki šiol kubiečiai dipukai 
buvo laikomi Floridoje, kad

lūpose ir širdyse, nežiūrint to, 
kad maža saujelė nori ją pa
smerkti. Milijonai visokių tau
tų ir spalvų žmonių reiškia 
solidarumą ir siūlo pagalbą, 
nes Kuba yra teisybė, jos liau
dis jau įrodė pasiryžimą ap
ginti savo žemę su savo di
deliu ir mylimu vadų Kastru 
priešakyje.. Kuba yra prisi- 
ruošusi apginti savo teises ir 
laisvę, — stengsis, kad jau 
nebegrįžtų sarmatos ir netei
sybės laikai!

Tebūnie praeitis dvidešimto
jo amžiaus sarmatos istorijo
je! Kuba gyvuos, nes ji sta
tosi, bujoja, su kiekviena die
na sunkumai praeina ir graži 
ateitis veržiasi į vargšo namus. 

įvykus perversmui Kuboje, 
jie galėtų tuojau persikel
ti į Kubą. Invazijai nepa
vykus ir dabar nebeturint 
vilties nuversti revoliucinę 
Kubos valdžią, tenka ku
biečius bėglius išskirstyti ir 
pastoviai apgyvendinti pla
čioje Amerikoje.

Tokie namai tik 
milijonieriams

Dienraštis “Post-Times,” 
išeinąs Palm Beach, Fla., 
rašo, kad šiame mieste sta
tomi milijonieriams gyventi 
namai. ’

Neseniai baigtas statyti 
apartmentinis Sou t h 1 a k e 
namas prieinamas tik tur
čiams, nes už vienai šeimai 
apartmentą reikia mokėti 
nuo $4,500 iki $10,000 į 
metus.

Palm Beach dabar dar la
biau išgarsėjo, kai čia tan
kiai atvyksta mūsų prezi
dentas Kenedis atostogas 
praleisti. Su Kenedžiu 
atvyksta ir daugiau aukš
tų pareigūnų, sykiu ir dau
giau milijonierių.

Todėl ir statoma daugiau 
tokių namų, kad turčius 
juose apgyvendinti.

Nubaustas, kad 
perdaug “dirbo”

Iš Cincinnati, Ohio, atvy
ko John J. Haggerty ir ap
sigyveno Miami Beach, 
Fla. B-et vieną dieną Mr. 
Haggerty papuolė bėdon. 
Jis buvo areštuotas ir pri
statytas teisėjui M i 11 o n 
Feller.

Girtuokliavimu'ir netvar
kingu elgesiu kaltinamas, 
teisme jis teisinosi, kad jo 
užsiėmimas yra — “vyno 
ragautojas” ir čia atvykęs 
jis tokįTpat darbą gavęs ir 
esąs dabar areštuotas tik 
todėl, kad “viršlaikį” dir
bęs, kad tekę jam per daug 
vyno ragauti.

Teisėjas pripažino Hag
gerty esant kaltu ir įsakė 
daugiau vyno Miami Beach 
neberagauti, tuojau apleisti 
šį miestą, o savo “amatą” 
praktikuoti kuriame nors 
kitame imeste, bet ne Mia
mi Beach.

Alkoholis daugelį 
žmonių užmuša

D r. W. C. Wilentz, vy
riausias Middlesex County, 
N. J., e g z a m'inierius, ir 
toksikologistas J. P. Brady 
rašo žurnale “Ame r i c a n 
Practitioner,” kad alkoho
lis daugelį žmonių užmuša.

Per pastaruosius 27 me
tus jie išegzaminavo 2,008 
užmuštus žmones ir sura
do, kad 828 žmonės užmuš
ti iš alkoholio priežasties. 
Tai sudaro 41 procentą.

Savo nuodugnių tyrimų 
pagalba jie nustato, kad al
koholis kaltas dėl 49.6 pro
centų automobilių nelaimių, 
51 proc. kitokių užmušimų, 
36 proc. saužudysčių ir 36 
procentai visokių staigių 
mirčių. !

Daugiausia automobilių 
nelaimių ištinka dėl auto
mobilių vairuotojų neblaiyo 
proto. Alkoholinių gėrimų 
ragavę .vairuotojai jau ne
bėra tokie atsargūs, kaip 
tie, kurie visai alkoholio ne
ragavę. Įsigėręs kiekvienas 
pasidaro drąsesnis rizikuo
ti ir dėl to ištinka daugiau 
nelaimingų atsitikimų.

Alkoholį naudo j an tieji 
vairuotojai turėtų atsimin
ti, kad jie rizikuoja tiek sa
vo gyvastimi, tiek ir kitų 
žmonių gyvastimi/Jie apie 
tai turėtų rimtai' pagalvoti, 
ar galima gerokai įsigėru
siam automobilį vairuoti.

J. G.

Knyga “Hitlerine 
okupacija Lietuvoje”

Knyga išleista 1961 m. 
Valstybinės ir Moksl i n ė s 
Literatūros Leidyklos Vil
niuje. 452 puslapių, dide
lio formato, telpa nemažai 
žmonių ir šiaip fotografijų, 
dokumentinių nuotraukų ir 
žemėlapių. • Tai begalinės 
svarbos pasiskaitymų kny
ga. Kokie baisūs dalykai 
dėjosi, koks žvėriškas elge
sys ir žudymas nekaltų 
žmonių buvo tuojau, pirmo
mis dienomis vokiečiams fa
šistams įsibriovus į Lietu
vą.

Surašyta daugybės nužu
dytų žmonių vardų - pavar
džių ir vietų, kur žudymai 
vykdyti. Tai buvo žvėriški 
elgesiai ne vien hitlerinių 
vokiečių, bet ir lietuviškų 
fašistų, buržuazinių nacio* 
nalistų. Jie žudė tarybinius 
lietuvius ir žydus.

Tą dokumentinę knygą 
turėtų perskaityti visi anti
tarybiniai vadeivos — “Ke
leivio,” “Naujienų,” “Dir
vos” ir “Draugo” redakto
riai, kad sužinoti tikrą tie
są apie tą žvėrišką naikini
mą ir grobimą Lie t u v o s 
turtų.

Knygos pradžioje, skyriu
je Istorinis lietuvių priešas, 
pradedant su XIII a., K. Si- 
deravičius rašo apie vokie
čių kryžiuočių puolimus ant 
lietuvių tautos. D. J.

Maskvoje Ceilono 
drambliukas

Maskvos zooparkas pra- • 
dėjo rodyti drambliuką Si- 
dėvį, kurį atsiuntė dovanų 

| Ceilono - Tarybų Sąjungos • 
draugystės draugija.
> Sidėvis. b ’U v o sugautas 
džiunglėse medžioklės me-51 . 
tu. Drambliukas turi gerą , 
apetitą: per parą jis išgeria 
iki 40 litrų pieno. Maskvo- y 
je meniu buvo išplėstas: be 
pieno, jam duodama cuk- 
raus, daržovių, duonos.

Drambliukas iš Ceilono 
nuo pat pirmųjų dienų tapo - 
maskviečių numylė t i n i u . 
Prie jo erdvių patalpų vi
suomet gausu žmonių. Si- 
dėviui s u d a r y t os beveik . 
“tropinės” sąlygos — dega 
galinga šildymo lempa, vi
sada karšti centrinio šildy
mo radiatoriai. Drambliu
kas sparčiai auga. Dabar 

sveria 160 kilogramų, 
ūgis—130 centimetrų.
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Projektas Vilniaus i 
centriniam paštui 

rekonstruoti
VILNIUS. — Miestų ir* 

kaimų statybos projektavi- 
mo instituto archit e k t a i 
broliai A. ir V. Nasvyčiai , 
ir J. Makariūnas dabarti-.L 
niu metu kuria projektą 
Vilniaus centriniam paštui 
rekonstruoti.

Iš esmės tarp Rašytojų ir 
Sirvydo gatvių bus pastaty
tas naujas pastatas.

Statant centrinį paštą, 
bus plačiai panaudojamos 
naujosios statybinės me- ’ 
džiagos bei konstrukcijos.
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Klaidos atitaisymas
“Laisvės” laidoje už sau- - 

šio 6 d. iš Bostono korespon- . 
dencijoje įsiskverbė nemalo
ni paklaida. Ten buvo at
spausdinta, kad Lietuvoje •. 
“mirė” Morta Vilkienė, E. 
Repšienės motina, žodis • 
“mirė” įsiskverbė per klai- ^ 
dą, nes senutė Vilkienė, su- 
laukusi 92 metų amžiaus, '* 
tebegyvena. Atsipra some 
M. Vilkieriūąir yE. Vilkai- . 
tės-Repšienės.—Redakcija
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$

'■I1

■



Užsienio valiutos ir briliantų 
spekuliantai teismo suole

Rašytojui Albinui Žukauskui
50 metu

AiiTpasaūIio stogo’

’ jau buvo ra-
Vilniuje įvyko

kurie

“Laisvėje 
šyta, kad 
teismas tų asmenų 
spekuliavo užsienio valiuta 
ir briliantais.

Mes paduodame sutrum- 
pintų tos bylos eiga, kaip 
jų aprašo žurnalistas P. 
Jankauskas.

Aprašyme dažnai varto
jamas žodis sandėris, mūsų 
spaudoje retai kada mini
mas. Sandėris reiškia susi- 
derėjimą, piktiems tiks
lams susitarimų, savita są
mokslą. — Red.

VILNIUS. — Sausio 30 d. 
F. Dzeržinskio vardo klube, 
Lietuvos TSR Aukščiausio
jo teismo Baudžiamųjų by
lų teisminė kolegija pradėjo 
svarstyti baudžiamąją bylą 
asmenų, pažeidusių valiuti
nių operacijų taisykles, sis
temingai pasipelnymo tiks
lais spekuliavusių valiuta ir 
valiutinėmis vertybėmis.

Į salę, kurioje vyksta teis
ino procesas, gausiai susi
rinko respublikos sostinės 
visuomenės atstovai, spau
dos darbuotojai.

Kaltinamųjų suole, veng
dami pakelti akis, sėdi tei
siamieji. Iš pirmo žvilgsnio 
pasižiūrėjęs, nepasa kyši, 
kad tai tokio stambaus 
masto sukčiai, kuri laiką 
sugebėję maskuotis ir dirb- 

. ti savo nešvarų darbą. Da
lis iš jų — tikri pogrindžio 
milijonieriai, per kurių ran
kas praėjo tiek pinigų, kad 
galėti] nupirkti ištisus ma
dų salonus. Dabar gi jie nu 
šiurę, lyg anksčiau kišenėje 
atliekamo skatiko neturėję.

Sunkūs nusikaltimai vals
tybei ir liaudžiai slegia jų 
pečius. Ant teisėjų stalo— 

Ištisi šešiolika bylos tomų, 
kuriuose išnagrinėtos vi
sos šių valiutos spekuliantų 
machinacijos.

Skelbiama teismo sudėtis. 
Teismui pirmin i n k a u j a 
LTSR Aukščiausiojo Teis
mo narys L. Miežėnas, liau
dies tarėjai — M. Bočiuro- 
va ir N. Kotovas, sekreto
rė — I. Gonestaitė.

Valstybinis kaltintojas — 
Lietuvos TSR prokuroro 
pavaduotojas, III klasės 
valstybinis justicijos pata
rėjas F. Archipovas.

Kaltinamuosius gina ad
vokatai L. Galdikienė, J. 
Izraelis, P. Kudaba, R. Ru- 
gienienė, G. Rybalkinas, A. 
Sakjanas, • B. Treskunovas, 
J. Vilimas.
- Kaltinamoji išvada

1. Basia Reznickienė. — 
Pradedant 1955 metais ir 
iki arešto
turėjo apie 50 neteisėtų va
liutinių sandėrių. Pažeisda
ma valiutinių operacijų tai
sykles, ji iš įvairių asmenų 
stambiu mastu supirkinėjo 
dolerius, carines aukso mo
netas, auksini u s laikro
džius, platiną ir kitas bran
genybes. Spekuliacijos tiks
lais B. Reznickienė valiutą 
ii* valiutines vertybes par
davinėjo. Dalis Reznickie- 
nės parduotų vertybių bu
vo išgabenta į užsienį. Nu 
sikalstamus ryšius ji palai
kė su teismo nuosprendžiu 
sušaudytu spekuliantu - va
liutininku J. Rokotovu, taip 
pat su kaltinamaisiais F. 
Kamineriu, Z. Zismanovič, 
R. Vidriu ir kitais.

i Iš visė B. Reznickienė, pa
keisdama valiutinių opera
cijų taisykles, turėjo įstaty
čio draudžiamų valiutinių 
sandėrių daugiau kaip 2,5 
milijono rublių sumai.

B. Reznickienė

siamas vienas iš nųsjkąltfj- 
lių grupės vadoyų!’F. Kami
neris. Jo hešvarios machi
nacijos ir sandėriai tiek ge
rai išaiškinti ir pagrįsti, 
kad jis nė nemėgina gintis.

—Mūsų korta mušta, — 
sako F. Kamineris ir teis-j 
mui smulkiai papasakoja 
tiesiog stulbinančius sandė
rius.

Kaip jis pats prisipažįsta, 
spekuliuoti jam nebuvo jo
kio" reikalo. Žmona uždirb
davo 2,000, jis — apie 1,000 
rublių mėnesiui. Iš uždar
bio galėjo gyventi kuo pui
kiausiai. Tačiau aūfcso sta
bas jam nedavė ramybės. 
Kur dėti nusikalstamu ke
liu įgytą didžiulį turtą, 
anot Kaminerio, jis pats ne
žinojo. Bet norėjosi vis dau
giau ir daugiau.

Aukso kvaitulio pagauti, 
valiutininkai - spekuliantai 
buvo pasiryžę vienas kitam

2. Arenas Reznickas. — 
Kartu su savo žmona B. 
Reznickiene, eilę metų sis
temingai pasipelnymo tiks
lais stambiu mastu supirki
nėjo ir perpardavinėjo do
lerius, carines aukso mone
tas. Reznickas palaikė nusi
kalstamus ryšius ir su ki
tais kaltinamaisiais.

Reznickų bute kratos me
tu surasta 2,140 dolerių ir 
kitos užsienio valiutos bei 
valiutinių vertybių.

Įstatymo baudžiamų san
dėrių A. Reznickas iš viso 
turėjo daugiau kaip pusės 
milijono rublių sumai.

3. Fiodoras Kaminėlis — 
nuo li956 metų spekuliavo 
pramoninėmis prekėmis, o 
nuo 1957 metų iki arešto— 
valiuta ir valiutinėmis ver
tybėmis.

Iš viso įstatymo drau
džiamų valiutinių sandėrių 
F. Kamineris yra sudaręs 5 

i milijonų rublių sumai. Šie!gei‘kles perkąsti, 
sandėriai spekuliantui-va- F. Kamineris dedasi labai 
liutininkui davė beveik pu- besigailįs savo nusikaltimų, 
sę milijono rublių neteisėto vaizduoja, kad jis teisme 
pelno. e visiškai atviras. Tačiau Čia

4. Michailas Rabinovičius I pat jis prisipažįsta, kad ir 
1958—1960 metais sistemin- spekuliuodamas jis gerai ži
gai pažeidinėjo valiutinių noj°, kokį daro 
operacijų taisykles.

Apie šio spekulianto-va- 
liutininko nusikalsta mos 
veiklos mastą galima spręs
ti iš to, kad jis pirko 6,35 
karato svorio brilianta, su- 
mokėdamas 114,300 rublių.

Kratos metu pas M. Ra- 
binovičių rasta stambus 
kiekis užsienio valiutos ir 
brangenybių.

Per visą savo nusikalsta
mą veiklą M. Rabinovičius 
buvo padaręs neteisėtų san
dėrių 5 milijonų rublių su
mai. Iš to jis daug pasipel-

pa- 
ry- 
Iki 
pa-

i Š. iii. įsaūsio' 25 d. Lietu
vos Rašytojų klube Vilniu
je buvo atžymėta poeto Al
bino Žukausko 50 metu su
kaktis.

Albinas Žukauskas—įdo
mus žmogus, įdomi ir jo 
praeitis. Gimė jis Seinų 
apskrity, Bubelių kaime, 
valstiečio šeimoje. Vos bai
gęs du pradinės mokyklos 
skyrius, jis buvo pristaty
tas žemės ūkio darbams: 
ganyti, arti žemę. Bet jau
nuolis nerimo kaime: jį kaž
kas išvidinio knietė siektis 
daugiau mokslo. Vilnius 
jau buvo lenkiškų ponų 
okupuotas, ir Albinas nu
vyko į Vilnių, įstojo į lie
tuvišką gimnaziją ir ją bai
gė. Tuomet stojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti tei
sę; po to — vyksta Varšu
von ir stoja į aukštąją žur
nalistikos mokyklą.

Kadaise, kai Vilniuje ir 
visoje lenkiškų ponų oku
puotoje Lietuvos dalyje pil- 
sudskininkai darė visa pa
smaugimui lietuviško žo
džio, Alb. Žukauskas, kartu 
su kitais prasisiekusiais lie
tuviais Vilniuje, leidžia 
v i e n k artinius lietuviškus 
žurnaliukus, kur telpa ir jo 
eilėraščių. Pasiekdavo tie 
žurnaliukai — “Varsnos,” 
“Sėja” ir kt. — ir “Lais
vės” redakciją, ir mes ste
bėjomės ir džiaugėmės, kad 
randasi ten tokių šviesuo
lių ir drąsuolių, kurie su
geba priešintis lenkiškiems 
ponams, kurie .siekiasi 
laikyti gyvą lietuvišką 
dį, dargi pažangų žodį.

Šiuo metu Albinas
kauskas gyvena Vilniuje ir 
gausiai bendradarbiauja ta-

dinome jo įdomų straipsnį 
“Pasikablėjimas su Lietu
vos miestais.” O 1961 m. 
“Šviesos” žurnale tilpo jo 
eilėraštis, parašytas speci
aliai mūsų žurnalui. Paža
dėjo jis “Šviesai” bendra
darbiauti ir ateity.

Man būvant Vilniuje, te
ko ne vienų valandų su Al
binu praleisti besišnekant, 
tarp kitko ir apie anuos lai
kus, kai jis mokėsi Vilniuje.

Pirmas Alb. Žukausko ei
lėraščių rinkinys išėjo 1938 
metais — “Laikai ir žmo
nės,” o 1939 metais—nove
lių knyga “Žemė^ plaukia į 
pietus.” Atsikūruš tarybinei

TIBETAS — vienas liau
dies Kinijos nacionalinių 
pakraščių — didžiausia pa
saulyje kalnų šalis, kurios 
plotas daugiau kaip dvigu
bai viršija Didžiosios-. Bri
tanijos, Prancūzijos, Olan
dijos ir Belgijos plotų,' kar
tu paėmus. Apledėjusios 
kalnų viršūnės tarsi sargy
biniai saugoja šį sunkiai 
prieinamų pasaulį. .

stovėjo dubinėliai su skys
ta ochra, buvo sukrautos 
piramidės sunumeruotų len- 
tų ir krūvos popieriaus. -

Spausdinimo procesas ne: 
sudėtingas. Vienas darbi
ninkas ima lentų-puslapį su 
išraižytu tekstu ir voleliu 
ant jo užtepa dažus. Kitas <- 
greitai uždeda vandenyje 
sumirkyto popieriaus lukštu 

’ k“TitetZ -ji mink§tu
. s .. ,s?" , ‘ . rių-voleliu. Atspaudas gata-

nusikalti
mą. O jo “atviri” parody
mai labai dažnai kertasi su 
parodymais, kuriuos jis da
vė ankstesnio tardymo me
tu.

Kai teismas suteikia tei
sę kitiems kaltinmiesiems 
F. Kamoneriui duoti klau
simus, daugelis jų bando 
suversti kaltę kitiems, kad 
tik pats bent kiek švares
nis taptų. Bet statinės de
guto medaus šaukšteliu ne
pasaldinsi. Šitie manevrai 
tik rodo, kad kaltinamųjų 
suole sėdi ne tik stambūs rybinės Lietuvos spaudoje 
sukčiai, spekuliantai, bet ir'— “Literatūra ir menas,” 
šlykštūs veidmainiai bei “Pergalėje” ir kt. laikraš- 
melagiai. čiuose bei žurnaluose. Ne-

P. Jankauskas seniai “Laisvėje” išspaus-

pa- 
žo-

ZU

Prisiminus kelionę j Lietuvą
1961 metais su kitais pareigūnai ir kiti žymūs

5. Maksimas Męlamedas 
—1958 metais pradėjo 
laikyti nusikalstamus 
šius su F. Kamineriu. 
arešto jis spekuliavo,
žeisdamas valiutinių opera
cijų taisykles. Jis taip pat 
spekuliavo pramoninėm i s1 
prekėmis. 'amerikiečiais turistais ir aš asmenys neturi jokio išdi-

Įstatymo draudžiamų va- lankiausi Lietuvoje. Bet durno: jie draugiški, nuo- 
liutinių sandėrių M. Melą- man susirgus kelyje, netu- širdūs, maloniai priima ir 
medas iš viso turėjo 1,5 mi- re jau progos su kitais turis- pasikalba. Gaila, kad iš 
lijono rublių sumai. j tais plačiau matyti Lietu- priežasties ligos aš neturė-

6. Michailas Kamineris—- vą, nes Vilniuj-e Respubli- jau progos plačiau pamaty- 
su F. Kamineriu ir M. Ra- kinėje ligoninėje išbuvau 18 
binovičium turėjo neteisėtų parų.
sandėrių daugiau kaip pu-1 Būnant ligoninėje teko 
sės milijono rublių sumai. I s u s i d u r t i su eile žymių 
Kratos metu jo bute rasta. gmonių. Keletą dienų kartu 
auksinių monetų, taip pat Buvau su Justo Paleckio 
aukso ir platinos dirbinių. jukra<

7. Rachmilis Vidris I960 j draUgįška moteriškė. Ji (Vilniuje Respublikinėje li-
labai maloni,

ti Lietuvų ir su daugiau 
žmonių susitikti. Tiesa, 
mačiau gražių pastatų ir 
vietų Vilniuje, Maskvoje, 
bet apie tai jau buvo kitų 
parašyta.

Kas dėl ligoninių, tai

metais sistemingai spėkų- daug. pasakojo apie savo goninėje daktarais daugu- 
liavo doleriais ’ ir auksinė- geįmą įr apįe tėvo šeimą, moję yra moterys. Gydy- 
mis monetomis. Nusikalsta- justas vis sielvartauja sū- tojos draugišoks, gerai ap
muš ryšius, jis palaikė . su naus Vilniaus, kuris žuvo, žiūri ligonį, laiko nesigaili 
kaltinamaisiais .F. Kamine- Mane tai labai sujaudino

Ž u k a u s k a s jų širdingai 
sveikino.

Savo amžiumi jAlb. Žu
kauskas stovi vidury—tarp 
senosios ir jaunosios kartos 
Lietuvos rašytojų. Bet jis 
rašo, jis kuria jaunuoliškai, 
su didele aistra, su entuzi
azmu.

Poetas Vladas Mozūriū
nas, rašydamas savaitrašty 
“Lit. ir menas” (š. m. sau
sio 25 d.) apie jubiliatų, 
primena:

“Pastaraisiais metais Al
binas Žukauskas daug dir
bo. Jo darbo reultatas — 
nauja poezijos knyga, jau 
įteikta leidyklai — “Ilgo
sios varsnos.” Apie jos vi
sumų sunku dar ką nors 
konkretaus pasakyti, bet tie 
eilėraščiai, kurie jau pasi
rodė mūsų spaudoje, kalba 
apie tai, kad ši knyga poeto 
kelyje nebus eilinė. Eilėraš
čiai alsuoja nūdiena, jie ku
bini pasitikėjimo žmogaus 
kūrybinėmis galiomis. Čia 
kalba tarsi kitas ppetas, ne
be tas besiblaškantis iš kai
no atėjęs ir kapitalistinia
me mieste tapęs inteligentu 
pilkasis žmogus, kuris ke
liavo iš puslapio į puslapį 
jo knygoje “Laikai ir žmo
nės,” bet sąmoningas naujo 
gyvenimo statytojas, verti
nus savo jėgas ir žinantis 
savo gyvenimo užduotį.. 
Tiesa, jis kartais prakalba 
kiek minoriniais tonais. Bet 
argi žmogui necharakterin
gas tylus ir lyriškas susi
mastymas ir atsigrįžimas į 
nueitas varsnas.

“Plataus masto, gilaus al
savimo vaizdas būdingas 
dabartinės Albino užkausko 
poezijos požymis.”

Tebūva ir man leista pa
linkėti poetui Alv. Žukaus
kui jo peAkiasdešimtmeti- 
nių proga y ilgiausių metų, 
sėkmės kūrybiniame darbe!

' Rojus Mizara

gilioje senovėje atsiradusios 
kultūros kraštas. Jau VII } 
amžiuje čia mokslininkas! 4 
Tunis Sumnotra sudarė" 
abėcėlę. Pries mintus metų kund> ig po jų rankų 
T* • • • i i ’ I eina knygos puslapis. Ap-
Įvairiuose vienuolynuose at- j pluša lamos - paaug- ■ 

r ’ liai. Jie išnešioja i darbo
, -t . , . ’ vietas dažus, lentas, popie- <Viena tokių spaustuvių 1 r

yra Dagės mieste. Čia, kaip 
ir didžiojoje daugumoje Ti
beto miestų bei kaimų, na-1 
mai prigludę kalno pašlai- 
dėje, leisdamiesi pakopomis i 
beveik iki pat jo papėdės. 
Iš miesto pastatų išsiskiria 
Giuncino vienuolynas, ^ir- 
šum viso miesto iškilusios 
jo ryškiai dažytos sienos, 
paauksuoti stogai ir kanvie- 
tės, turinčios didžiulių bute
lių formą. Vienuolyn-e yra 
viena seniausių spaustuvių. 
Pasak mums aiškinusio vie
nuolio, Dagės spaustuvė 
“įkurta prieš 51 kartą.” Iki 
šiol knvgos čia spausdina
mos ksilografiniu būdu. t. 
y. iš medinių lentų, ant ku
riu išraižytas tekstas.

Suklypusiais, beveik ver
tikaliais laiptais mes užli
pome į trečią aukšta ir. pa
silenkę. kad nesusimuštume 
galvos į žemas lubas, nuėjo
me kambaryje tiesiog ant 
akmeniniu grindų noro 
atsisukę vienas i kita, judė

 

jo 12 meistru. Prie jkfekvie- 
nos snaustuvini

vas. Jis atidedamas į šalį, 
ir viskas pradedama iš nau- "■ 

^įjo. Spaustuvininkai dirbami 
J labai greitai. Kas 5-7 se**'

leido šventas lamų knygas

Doros

s

riu.
Mums esant, spaustuvėje 

; buvo pradėtas spausdinti 
Tibeto budistu literatūroje 
žinomas rinkinys “Kan- 
džur” ir komentarai jam 
“Diandžur.” Kiek reikės 
laiko jiems išspausdinti, ; 
jeigu rinkinį “Kandžur” . 
sudaro 103. o “Diandžur” 
—200 stambiu tomų!..

Svarbia u s i a m e Tibeto 
mieste Lhasoje mes aplan
kėme naują spa u s t u v ę . 
Mums buvo parodytos : 
spausdinimo mašinos, nese
niai atgabentos iš centrinių 
Kinijos rajonu. Greta jų 
stovi senutis hektografas. - 
Jeigu anksčiau, pasakojo 
mums, geriausi meistrai • 
hektografu išspausdindavo 
ne daugiau kaip 100 pusla
piu nėr valanda, tai mašina 
per ta nati laika daro 1.300 
atsnaudu. Dabar atsirado 
reali galimybė aprūpinti vi- ' 
sus vaikus ir suaugusius 
vadovėliais bei knygomis.

J. Gavrilovas 
Vakarinių naujienų“)

servus ir kitus mėsiškus 
produktus. Deja, ši “komer- • 
cine naujovė” per trumpų 
laika apnuodijo 5,000 gy
ventojų, kurių daugelis mi
rė.

Vakarų Vokietijoje dar
žų, sodų apsaugai iki šiol ' 
plačiai naudojamas npodin- -■ 
gas arsenas. Mokslininkai-- 
nustatė, kad daugelis vai-

Į kasdieninį žmo- j siu užnuodyti arsenu.
Didelis dėmesys atkreip

tas į masiškų galvijų' nuo-

riu, B. Reznickiene.
8. Zelda Zismanovič—sis

temingai spekuliavo užsie
nio valiuta, sudarinėjo ne
teisėtus sandėrius, pagal 
kuriuos buvo pervedama 
valiuta asmenims, gyvenan
tiems JAV ir Kanadoje.

Iš viso Z. Zismanivič va
liutinių sandėrių tur ė j o 
150 tūkstančių rublių su
mai.

Justo eilės: “Tu gyvas, sū
nau.” Paleckytė sakė, kad 
jos vienas brolis yra laivy
ne, o jaunesnė sesuo — mo
kykloje. Su Justu Paleckiu 
neteko susitikti, nes tuo lai
ku Paleckiai buvo išvykę 
atostogų. Bet skaitau jo 
laiškus, pranešimus iš ke
lionių, kuriuos jis parašo 
A. Bimbai ir R. Mizarai, 
kurie telpa mūsų spaudoje.

Ten sutikau ir kitų žy
mių asmenų, jų tarpe ar
tistę Reginą Jakelevičiūtę. 
Valgomajame kamba r y j e 
teko susipažinti su Vytautu 
Pečiūra, kuris tada gydėsi. 
Dabar “Laisvėje” tilpo jo 
paveikslas. Malonu, kad jis 
pasveiko. Prieš išvykstant 
Pečiūra per telefoną palin- 

Reznickas ir R? Vidris kai- kg,io man sveikatos ir lai- 
tais neprisipažino.

Pradedama kaltinamųjų 
apklausa. Pirmuoju apklau- riau, tai Lietuvos valdžios

Pirmininkaujantis išaiš
kina teisiamiesiems kalti
nimo esmę ir klausia, ar jie 
prisipažįsta kalti. F. Kami
neris, M. Rabinovičius, M.: 
Melamedas, M. Kamineris 
ir Z. Zismanovič visiškai 
pripažino savo kaltę, B. 
Reznickienė prisipažino iš 
dalies esanti kalta, „ o A.

mingos kelionės.
Kiek aš mačiau ir paty-

ligą tikrina - tiria, suteikia 
įvairiausių patarimų, kaip 
sveikatą taisyti. Tikrai jau
tiesi, kad jos rūpinasi žmo
gaus sveikata, o ne pinigų 
pasidarymu. Taip, tai di
delis skirtumas nuo kapita
listinių ligoninių.

Vera Smalstienė

Klausučių nepažinsi
Neatpažįstamai pasikeitė 

dainomis apdainuoti Klau
sučiai. Šiandien prie kultū
ros namų veikia dramos ra
telis, kuriam priklauso 31 
dalyvis, 54 žmonių choras, 
du liaudies šokių rateliai, 
kaimo kapela. Per metus 
kolūkio saviveiklininkai su
ruošė nemaža turiningų 
koncertų, 9 išvykas į greti
mus kolūkius, statė sudėtin
gus scenos veikalus. Naujų 
metų sutikimui Organizavo
me didžiulį ir linksmų šven
tinį karnavalų.

Įdomus radinys
Statybos darbų metu vie

name Prancūzijos pietų ra
jone darbininkai rado že
mėje nepaprastos formos 
daiktų. Pasirodė, kad tai 
beveik visiškai išsilaikęs di
nozauro žandikaulis.

Įdomu, kad visi kiti ar
cheologų rasti tokių ditto-, 
zaurų žandikauliai tai bū
davo tik nuotrupos, kuriose 
buvo geriausiu atveju po 
vienų-du dantis, kai tuo 
tarpu šiame žandikaulyje 
buvo 12 sveikų dantų. Dar 
keletas dantų buvo rasta 
greta.

Žandikaulis išgulėjo že
mėje apie 80 milijonų me
tų. Vertingas radinys ati
duotas tirti Prancūzijos na
cionaliniam gamtos istori
jos muziejui. I A. D.

Cheminiai nuodai 
žmonių mityboje

Kapitalistinio pasaulio gy
ventojų mityboje pastaruo
ju metu stebimi labai žiau
rūs reiškiniai. Vienas įžy-j 
mus austrų gydytojas šitaip 
išsireiškė: “Biznis baigia iš 
žmonių paveržti sveiką 
maistą.” 
gaus mitybos racioną vis j 
plačiau įmaišomi visokie' 
e m u 1 g a toriai, . rūgštinto- jįjįm^ švinu. Daugelyje Va- 
jai,, saldintojai, dažai ir ^arų valstybių ganyklos yra 
kitos cheminės medžiagos, §aiįa stambių magistralių,.... 
dėl kurių neretai žmonės , Tokiose vietovėse nusėda 
masiškai apsinuodija. Pa-(<jaug švino. Pavyzdžiui, 
žangių medicinos moksli- j gveicarijos magistralėse per 
ninku iniciatyva neseniai metus iš sudegamo benzino 
Feldeno mieste, Austrijoje, ore nusėda 280 tonų švino, 
buvo sukviesta net tarptau- šalia magistralių besiga- 
tinė konferencija gyvento- nančių galvijų piene rasta ' 

visuotinio mPy- švino. Tyrimai parodė, kad 
chroniški apsinuo d i j i m a i 
švinu labai paplitę galvijų 
tarpe. Tačiau nesiimama"* 
jokių priemonių apsaugoti 
gyventojams nuo apnuody
tų gyvulių mėsos.

Konferencijos dalyviai 
pažymėjo, kad toks gausus 
cheminių priemaišų buvi
mas maiste sukelia masiš
kus gyventojų apsinuodiji-. ' 
mus, ypač tulžies pūslės, 
kraujo, skrandžio, žarnų 
susirgimus, taip pat ir pa-

Pa-1 d a u g švino. Pavyzdžiui,.

iams nuo “ 
bos cheminimo” ginti. Kon
ferencijos dalyviai pažymė-j 
jo, kad Vakarų Europos 
gyventojų mityboie pasta
ruoju metu vartojamos net 
800 pavadinimų “cheminės 
priemaišos,” be to, 1,300 rū
šių priešnuodžiu. Visa tai 
kenkia gyventojų mitybai, 
sukelia įvairius apsinuodi
jimus, vidaus ligas. Pavvz- 
džiui, neseniai Olandijoje 
vienos firmos pagamintas 
margarinas su cheminio 
e m u 1 g atoriaus nriemaišo- ]įnkįmą susirgti vėžiu.

lononn GiwwffL •mis sukėlė 100,000 susirgi
mų. To paties cheminio 
produkto priemaišos prieš 
trejus metus Vakaru Vo
kietijoje sukėlė 300,000 su
sirgimų.

Pastaruoju metu Vaka
rų Vokietijoje mėsos pra
monėje imta plačiai vartoti(

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokių nors pra
mogų Laisves panamai.

PRASIDĖJO MŪŠIAI 
LAOSO ŠALYJE

Vientiane. — Visoje eilė
je vietų prasidėjo mūšiai, • 
kuriuos pradėjo Vakarų . 
palaikomo princo 
Oumų jėgos. Bet sakoma, ' 

nitrito dažus/kurie gražiai kad liaudiečiai laukė puoli- 
raudonai nudažo dešrą, kon- mų ir juos atmušė.

Bouno

3 p.-Laisvė (Liberty)—Antr., vasario (Feb.) 13, 1962
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Į kokią pakalnę ritasi mūsą, Ką sako D r ą s u tis Šova, pernai 
amerikiečių, tauta? grįžęs iš JAV į Lietuvą

Kodėl aš netilau dievu

-.• >i-Važinėjant nuošaliomis | teriškę ant grindų be są-
- } keleliais, I monės, o kėdėje gūniomismiesto gatvėmis,

Ir privažiavus geležinkelio užklostytą ir nuo dūmų už- 
kryžkelę, tuoj matosi su- dususią šešių mėnesių mer- 
kryžiuotose strėlėse užra- gaitę. Policija ieško žmog

žudžio Poccono miškuose, 
bet kol kas nesuranda.

O štai ir kitas ilgas ap-

šas: Sustok, pasidairyk ir 
pasiklausyk! Panašus šū
kis šiandien galima lengvai 
pritaikyti mūsų... nūdienei rašymas, kad Bloomsburgo 
moderniajai gadynei, iryve miestelyje valstijinė polici- 
kodėl ir kaip: Ar tu paini-j ja areštavo 29 metų lytinį 
si kasdienį anglišką Jaikr^š- išgverėlį, kuris pereitą lie- 

_ a1.’ Pos menesį Centralia kai-
dirsteli į televiziją;^tai! mėlyje įsiviliojo į mašiną 13 
taip ir matosi, girdisi apie metų mergaitę ir išsivežęs 
plėšikavimus, vagystes, įsi- į kalnus bandė išprievar-.. 

tauti. Bet kad mergaitė 
priešinosi, tai akmeniu su
daužė jai galvą ir paliko jo
sios lavoną vietoj. Pasiro
do, kad tasai žvėris Flori
dos valstijoje buvo baustas 
už išprievartavimą mote
riškės ir esąs jau antru

tį, ar įsijungsi r,

veržimus ir net užmušystes, 
ir vis dėl to dolerio.

Ir taip bevartant laik
raščių puslapius ir bežiū
rint į nuotraukas su didelė
mis antraštėmis ir krimi- 
nalysčių aprašymus; besi
klausant radijo ir žvilgterė-
jus į televizorių, dažnai tik vec^s vaikų
ir girdisi ir matosi vien 
apie kasdienius kriminalys- 
čių papildymus, ir veržte 
veržiasi klausimas: į kokią 
pakalnę ritasi mūsų, ame
rikiečių, tauta, taip išgar
sėjusi savo aukšta kul
tūra? Čia kaip tik ir tin
ka tie kryžkelių šūkiai: Pa
siskaityk, pasižvalgyk ir 
pagalvok, kodėl kultūringoj 
šaly, kaip mūsų, doleris vis
ką nustelbia, nepaisant, 
kaip tu tą dolerį įsigijai? 
Ar daugelis amerikiečių pa
galvoja, jog tai kapitalisti
nės tvarkos, išauklėjimo ir 
gyvenimo sąlygų vaisius?

Ir tos kriminalystės, di
džiumoje, būna papildomos 
daugiausia jaunuolių, kurie 
išėję iš mokyklų negali su
sirasti darbų, o gyventi ir 
išeigoms reikia turėti pini
gų, bet kur jų gauti? Tad 
prisižiūrėjęs televizijoj, 
kaip didvyriškai yra kelia
mi visokie banditai, plėši
kai, ir daugelis jaunuolių 
imasi to amato, nors niekad 
neišeina jų naudai. Bet pa
bandyk tu žmogus kam 
apie tai pakalbėti iš teigia
mos pusės, tai tuojau pa
klaus: ar tu komunistas, 
kad taip kalbi?

Ve kad nori: teisingai 
protauti ir suprasti tų blo
gybių priežastį — turi būti 
komunistu.

štai pavyzdžiai
Štai tik kelių dienų 

rašymai apie atliktas 
sias kriminalystės tik piet
rytiniame Pennsylvan i j o s 
valstijos kampelyje.

Netolimam nuo Scranto- 
no Madisonville kaimelyje 
tūla plaukų dabintoj a prieš 
kiek laiko išsiskyrė su vy
ru, bet to jai neužteko. Ji 
sumanė daugiau kuo su 

juo atsiskaityti: ji susirado 
kitą meilužį, keturių mažų 
vaikų'tėvą, ir abu nusi- 
sprendė apsidirbti su josios 
atsiskyrėliu vyru ant visa
dos. Josios meilužis pritai
sė dinamito prie pastarojo 
mašinos taip, kad išvažia
vus ant kelio sprogtų ir jį 
į šmotus sudraskytų. Taip 
ir atsitiko: dinamitas spro
go, mašiną sutaškė, bet vy
ras išliko gyvas, mažai su
žeistas. -Abu suokalbinin
kai nuteisti į kalėjimą. Oi, 
kiek aprašymo, rodos, būtų 
koks didelis mokslo pasieki
mas! O čia viskas, tai 30 
tūkstančių dolerių apdrau- 
da, kurią toji moterėlė ti
kėjosi gauti.

Arba štai Stroudsburgo 
miestelyje, gal pakvaišęs, o 
gal ir dėl pinigų, sugurino 
žmonai galvą ir padegė na
melį, o pats dingo kur. Pri
buvę ugniagesiai rado mo

ap- 
bai-

I tėvas.
Gi tik prieš kelias dienas 

Pottstown miestelyje areš
tuotas 42 metų vyras už 
išžaginimą 16 mėnesių mer
gaitės, kurią rado jo maši
noje kraujuotą. Argi reikia 
žiauresnio, biauresnio išsi
gimusio dvikojo žvėries?

Dar daugiau
Prieš pusantrų metų pa

trakęs jaunuolis važiuoda
mas arti Newton ežero 
smogė į jaunuolių grupę iš 
penkių ir visus vietoj užmu
šė, už ką buvo teistas ir, ži
noma, rastas' kaltu. Pasi
teisinimas buvo, būk jis jų 
nepamatė, iki net užvažia
vo. Per advokatų reikalavi
mą, teismo sprendimas bu
vo atidėtas iki šių metų 
sausio 12 d. Diena prieš tai 
tas patrakėlis ir vėl netvar- 
kiai važiavo ir tapo policis- 
to sulaikytas, ir pasirodė, 

I kad jis važinėjo be mašiną 
operuoti leidimo. Tapo už
darytas kalėjiman, kur jis 
turbūt apsisvarstė, kad jam 
neverta gyventi, tai rastas 
pasikoręs.

Prieš kelias savaites 
Scrantone suareštavo ketu
ris plėšikus, o penktasis jau 
kalėjime New Yorko valsti
joj. Pasirodo, kad tie pen
ki plėšikai per ketverius 
metus buvo prisiplėšę 63,- 
000 dolerių iš žmonių sau
giųjų šėpų. Turbūt penk
tasis sėdėdamas kalėjime 
apsisprendė: kam jam vie
nam kentėti kalėjime, kada 
jo bendrai vaikšto laisvi „ir 
gyvena poniškai, tai ir pa
pasakojo ir apie juos, kas 
jie ir kur jie, kad policija 
be vargo visus surankiojo.

O ki-ek čia tų mažų va
gysčių ir plėšikavimų 
įvyksta kiekvieną dieną, 
kuriuos vietiniai laikraš- 

, čiai aprašo po s tambiomis 
antraštėmis, rodos, tai ko
kios įžymybės, kokie atlikti 
dideli darbai visuomenės 
naudai, mokslui. Televizi
joj irgi nė kiek negeriau: 
mažai gerų, kultūringų pro
gramų rodoma; daugiausia 
visokie kompanijų skelbi
mai, ypatingai tabako kom
panijos nesigaili pinigų vi
sokiems garsinimams, kur 
gražios merginos, paplau
kioję jūrų bangomis, išeina 
ant kranto ir su vaikinu 
abu kartu užsidega po ciga
retę su vienu degtuveliu. 
Oi, koks tai malonumas, o 
kiek tos meilės!.. Ką ir kal
bėti. Tas, ginoma, jau
nuolius akstiną prie tokios 
romantikos, bet reikia tu
rėti dolerių, o jų nėra. Na, 
tai daugelis ir imasi vagi
liauti.

žinoma, yra daug ir labai 
gerų jaunuolių, bet gera da-

grįžęs iš JAV į Lietuvą
Žemiau spausdiname laiš

ką jauno vyro, kuris per
nai vasarą iš JAV grįžo į 
Lietuvą. Tuo žmogum yra 
Drąsutis Šova, gyvenęs Či
kagoje ; ten palikęs savo tė
vus, jis nusitarė grįžti į 
gimtąją šalį ir ten gyventi. 
Laišką rašo vienam savo 
pažįstamam.—Redakcija
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Jau senokai galvojau 
Tamstai parašyti laišką ir 
parašyti apie savo įspūdžius 
Lietuvoje. Norėjau tačiau 
parašyti po įsidarbinimo. 
Manęs įdarbinimoK reikalas 
kiek užtruko, bet dabar jau, 
atrodo, pradėsiu dirbti. 
Dirbsiu Ekonomikos Insti
tute, jaunesniuoju mokslo 
bendradarbiu. Na, bet pra
dėsiu iš pradžios.

Kaip Tamsta žinote, iš
plaukiau rugpiūčio 18. Oras 
buvo labai geras ir kelionė 
smagi. Buvome sustoję vie
nai parai Hamburge. Ham
burgas gražus miestas, yra 
daugybė gražių krautuvių 
ir įvairių prekių.

Man atrodo, kad Ham
burge prekės įvairesnės ir 
šiek tiek pigesnės, skaičiuo
jant doleriais, nei JAV. 
Šiaip bendrai viskas gan 
brangu. Išgėriau vienoj-e 
kavinėje arbatos stiklą, su 
cukrumi, ir sumokėjau 80 
pf., t. y. 20 centų. Teisybė, 
kavinė buvo švari, bet tai 
ir viskas.

Helsinkyje irgi praleidau 
parą. Už viską sumokėjau, 
dviese, apie 9„ dolerius, 
skaitau brangu.

Sekmadienio rytą išvažia
vome į Leningradą. Prieš 
išvažiuojant norėjome iš
gerti puoduką kavos stoty
je, bet mūs neleido. Neži
nau dėl kokios priežasties. 
Man, po didelių pastangų, 
galų gale, pavyko gauti 
puoduką kavos, bet tik ka
vos, bulkutės nedavė. Ne
žinau, kokia tam būtų prie
žastis. Galvoju, kad matė, 
jog mes svetimtaučiai, ir 
norėjo, kad mes eitume kur 
brangiau, bet visos kavinės 
sekmadienio rytą buvo už
darytos. Tas epizodėlis pa
liko nemalonų įspūdį. Visi 
eina ir valgo, o tave sulaiko 
prie durų ir pasako, “ateik 
rytoj.’’ Šiaip nemalonumų 
kelionėje neturėjome. Ham
burge, laive, mus apklausi
ne jo vokiečių policija, bet 
tai ir viskas.

Leningrade išbuvau apie 
savaitę perei n a m a j a m e 
punkte. Mus priėmė labai 
širdingai ir niekur neturė
jome jokių sunkumų. Su 
muitu nebuvo tai pat jokių 
sunkumų. Aš turėjau apie 5 
knygas, bet jas visas pralei
do. Pirmas įspūdis Lenin
grade tai buvo nekoks. Mes 
pirmą naktį praleidom “Eu
ropos” viešbutyje (mus pa
vėlavo sutikti). “Europos” 
viešbutis nėra blogas ir čia 
apsistoja gan daug svetim
taučių. Patarnautojai val
gykloje turėjo tačiau nešva
rius žaketus ir, kaip man 
atrodė, buvo neapsikirpę. 
Vėliau man teko matyti 
daug prastesnėse valgyklose 
žymiai tvarkingesnius pa
tarnautojus. Įsigilinus į da
lykų esmę, vėliau visas 
įspūdis pradėjo taisytis.

Pavyzdžiui, man teko val
gyti darbininkų valgykloje, 
kuri iš viršaus labai skur-

lis yra ir sugadinto jauni
mo, per netikusias ekonomi
nės tvarkos ir buities sąly
gas. 1. Vienužis

džiai atrodė. Viduje tačiau 'dusį' “skįį^iamas mašinas, 
elektrines skutamas maši
nėles. Tie visi daiktai la
bai nebrangūs; kas brangu, 
tai moteriškos šilkinės koji
nės, batukai, kai kurie 
megztukai. Bendrai, žmo
nės tai labai gerai apsivil
kę, man dar nėra visai aiš
ku, kaip jie tai padaro. Ma
tosi ne tik geras apsivil
kimas, bet net elegancija. 
Man atrodo, kad žmonės 
Vilniuje geriau apsirengę 
nei Leningrade ar Maskvo
je. Gal aš ir klystu. Bend
rai man ir pats Vilnius ge
riau patinka nei Leningra
das, Maskva ar Kaunas. 
Gal todėl, kad aš čia labai 
geram rajone gyvenu, gyve
nu pačiame centre. Paly
ginus su Kaunu, tai Vili
mus daugiau atremontuo
tas ir turi daugiau naujų 
gražių pastatų.

Jūs, tur būt, Vilniaus ir
gi nebepažinsite. Kas man 
dar patinka Vilniuje, tai 
kavinės. Man jos visos la
bai gražios, ir maistas man 
labai patinka. Sasiskos ir 
pyragaičiai man čia daug 
skanesni nei JAV. Aš vi
siems pasakoju, kad aš to-

viskas buvo gerai įrengta, 
maistas įvairus, geras ir 
nebrangus.

Iš Leningrado nuvažiavau 
į Maskvą. Maskvoje buvau 
keturias dienas. Gyvenau 
prie pat Kremliaus, “Buka
rešto” viešbutyje. Viešbu
tis buvo geras ir gyventi la
bai patogu. Man nieko ne
reikėjo mokėti, dar pinigų 
davė. Žmonės, kuriuos su
tikau Maskvoje, paliko la
bai gerą įspūdį: visi buvo 
labai inteligentiški, paslau
gūs ir taktiški. Iš Mask
vos išvažiavau į Vilnių.

Vilniuje mane sutiko drg. 
Radeckas. Jis dirba prie 
Ministrų Tarybos. Jūs, tur
būt, jį pažįstate. Drg. Ra
deckas labai malonus ir 
taktiškas, daug nekalba, 
bet matosi, kad “nepėsčias.” 
Jis rūpinasi manęs įdarbi
nimo reikalu. Aš jau tu
rėjau seniai įsidarbinti, bet 
ten kažkoks tai sunkumas 
buvo su etatu. Aš dėl to, ži
noma, nesijaudinau. Man 
dukart davė pašalpą, o vė
liau institutas davė padary
ti vertimą. Taip, kad pini
gais aš esu pilnai aprūpin
tas. Nemanau, kad prade- kių Amerikoje nevalgiau, 
jus dirbti mano finansinė 
padėtis žymiai pagerės. 
Kiek man yra žinoma, ma
no pagrindinė alga bus 86 
rubliai. Tai nėra labai 
daug, bet nėra ir mažai. 
Be to, man sakė, kad suda
rys man sąlygas vieną kitą 
rublį ir iš 'šalies uždirbti.

turiu, tai pinigų užteks. Už. priimtinas inteligen-

Niekas netiki. Man bus 
įdomi Jūsų nuomonė. Tas, 
žinoma, viskas smulkmenos, 
ir aš ne dėl to atvažiavau 
į Lietuvą. Aš turėjau sun
kumų JAV, bet juos būtų 
buvę galima nugalėti. Aš 
išvažiavau dėl principo, ir 

iv.MAį — ------ I nesigailiu. Man atrodę,
Šeimos neturiu, drabužių pacĮ kapitalizmas ‘negali 
turiu, tai pinigų užteks. Už būti priimtinas inteligen- 
butą taip pat dar kurį lai- tui žmogui. Šiais laikais
ką nereikės mokėti. Gyve
nu viešbutyje'ir, atrodo,dar 
kurį laiką'" čia gyvensiu. 
Man čia getai. Yra karš
tas vanduo, kambarys ap
šildomas centriniu šildymu, 
turiu telefoną, radiją. Nuo 
darbovietės , 5 minutes eiti. 
Taigi labai patogu. Trum
pai, esu labai patenkintas. 
Pas mane labai geros nuo
taikos. Namiškių dar ne- 
išsiilgau, merginų neieš
kau ; su ta ponia, kurią pa
likau, gan dažnai susiraši
nėju. Gal teks dar pasima
tyti, niekad negalima žino
ti.

Bendrai Lietuva man su
daro gerą įspūdį. Aš jau 
daug kur buvau ir vietos 
sąlygas gan gerai žinau. 
Aplankiau “savo” ūkį. Ten, 
kur mes pavasarį išvažiuoti 
negalėdavome, įrengti as
faltuoti keliai, įvesta elekt
ra. Kaime daug dviračių, 
motociklų, radijo aparatų, 
naminio drabužio nesimato. 
Ūkininkai dirba daug trum
pesnes valandas. Aš ūkio 
sąlygas gerai žinojau, taigi 
žinau su kuo lyginti.

Pas mus ūkyje bernas 
dirbdavo nuo saulės iki sau
lės 7 dienas savaitėje, kas 
antrą sekmadienį turėjo 
laisvą. Kai kurie žmonės 
jau daug ką užmiršo.

Daug kas * galvoja, kad 
JAV dirbti nereikia, nueini 
ir pasiimi dolerių. Bend
rai žmonės apie JAV tai 
per daug gerai galvoja, 
sunku juos 
dos nenori 
už daktarą reikia mokėti, 
už universitetą reikia mo
kėti, už advokatą reikia mo
kėti, už visą eilę draudimų 
vėl atskirai reikia mokėti. 
Su kuo dar čia sunkų, tai 
su butais. Dar yra žmonių, 
kurie labai, ankštai gyvena. 
Na, bet su laikų bus ir ta 
problema išspręsta. Šiaip 
tai aš nustebau, pamatęs 
pas daug ką modernius bal-

reikia1 planuoti, reikia 
tvarkyti, reikia parūpin
ti ir silpnam, negabiam 
žmogui darbo. Yra dar ir 
čia daug visokių trūkumų, 
sauvaliavimų, piktos valios 
ir pan. Bet tie dalykai, 
kad ir pamažu, bet tvarko
mi. Kylant materialiniam 
gerbūviui, šios visos prob
lemos lengvės, o materiali
nis gerbūvis čia kyla dides
niais tempais.

Tai tuomkart, baigsiu pa
kartodamas, kad mano nuo
taikos geros ir liks geros, 
nežiūrint nei ką aš dirbsiu, 
nei kiek uždirbsiu.

Su pagarba,
D. Šova

Mes buvome liudininkais 
to didžiulio įvykio, kuris 
sukrėtė visą pasaulį. Žmo
gus iš kosmoso laimingai 
sugrįžo į Žemę. Ir tas žmo
gus — Jurijus Gagarinas. 
Aš nesu tiek apsišvietusi, 
kad galėčiau pilnai suvokti 
šio nepaprasto skridimo 
reikšmę. Tik žinau, žmo
gaus protui, jo pažinimui 
nėra ribų. Vieną mokslinį 
atradimą seka nauji atra
dimai. Neužilgo ateis ta 
diena, kai žmogus skris į 
kitas planetas.

Aš susijaudinusi klausau
si radijo ir džiaugiuosi, kad 
aš visa širdimi su tais, ku
rie už mokslą, šviesą, pa
žangą. Su tais, kurie ne
laukia ir neprašo malonių 
dievo,' bet patys kaip dievai 
tveria žmonijai gėrį. Dar 
labiau džiaugiuos, kad aš, 
nemokyta moteris, nors ap
graibomis, aplinkiniais ke
liais, priėjau tą paprastą 
tiesą, kad dievo nėra, kad 
jis išgalvotas tamsiems 
žmonėms kvailinti. Tikėji
mą į dievą man sugriovė 
pats mano gyvenimas, apie 
kurį aš trumpai ir papasa
kosiu.

“Ateikite, kurie vargsta
te ir esate apsunkinti, o aš 
jus atgaivinsiu.” Tai esą 
paties dievo pasakyti žo
džiai. žodžiai, kuriuos ku
nigai dažnai kartoja, kvies
dami/tikinčiuosius į bažny
čią. Dievo ^gailestingumą” 
aš patyriau nuo pat ma
žens. Gimiau nesantuokinė
je šeimoje. Mano motina 
buvo bažnyčios nepalaimin
ta. Bausdamas už nusidėji
mą'mano motiną, dievas 
baudė mane. Mano motina 
buvo neturtinga ir visą gy
venimą tarnavo/ buožėms. 
Tarnaudama ji augino ma
ne. Sunku buvo seniau tar
nauti, o dar su kūdikiu. Aš 
susirgau rachitu, suminkš
tėjo kaulai, iškrypo nugar
kaulis, ir visam gyvenimui 
likau invalide. Kada iš su
pratau gyvenimą, pama
čiau, kad dievas yra negai
lestingas, žiaurus, kerštin
gas ir beširdis. Jo nejau
dina našlaičių ašaros, nu

skriaustųjų maldav i m a i A 
Jis jiems lieka kurčiaą ir 
nebylus. Jis myli tik tur
tingus, kurie aukoja jam 
daug pinigų. Dievas toks 
pat gobšus, kaip ir jo tar
nai kunigai. Dar mokyklo
je kunigai mums aiškino, 
kad dievulis geras, gailes
tingas, kad jis labai myli 
žmones ir atleidžia visus jų 
nusidėjimus. Bet kodėl ku
nigai nepaaiškino, kad die
vulis yra kerštingas, netei
singas, prisimena tėvų ir 
net senelių nusidėjimus ir 
už juos baudžia vaikus, net 
ir anūkus. Ne, tokio dievo 
negalima mylėti, negalima 
juo tikėti ir laukti iš jo 
kokios nors pagalbos. Ir už 
ką galima mylėti, ką gero 
padarė pasauliui dievas?

Aš niekad nepam i r š,į u 
okupacijos metų. Miestelio 
apylinkėse šaudė žmones. 
Kasdien nuo PaniuceraisČio 
mus pasiekdavo šūviai ir 
mirti einančių šauksmai, 
dejavimai. Mes, vaikai, to
mis valandomis slėpdavo- 
mės trobose, užsikimšdavo- 
me ausis, galvas užsiversda-jk 
vome pagalviais, kad tik 
nieko negirdėtume... Tomis 
dienomis sušaudė mano ge
riausių draugių Aneliukės 
ir Monikutės tėvą, StuČką 
Joną, ir daug kitų mūsų 
miestelio komunistų. Žmo
nės raudojo gatvėse nesi
slėpdami. O miestelio klebo
nas Laukaitis tuo pačiu 
kryžiumi, kurį su baime ir 
meile bučiuodavome bažny
čioje, išėjo laiminti tų, ku
rie šaudo. Tai buvo baisu. 
Aš norėjau nuo sienų nu
traukti visus šventųjų pa
veikslus ir sviesti juos į 
ugnį. B-et jie buvo tetos, 
pas kurią gy venau, ir aš bi
jojau prie jų prisiliesti.

Tąsyk ir vėliau, per visį 
savo gyvenimą, aš nema
čiau, kad dievas p a d ė t ųw 
tiems, kurie kenčia. Ir to
dėl netikiu dievu, netikiu 
jo gailestingumu ir galybe.

Štai kokios mano mintys, 
kurios per daugelį metų su
sikaupė mano širdyje.

Jadvyga Černiauskaitė 
(“Tarybinė moteris”)

BROCKTON, MASS.
Parengimai Mirimai

tikinti. Nieka- 
pagalvoti, kad

Valtimi per Atlantą
Danų tyrinėtojas O. Bot- 

vedas atliko įdomią kelionę: 
per dešimt su puse parų jis 
nuplaukė motorine valtimi 
3,632 jūrmyles, skiriančias 
Kopenhagą nuo Niujorko. 
Botvedas norėjo įrodyti, 
kad medžiaga, iš kurios pa
gaminta valtis, atitinka vi
sus šiuolaikinių laivų staty
bos reikalavimus. 7 metrų 
ir maždaug 2.6 tonų svorio 
valtis turėjo pakabinamą 
50 A J variklį. Jos korpu
sas buvo pagamintas iš me
džio ir padengtas 5 milimet
rų storio sluoksniu sinteti
nės dervos, armuotos stikli
niais siūlais*

Dvi uraganiškas audras 
ir didžiules vėtras teko at
laikyti mažytei vai č i a i. 
Nors ant jos ritosi 12 met
rų aukščio bangos, bet po 
plaukiojimo nebuvo surasta 
jokių korpuso sužalojimų. 
O. Botvedo nuomone, vargu 
ar kuri nors kita medžiaga 
galėtų išlaikyti tokį egzami
ną.

Transokeaninio reiso me
tu valtį lydėjo krovinis lai
vas, kuris ją aprūpindavo 
kuru.

Montello Vyrų Dailės 
grupė rengia “šurum-bu- 
rum” pramogą šeštadienį, 
vasario 24 d., Lietuvių Tau
tiško Namo svetainėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga bus tik 25 centai ypatai. 
Visas pelnas skiri amas 
“Laisvės” paramai. Prašo
me visus ir visas dalyvau
ti.

Vasario 6 d. įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 6 
kuopos susirinkimas. Jau 
beveik visi kuopos nariai 
yra pasimokėję duokles už 
1962 metus. Dabar laukia 
knygos “150 dienų Lietuvo
je”.

Kuopa nutarė rengti vai
dinimą “Dėdė atvažiavo”. 
Aktoriais bus Aido choro 
nariai iš Ozone Park, New 
Yorko. Parengimą ruošime 
bendrai su LLD 2 kuopa. 
Jis įvyks kovo mėnesį. Die
ną ir vietą pranešime vė
liau.

Antradienį, kovo 6 d., 
Lietuvių Tautiško Namo 
užeigoje, Moterų Apšvietos 
klubas rengia Užgavėnių 
vakarą. Pradžia 6 vai. va
kare.. Moterys pagamins 
pampuškų ir kitokių val
gių, bus arbatos ir kitokio 
gėrimo. Įėjimas veltui.

Miršta senesnio amžiaus 
lietuviai. Sausio 31 d., ligo
ninėje, mirė Jonas Keri- 
szas. Pas mus tarp lietuvių 
buvo žinomas kaip “plu- 
meris”. Dabar gyveno savo 
farmoje, W. Bridgewater, 
Mass. Nuliūdime paliko 
žmoną Verą, Lietuvoje se^r 
serėčią ir brolienę. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse.

Vasario 5 d. mirė And
rius (Andrew) Jankelis, 
priklausęs prie Sandaros 
klubo, Lietuvių Piliečių klu
bo ir šv. Roko pašalpinės 
draugijos. Paliko nuliūdime 
žmoną Josephine (Beikszą), 
dukrą Mary, o Lietuvoje 
brolį Joną ir kitų giminių. 
Iš amato buvo barzdasku- • 
tis. Palaidotas Pine Hill 
kapinėse, W. B ridge water, 
Mass.

George Shimaitis

Trenton, N. J. —> 1961 
metais New Jersey valstijo
je buvo nubausta virš 10,- 
000 automobilių vairuotojų, 
kurių prasikaltimai pražen
gė nustatytą prasikaltimų 
punktų ribą.

Berlynas. — Iš vakari^ 
nes Berlyno pusės buv(&' 
įmesta per sieną kelios aša
rų bombos.
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Kaip Kęstutis pabėgo iš 
-i kryžiuočių nelaisvės

Knygą “Pabėgimas” pa
rašė Lietuvos rašytojas Pet
ras Tarasenka, ukmergiš
kis, gimęs 1892 metais Ka- 
rališkių kaime. Knygą iš
leido Vilniuje Valstybinė 
grožinės literatūros leidyk
la. Knygos spausdino 15,- 
000 egzempliorių, ji turi 
216 pusi., braižinius pa
ruošė dailininkas V. Jan
kauskas. Tai istorinė apy
saka. Autorius savo įžan
gą pradeda sekamai:

“Neramūs buvo 1351-ji 
metai Europoje. Dar tebe
sitęsė žiaurus šimtametinis 
anglų-francūzų karas, Bal
kanų kraštus niokojo tur
kai, Rusijoje siautė totorių 
ordos, Lietuvą jau daugiau 
kaip šimtmetis teriojo vo
kiečių riteliai vienuoliai, iš 
pradžių kalavijuočiai, o vė
liau ir kryžiuočių ordino 
pulkai. Be to, įvairiuose 
Europos kraštuose dažnai 
kildavo nesantaikos, vaidai 
ir žiaurūs, grobuoniški ka

drai tarp didesnių ir mažes
nių feodalinių valdovų. Pa
plitę miestuose ir kaimuo
se plėšikavimai, žu d y n ė s 
baugino ramius gyventojus, 
alino jų jėgas, kėlė nerimą 
dėl rytojaus.

Didžiausias siaubas buvo 
nuo 13-ojo amžiaus katali
kų kraštuose paplitusi 
“šventoji inkvizicija,” po
piežiams laiminant vykdo
ma vienuolių “viešpaties 
šunų” dominikonų (pusi. 
5-6).

Tais laikais Europoje ir 
kitose pasaulio dalyse dar 
nebuvo pastovių valstybinių 
sienų. Lietuvos kaimynais 
vakarų pusėje buvo vokie
čiai kryžiuočiai, kurie nai
kino lietuvius prūsus ir 
briovėsi vis giliau į Žemai- 

T tiją ir Dzūkiją. Iš šiaurės 
pusės puolė vokiečių kalavi
juočių ordinas, kuris ten 
buvo įsigalėjęs.

Apsigynimui nuo užpuo
likų kunigaikštis Kęstutis 
strateginėse vietose, prie 
upių, kelių ir tarpežerėse 
statė pilis. Tokios pilys bu
vo Gardine, Merkinėje, Aly
tuje, Kaune ir daug mažes
nių kitur. Pilis statė ir 
stambūs feodalai, kurie už
laikydavo ginkluotus būrius 
jų apgynimui. Prie dvarpo
nių pilių žemdirbiai statėsi 
gyvenimo namus ir sudarė 
priepiles. Bėdoje visi slėp
davosi pilyje ir gindavosi. 
Feodalai užlaikymui pilių 
ir ginkluotų jėgų imdavo iš 
žemdirbių donį. (Čia nekal
bėsime apie tų laikų klasi- 

Xnj dvarponių ir jų pavaldi
nių santykiavimą.)

Kęstutis valdė vakarinę 
Lietu tvos dalį — Žemaitiją, 
Trakus, Suduvą, Gardiną ir 
Brastą. Jis dažnai ateida
vo feodalams į talkąi prieš 
kryžiuočių arba kalavijuo
čių puolimą.

Priešų užpuolimai
Vien tik laike Kęstučio ir 

jo tėvo Gedimino viešpata
vimo kryžiuočiai ir kalavi
juočiai virš 100 kartų puo
lė Lietuvą.

Kryžiuočių jėgas sudarė ne 
vieni vokiečiai: Romos po
piežių raginami jiems į tal
ką ateidavo katalikai rite
riai iš Danijos, Anglijos ir 
kitų Europos šalių “kovoti 
su pagonimis lietuviais.”

Kiekvieneriais metais pa
vasarį, dažniausiai po sek- 
uninių, kryžiuočių būriai 
Verždavosi daugybe kelių į 

* Lietuvą. Jų mažesnės jėgos 
apeidavo didesnes pilis — 
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puldavo kaimus, miestelius 
ir mažesnes pilis. Viską 
naikino ir visus žudė, su
imtus žmones išsivarydavo 
į nelaisvę, galvijus ir kitokį 
turtą pasigrobdavo. Tokie 
užpuolimai tęsdavosi nuo 
savaitės iki dviejų, o po to 
kryžiuočiai t r a u kdavosi į 
savo pilis.

Štai ką pasakojo moteris 
Skomantų pilies srityje: 
“Aš... iš Kutimų kaimo. 
Mes bajoro Vaičio duokli
ninkai. Gyvenome ramiai, 
laukus dirbome, galvijus 
auginome. Netikėtai naktį 
užpuolė kryžiuočiai. Atėjo 
pasaulio galas. Degė trobe
siai... riksmas, vaitojimai... 
Žudė galvažudžiai ir senus, 
ir jaunus; mažus kūdikius 
iš motinų rankų išplėšę į 
ugnį mėtė, galvijus sugro
bė. Kol vyras kirviu gynė
si, griebiau savo sūnelį ir 
per dūmus į girią pabėgau. 
Bėgau, bėgau, o ausyse vis 
dar skambėjo kei k s m a i, 
riksmai, vaitojimai. Pa
bėgti negalėjau... kritau... 
Kas vyrui, tėvams atsitiko, 
nežinau... Oi kaip buvo bai
su! Tik tu vienas man li
kai, vargšas vaikeli!—verk
dama glaudė nelaimingoji 
prie savo krūtinės kūdikį.” 
(pusi. 15-16).

Šiaurėje kalavij u o č i a i 
savo centrą turėjo Rygoje 
ir jūra jie gaudavo sau pa
galbos ir reikmenų iš Vo
kietijos ir kitų Europos ša
lių.

Vakaruose kryžiuočiai įsi
steigė milžinišką pilį Ma
rienburgą (Marijos miestą, 
nes jie skelbėsi, kad dievo 
motina Marija yra jų glo
bėja). Pilis buvo įsteigta 
Vislos žemupyje, dešiniame 
jos atšakos Nogatos krante. 
Lietuviai tą pilį vadino 
“Malburgu.” Dabar jis 
randasi Lenkijos teritori
joje ir vadinasi “Malbork.”

Kęstutis nelaisvėje 
ir jo pabėgimas

1361 m. pavasarį Kęstu
tis su 500 karių ir sūnu
mi Patriku išžygiavo iš 
Merkinės pilies ir nuvyko į 
Prūsus, kad atkeršyti kry
žiuočių būriams, kurie pul
dinėjo Lietuvos pasienius. 
Jis nežinojo, kad kryžiuo
čiai buvo sutraukę daug ri
terių Allensteino srityje ir 
ruošėsi užpulti Mozūriją, 
Lenkijos dalį.

Prūsijoje į kryži u o č i ų 
rankas pakliuvo vienas 
Kęstučio karys ir kankina
mas išdavė Kęstučio būrio 
vietovę. Kryžiuočių daug 
galingesnės jėgos kovo 20 
d., verbų dienoje, užpuolė 
lietuvius: 130 jų užmušė, 
kitus išvaikė, o Kęstutį suė
mė į nelaisvę.

Kryžiuočių džiaugsmui 
nebuvo ribų, nes į jų ran
kas pateko tas, kuris per 
dešimt metų atmušdavo jų 
puolimus. Kęstutį nugabe
no į Marienburgo pilį, už
darė į kambarį, kuris turė
jo tik mažytį geležimi ap
kaltą langelį' o prie durų 
pastatė du riterius sargybo
je.

Lietuva buvo prisiuntus 
pasiuntinius Kęstučio išpir
kimui; siūlė daug pinigų ir 
visus Birutės turtus, bet 
kryžiuočiai to nenorėjo. Jie 
reikalavo Žemaitijos ir dar 
kitų Lietuvos plotų. Kęstu
tis ir Lietuvos pasiuntiniai 
atsisakė išpirkti laisvę Že
maitijos kaina.

Kryžiuočių paver g t o j e 
Prūsijoje veikė nemažai 

Lietuvos žvalgų, kurie iš 
anksto pranešdavo apie 
priešų ruošiamus didesnius 
puolimus ant Lietuvos. Ma
rienburge nemažai buvo lie
tuvių, kuriuos kryžiuočiai 
laike puolimų ‘'pagrobė ir 
išaugino “gerais katali
kais,” padarė “paklusniais 
Kristaus mokslui.”' Tie lie
tuviai per vieną tarną susi
rišo su Kęstučiu. Jie suge
bėjo nuo pilies vartų paša
linti riterių sargus, vartus 
atidaryti, lauko pusėje pa
ruošti arklius, o Kęstutis 
iš anksto painformuotas sa
vo kardu, kurį ordino va
das jam buvo palikęs, iš
ardė sienoje plytas ir pabė
go. Pačių “Kryžiuočių met
raštis” štai kaip pabėgimą 
aprašo:

“Jis (Kęstutis) pastebėjo, 
kad sienoje yra kiaurymė. 
Slaptai ją praplėtė, o tar
nas išnešė plytas... Visiems 
įmigus, jis pro kambario 
skylę išlindo į griovį, kur 
jau laukė tarnas, vadina
mas Alpu, kuris, nors ir bu
vo apkrikštytas, tačiau iš 
prigimties buvo pagonis. 
Jis padrąsino karalių (Kęs
tutį) ir išnešė jam baltą 
skraistę su juodu kryžiumi, 
kad, riterio apsiaustu apsi- 
klėtęs, aukštojo komandan- 
to žirgais, kurie buvo jau 
atvesti, greitai galėtų joti. 
Tais žirgais ir su tuo ap
siaustu Kęstutis paspruko” 
(136 pusi.).

Kęstučiui ir Alpui pabė
gus, kryžiuočiai tuojau ap
sižiūrėjo. Buvo suorgani
zuotas vijimas; Pastoti visi 
keliai. Pabėgėliams teko 
slapstytis pas vieną iš iš
gelbėtojų Gyvatinės raiste. 
Paskui jie per miškus ir 
raistus keliavo visą mėnesį, 
kol pasiekė Mozūriją. At
vyko pas Kęstučio dukrą 
Danutę (Oną) ir žentą Ja- 
nušą, o iš ten jau pasiekė 
Trakus.

Kęstutis kryžiuočių ne
laisvėje išbuvo beveik aš
tuonis mėnesius nuo kovo 
20 iki lapkričio 11 dienos.

Kryžiuočiai, turėdami 
Kęstutį, ruošė užupolimą 
ant Lietuvos. Jam pabėgus 
jie užpuolimą vykdė gyve
nimam 1362 metais jie puo
lė Lietuvą. Po trijų dienų 
pasiekė Kauno pilį, kurią 
gynė 500 lietuvių karių ir 
3,000 gyventojų. Pirm pri
buvo pagalba, tai balandžio 
16 dieną kryžiuočiai Kauno 
pilį paėmė. Iš gynėjų gyvų 
suėmė tik vadovą ir 35 lie
tuvius (188 pusi.).

Balandžio 17 d. kryžiuo
čiai atlaikė pamaldas ant 
Kauno pilies griuvėsių, su
ardė kas dar buvo likę pi
lies ir pasitraukė 'atgal j 
Prūsus, nes Kęstutis su 
naujomis jėgomis jau arti
nosi prie Kauno. D. M. Š.

“TAMPA” cigarai — 
vietoje “Havana”

Tampa, Fla. — JAV nu
traukus prekybą su Kuba, 
tai Tampa mieste įsisteigė 
fabrikai, kurie gamina ci
garus. Vasario 8 d. du lai
vai atgabeno iš Kubos 2,400 
pundų, apie 33,000 svarų 
tabako lapų. Fabrikų savi
ninkai sako, kad jie tą ta
baką pirko pirm Kenedžio 
uždraudimo.

MILŽINIŠKO DYDŽIO 
TANKERIS LAIVAS

New Yorkas. — Po Grai
kijos vėliava atplaukė tan- 
keris “Manhattan” ir atga
beno 20,000,000 galionų ga
zolino. Laivas yra 106,500 
tonų įtalpos ir 940 pėdų il
gio. Tai American Oil Co. 
laivas, bet plaukioja po sve
timos valstybės vėliava, kad 
apeiti JAV unijų darbinin- 
kų sąlygas. ’ '

BINGHAMTON, N. Y. So. Boston, Mass.
Atsisveikinome ant visados 

. , c?su Celia Žolyniene
Gyvenimas ir sveikata 

yra brangiausias žmogaus 
turtas. Kartais netekus 
sveikatos tenka dar ilgai 
gyventi ir būti artimie
siems našta. Tačiau gyveni
me taip -yra, toks jau gam
tos patvarkymas: kas gimė, 
tas turi ir mirti. Kad .ir 
sunkiausios ligos esi vargi
namas, gyventi visi nori. 
Taip buvo ir su Gelia Žo
lyniene. Ji sirgo virš 10 il
gų metų, o per pastaruosius 
apie trejus metus jau iš lo
vos mažai tegalėjo atsikelti. 
Tačiau jos gyvenimo drau
gas Antanas tinkamai ją 
prižiūrėjo ir troško, kad ji 
dar ilgiau gyventų ir būtų 
su juo. Vienok sausio 17 
dieną mirtis užgesino jos 
gyvybės liepsnelę. Ji išsi
skyrė iš mūsų ant visados.

Celia Alexander buvo gi
musi ir augusi Scranton, 
Pa. Ji ten gyvendama su
sipažino ir pamylėjo Anta
ną Žolyną. 1916 metais jie 
sukūrė šeimos židinį ir lai
mingai poroje išgyveno 46 
metus. Dar jaunystės die
nose Žolynai 1916 metais 
atvyko į Binghamtoną ir 
čia visą laiką gyveno.

Gelia buvo rimta, malo
naus būdo, su visais mokė
jo gražiai, draugiškai sugy
venti. Ji visada buvo links
mutė ir į gyvenimą žiūrė
jo šviesiomis akimis. Ji my
lėjo apšvietą ir progresą, ir 
netrukus įsijungė į pažan
gųjį vietos lietuvių judėji
mą. 1916 metais ką tik bu
vo susitvėrusi Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni
jimo 23 kuopa, į šią kuopą 
ir velionė Gelia mielai įsi
rašė ir buvo'pavyzdinga 
darbuotoja. Jįejo organi
zacijos pareigas: buvo jos 
finansų sekretore, platino 
“Moterų balsą” ir širdingai 
darbavosi įvairių pramogų 
suruošime. Įsirašė ir į LDS 
6 kuopą 1930 metais, dar
bavosi kiek galėjo ir buvo 
pavyzdinga narė.

Velionė pergyveno pen
kias sunkias operacijas, 
kas daug susilpnino jos 
sveikatą ir dalinai sulaikė 
nuo aktyvaus darbo plėti
me progreso ir darbininkiš
kos apšvietos. Čia net ne
galima suminėti visų pui
kių darbų, kuriuos velionė 
yra atlikusi.

Velinonė paliko liūdesyje:1 
mylimą vyrą Antaną, sūnų 
Fredą ir jo šeimą, Balti
more, Md., du brolius A- 
lexanders—Juozą Scranton, 
Pa., ir'Joną Newark. N. J., 
ir jų šeimas, taipgi gimines 
ir daug draugų.

Velionė buvo pašarvota J. 
F. Rico koplyčioje, kur daug 
jos draugų ir kaimynų lan
kėsi, ir sausio 20 dieną bu
vo palaidota Vestal Hill Me
morial Parke.

šeštadienį, Rico koplyčio
je, susirinko daug velionės 
draugių bei draugų atiduo
ti paskutinę pagarbą, atsi
sveikinti su mylima Celia ir 
išreikšti jos liūdinčiai šei
mai užuojautą. Velionė bu
vo rūpestingai gražiais rū
bais pasipuošusi ir apsup
ta gražiausių gyvų gėlių 
vainikais ir puokštelėmis. 
Ji lyg miegojo savo užsi
pelnytame namelyje. Susi
rinkusiųjų veiduose matėsi 
gilus liūdesys, kad tenka 
atsisveikinti ant visados su 
dar palyginti jauna. asme
nybe. Liūdna muzikos me
lodija dar liūdniau nuteikė 
susirinkusius.

Laidotuvių direktorius J. 
F. Rice paprašė susirinku
sius atsisveikinti su velion- 
ne. Visi slenka pro velionės į - I <;* S 'f'fi.i'' ‘.u 

karstą, ir jai išreiškia pa
garbą ant visados. Atsi
sveikinus dalyviams, atsi
sveikino su velione ir šei
mos nariai. Po to ilga ei
lė automašinų, pilnų paly
dovais, lydėjo į Vestal Hill 
Memorial Parką. Tai buvo 
paskutinė jos gyvenimo ke
lionė į amžiną namelį.

Baigus laidotuves, Ricas 
šeimos vardu pakvietė visus 
palydovus į savo namus 
pietums, kur visi dalyviai 
buvo tinkamai priimti ir 
'pavaišinti.

Taip buvo atsisveikinta 
su malonaus būdo lietuvai
te, nelabosios mirties išplėš
ta iš mylimosios šeimos ir 
draugų.

Tebūna jos graži atmin
tis mumyse gyva!

Onyte Wellus

Rochester, N. Y.
Padėka

Širdingai tariu ačiū vi
siems draugams-gėms, ku
rie per mane atsinaujinote 
“Laisvę”, “Vilnį” ir “Liau
dies Balsą”. Ypatingai dė
kui tiems, kurie į namus at
nešėte savo prenumeratą, 
nes tuo užvadavote mano 
senatvę.

Nors vajaus laikas pasi
baigė, bet kurių prenume
rata dar neatnaujinta, pra
šau atsinaujinti. Šie laik
raščiai paduoda teisingas 
žinias, gina darbo žmonių 
reikalus, kovoja už taiką ir 
visų tautų ramų sugyveni
mą. Visi ir visos stovėkime 
už taiką ir žmonių vienybę.

Leokadija Bekešienė

Miami, Fla.
Du svarbūs pranešimai

LDLD 75 kp. rengia la
bai svarbų pikniką, kuris 
atsibus sekmadienį, vasa
rio 18 d., Žekonio parke. 
Tikslas to pikniko yra: su
kelti reikalingą sumą pini
gų pastatymui paminklo 
ant Leono Prūseikos kapo.

Leonas Prūseika pašven
tė visą savo gyvenimą ko
vai už darbo žmonių reika
lus, taigi, kad nors maža 
dalele atsilyginti jam būti
nai turime pinigiškai prisi
dėti prie pastatymo jam 
gražaus paminklo, kuris 
per amžius ten pasiliks.

Taigi, gerbiamieji, rengi
mo komisija prašo jus 
skaitlingai ats i 1 a n k y t i. 
LDLD 75 kp. gaspadinės 
pagamins skanius pietus, 
kad patenkinti atsilankiu
sius.

Antras pranešimas
Lietuvių Socialis Klubas 

rengia krutamu ir kalbamų 
paveikslų iš Lietuvos paro
dymą, kuris bus vasario 
23-čios vakarą. Vieta: 1815 
N. W. North River Drive, 
Miami, Fla.

Gerbiamieji, daugelis iš 
mūsų jau 50 bei daugiau 
metų kai apleidome savo 
gimtąją šalį Lietuvą, ir gal 
būt, kad jau mums nebus 
progos ten nuvykti ir ypa- 
tiškai pamatyti ją. Taigi, 
ateikite ir pamatykite ją 
krutumuose paveiksluose.

Kviečia komisija

Detroit, Mich.
PATAISA

Aprašyme vakar i e n ė s 
“Laisvėje” sausio 30 d. pra
leista draugo Jočionio pa
vardė, kur sakoma “Pas
kiau Nausėda pakvietė pla
čiau pakalbėti,” turėjo bū
ti: paskiau Nausėda pa
kvietė plačiau pakalbėti F. 
Jočionį.

Atsiprašau, nors ne už 
savo klaidą.. V. Žabui

Klas tuoto j ai-sukčiai
Pasirodo, kad mūsų val

dymo sistemoj nėra nė vie
nos šakos, kad tvarkytus! 
be klastavimo. Pastaruoju 
laiku nebuvo įvykdytas nė 
vienas projektas be sukty
bių. Pradedant nuo ark
lių, šunų bėgimo, visoki 
“niger pul” ir “trežorai” 
visuomenę vargina it kokia 
epidemija. O kas keisčiau
sia tai, kad pastaruoju lai
ku paaiškėjo, jog tų visų 
operavimų branduolys vei
kia valstijos sosti nėję po 
auksiniu stogu!

Nereikia nė aiškint, kad 
toki įvykiai sukrėtė plačią 
visuomenę ir padoresnius 
viršininkus. Prasidėjo ty
rinėjimai ir areštai.

Valstijos gubernatorius 
reikalauja sudaryti atskirą 
komitetą, kuris suvaldytų 
požeminį pasaulį. Bet tai 
nelengvas darbas, nes Ro
mos katalikų imperija 
smarkiai priešinasi. Kardi
nolas Cushingas atvirai iš
stojo ir reikalauja, kad taip 
vadinamas “byno” būtų le
galizuotas. Kitais žodžiais 
tariant, kad “dievo namai” 
pataptų dar didesniais vi
suomenės išnaudojimo liz
dais, o vyskupai ir kunigai 
atsistotų greta su požemi
nio pasaulio gengsteriais. 
Legalizavus “byno,” bažny
čios laisvai galėtų konku
ruoti su požeminiais gengs
teriais.

Tiesa, p r a d e d ant nuo 
smulkiausių vertelgų ir bai
giant stambiausiais fabri
kantais, jie visi vienu bal
su šaukia, jog mes gyvena
me laisvame pasaulyje ir 
balsuojame už ką “norime.” 
Kažin, ar daug piliečių pa
galvoję, kas parenka kandi
datus į valdvi-etes? Juk ka
pitalistai iš anksto parenka 
savo žmogų ir jį finansuo
ja, iki jis patampa valdi
ninku. Jis paskui visu sa
vo tarnybos laikotarpiu iš
tikimai tarnauja savo po
nui. Kitaip ir būti negali, 
nes unijos saldžiai miega, o 
pažangi visuomenė neturi 
spėkų pastatyti darbo žmo
gų į valdvietę.

Tai visų bendras darbas
Mūsų vienas geras drau

gas kelintas mėnuo kai ka
muoja klubiečius. Buvo iš
rinkta komisija ir peržiūrė
jo 1945 metų protokolus ir 
surado, jog klubas jam ne
skolingas. Bet tai nieko ne
reiškia, jis spiriasi, kad jam 
būtų pamokėta už tris šim
tus valandų darbo. Ir ma
tyti, jog dalykas pasieks 
teismą. ,

Dalykas buvo toks. 1945 
metais per visą šalį buvo 
susitvėrę komitetai rinkti 

^padėvėtus drabužius ir juos 
siųsti į Lietuvą. Tuomet 
kriaučiai siuvo, moterys nė
rė, kiti taisė avalynes, o dar 
kiti rišo į pundus ir siuntė 
nualintai tėvynei. Po 17 
metų niekas nereikalauja 
užmokesčio, tai kaip drau
gas drįsti reikalauti?

Paimkime mūsų redakto
rius, jie taip mizernai ap
mokami, kad jeigu jų žmo
nos nedirbtų, tai vargiai jie 
iš savo algos pragyventų. 
O kaip su korespondentais? 
Jie perka medžiagą už savo 
pinigus, prasėdi kelioliką 
valandų prie rašymo kores
pondencijos ir patys apmo
ka paštą. Dažnai būna taip, 
kad dėl vienokio ar kitokio 
netikslumo korespondencija 
visai laikraštyje nededama. 
Korės pondentas neįsižei
džia ir nereikalauja užmo
kesčio, o rašo toliau.

Paimkime mes mūsų gas- 
padines, kiek jos prisidirba 

gamindamos pietus, vaka
rienes, arba, kai mes links
minamės ’ piknikuose, tai 
mūsų vargšės gaspadinės 
po pikniko pusgyvės trau
kia į namus. Mūsų gaspa* 
dinės ne tik nereikalauja 
užmokesčio, bet dar ir pi
nigais aukoja.

Tai mūšy visy bendras 
darbas, nes kiekviena įdėta 
darbo valanda laisvina pa
saulio darbo žmones iš ka
pitalistinės vergijos!

Jaunutis

Cleveland, Ohio
Mire Z Stripeikienė

Po ilgos ir sunkios ligos, 
kuri tęsėsi apie 10 metų, 
sausio 22 d. mirė Zosė Stri
peikienė. Per du pastaruo
sius metus jau buvu nete
kus regėjimo. Ją aptarnavo 
jos vyras Jonas Stripeika, 
kuris jau ir pats sulaukė 86 
metų amžiaus.

Zosė Stripeikienė (Rau- 
baitė) gimė Lietuvoje 1880 
metais, mirė išgyvenus 82 
metus. 1909 metais ji atvy
ko į Ameriką pas žiburius 
ir Stripeiką, o 1915 metais 
jie sukūrė savo šeimynišką 
gyvenimą. Jie išaugino sū
nų Aleksandrą ir dukrelę 
Lillian. Sūnus gyvena Kali
fornijos valstijoje, vedęs ir 
augina 3 šeimos narius. Jis 
buvo atvykęs į motinos lai
dotuves. Lillian jau daug 
metų randasi valstijos ligo
ninėje, tai daktarai neleido 
jos į motinos laidotuves.

Laidotuvės buvo pavyz
dingos. Zosė gulėjo gėlių 
vainikų apsupta, tartum 
pajaunėjus. Prie karsto bu-" 
dėjo šešios C. L. Moterų 
klubo narės. Klubo pirmi
ninkė A. Palton pasakė ati
tinkamą kalbą apie velionės 
gyvenimą. Išsamesnę kalbą 
pasakė J. žebrys, apie ve
lionės nuopelnus darbo 
žmonijai. Kol ji buvo svei
ka, ji daug rūpinosi darbi
ninkiškomis organizacijo
mis, spauda, mūsų parengi
mais, daug veikė LLD: 22 
kuopoje. Taigi draugės ir 
draugai įvertino jos rolę ir 
atitinkamai pagerbė laike 
laidotuvių.

Nors sausio 26 d. smar
kiai lijo, bet į kapines paly
dovai sudarė 28 automobi
lius. Palaidota Lakeview 
kapinių kalnelyje, kur jau 
ilsisi Žiburienė, P. Rodgers, 
ir daug dar kitų mūsų 
draugų ir draugių.

Nuo kapinių palydovai 
buvo pakviesti į LD<S sve
tainę ir atitinkamai priimti.

Ilsėkis, miela Zose, amži
nai savo kelionę užbaigusi! 
Gi Jonui, pasilikusiam vie
nam, reiškiu užuojautą ir 
linkiu susiraminimo.

Anna Salen

Endicott, N. Y.
Padėka

Mirus mano gyvenimo 
draugei Silei, artimi gimi
nės ir mūsų artimi draugai 
ir draugės suteikė mums 
užuojautą ir suraminimą. 
Karstą puošė gėlių vaini
kai nuo giminių ir artimų 
draugų ir draugių.

Aš ir sūnus tariam šir
dingai dėkui už gėles, lan
kymą šermeninėj ir palydė
jimą 4 kapus, taipgi ačiū 
grabnešiams už jų patarnat- 
vimą ir visiems užuojautą 
išreiškųsiems per laikraštį 
“Laisvę”.

Pasiliekam liūdinti:
Antanas žolynas

Fred žolynas, sūnus 
Florence, marti 

ir anūkai

i
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Lietuviškos naujienos
Rašo A. ZIENIUS

Nedarbininkų 
“Darbininkas” burnoja
Pranciškonų Ordino Ro

moje skyriaus Brooklyne 
“lietuviškas “Darbininkas” 
neseniai Soniai Pipiraitei- 
Tomarienei už parašymą 
Lietuvos vaikučiams knyge
lės suteikė tokį pripažini
mą: “Ilgas plaukas—trum
pas protas.” Bet jūs nema
nykite, kad “Darbininko” 
redakcijoj kokie nemokšos. 
Tai Lietuvos Universiteto 
auklėtiniai, net buvę dėsty
tojai.

Kada katalikai Preziden
tas Kennedy ir Teisingumo 
Saugotojas Robert Kenne
dy artimai draugauja su 
Premjero Chruščiovo žen
tu, “Izvestijos” r e d a kto- 
rium ir Kompartijos Cent
ro Komiteto nariu, Brookly- 
no “Darbininko” redakto
riai šmeižia savuosius, ku
rie buvo susitikę su svečiais 
iš Lietuvos prieš dvejus 
metus.

“Darbininko” redaktoriai 
meluoja, kad svečiai ieškojo 
ryšio su išeiviais kultūri
ninkais. Jų kolega “Drau
ge” Baronas turėtų paliu
dyti, kad ne jie, bet jis jų 
ieškojo. “Darbinin kas ” 
naiviais vadina tuos, kurie 
norėtų Lietuvon nuvežti

Laiškas iš Lietuvos
I

J. M. Stanelis (Short į 
Hills, N. J.) gavo laišką iš į 
savo giminaičio K. Žmuidzi- 
no, gyv. Kazlų Rūdos ra
jone. Čia paduodame įdo
mesnes laiško ištraukas:

Gaila, kaip rašai, kad se
nesni giminės ir draugai 
išsiskiria iš gyvųjų tarpo. 
Ką gi padarysi, kad žmo
gaus gyvenimas trumpučiu
kas. Tankiai pagalvoju ir 
apie Tavo brolius — Piju- 
šą, Joną, Petrą,:kuomet bū
dami dar vaikais drauge 
džiaugėmės, draug a v o m . 
Brolio Antano ir tėvelio ne
prisimenu.

Ačių už užsakytą laikraš
tį.

Dėl Kulvinskienės. Man 
smagu, kad pakliuvo globon 
nors geriems žmonėms. 
Šiek-tiek parėmė ir kolūkio 
valdyba. Bet jų pagalba 
silpna. Norėdamas jos gy
venimą paįvairinti, para
šau keletą žodžių. Kuomet 
šeimininkai žino, kad ja iš 
šalies įdomaujasi, rūpinasi, 
tuomet ir jie būva švelnes
ni.

Įdomu, ar šiemet galės iš 
Jūsų parvykti tėvynėn eks
kursantai? Bet pasaulis ju
da - kruta ir kaskart vis 
naujesnės, įvairesnės nau
jienos.

Man, kaip ilgą laiką čia 
išgyvenus ir ištarnavus, 
daug buvusių darbuotojų 
kreipiasi, kad jiems pagel
bėčiau išgavimui pensijų. 
Žinoma, šiame reikale rei
kia padėti. Paprasti buvu
sieji darbininkai ar miško 
eiguliai, kuriems sukanka 
60 metų ir turi ištarnavę 
nemažiau 25 metus, gauna 
pensiją. Pensija ne mažes
nė 30 rublių mėnesiui. Tai 
vis šis-tas, senatvei reikia
ma pagalba. Prie Stalino 
gaudavo tik 15 rub. Bet jei 
uždirbo daugiau, tai ir pen
sija mokama proporciona- 
liai didesnė.

Sūnus Vytautas mokosi 
medicinoj. Bet mokslas sun
kus. Esant dideliam skai
čiui studentų, daug reika
lauja. Visi silpnesni moks
le, neišlaikę reikiamų eg
zaminų, atleidžiami, tai tu
ri ieškotis kito darbo. Tai-

dailės parodą iš čia, atsi
kviesti iš Lietuvos ansamb
lius.

Kad tai iki šiol nebuvo 
galima padaryti, “Darbi
ninkas” melagingai kaltina 
vien tarybines įstaigas, 
nors laiškais juodu ant bal
to iš Valstybės Departa
mento liudijama, kad šis 
“nepritaria.” O dėl naivu
mo aplamai, tai lietuvių is
torijoj klasišku “politiniu 
naivumu” juk turės pasilik
ti vieno “Darbininko” re
daktoriaus 1941 metais pa
stangos iš paskut i n i ų j ų 
įjungti lietuvių tautą, kaip 
“nepriklausomą valstybę,” į 
Hitlerio “Neues Auropa.”

Šis literatas juk puikiai• 
žinojo, ką “Mein Kampf” 
pats Hitleris žadėjo Lietu
vai. Iš viso naivi yra ir 
bendra “Darbininko” nea
pykantos dabartinei Lietu
vai politika.

Verta nedarbinių k a m s 
pasiskaityti, ką sakė nese
niai marinų generolas 
Shoup: .“Neapykantą lai-' 
kau vidine nuodėme. Nea-- 
pykanta, be to, yra labai j 
artimai surišta su baime. 
Manau, kad baimė gimdo 
defytizmą, ir kad tai yra li
ga, kuriai negalime leisti 
išbujoti šioj šaly...”

gi mokinantis turi daug 
vargo, ir nėra užtikrintas, 
ar iki galo išveš.. Reikia 
tvirtos sveikatos ir gabumo. 
Gal toks spaudimas nėra 
girtinas. Bet kai yra per
teklius, tai ir daro atran
ka.

Iki naujų metų pasirodė 
šaltis, bet dabar nuo naujų 
pietų nešąla. Taigi atrodo, 
kad žiema nešalta, bet toks 
drėgnas klimatas iššaukia 
tik gripą, kuriuo daug ir 
serga.

Viso geriausio! Bučiuo
ju.

Kostas

Iš laiškų redakcijai
“Laisvės” No. 11 buvo ap

rašyta gerai pavykęs “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mas. Korespondentas ten 
sumini ir vardus svečių, iš 
toliau atvykusių. Labai ge
rai, ir reikalinga — pasi
džiaugti dalyviais iš toliau, 
nes, kai kurie iš jų, atva
žiavo kelis šimtus mylių į 
dalininkų suvažiavimą. Aš 
manau, kad pro tokius da
lyvius negalima praeiti jų 
rankos nepaspaudus.

Bet aprašantis į pabaigą 
išeina į smulkmenas. Jis pa
duoda vardus dalyvavusių 
iš Elizabeth, Bayonne, Pa
terson, Cliffside ir Great 
Neck. Suminėjęs vardus, 
dar atsiprašo tų, kurių ne
pastebėjo ir vardų nesumi
nėjo. Bet kaip jis galėjo 
prasmaksoti iš Newarko? 
Turbūt tam “L.” korespon
dentui Newarkas yra “ne- 
košer”. Aš nežinau, ar kas 
daugiau buvo iš Newarko, 
bet mano karu mes atvažia
vome trys ir mūsų tarpe 
buvo Arlauskienė... Aš ne
žinau, kaip tą galėjo kores
pondentas pražiūrėti.

J. Stanelis,
Short Hills, N. J.

Nuo Red. — Labai atsi
prašome Stanelį, Arlauskie
nę ir trečią asmenį, kurio ir 
dabar mes vardo nežinome, 
kad aprašyme jūsų vardai 
nebuvo suminėti. Suvažia
vimą aprašęs juk ne visus 
dalyvius asmeniniai pažįsta 
ir dėl to prašome neužsi
gauti.

Ateistu temoje bus 
diskusijos

LLD 185 kp. susirinki
mas įvyks vasario 14 d. 
Kultūriniam Centre, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Pradžia 7:30 vakare.

Po trumpo susirinkimo, 
turėsim pirmą kartą ateistų 
klausime diskusijas. Disku
sijoms įvadą padarys vie
nas Komiteto narių. Po įva
do bus klausimai ir disku
sijos. Kviečiami atsilanky
ti ir ne narius. Tikrai bus 
pamokinantis vakaras.

J. G.

Keisti pilgrimai
Katalikų bažnyčios tarnai 

keliauja į Romą. Tačiau, 
artėdami prie “šventojo” 
miesto, jie neatsiduoda die- 
vobaimin g i e m s apmąsty
mams. Pasikaišę sutanų 
skvernus, “šventieji tėvai” 
bėga paskui medinius rate
lius, pririštus prie ilgų vir
vučių. Kartkartėmis jie su
stoja virvelei suvynioti ir 
ratui vėl paleisti. Pilgrimai 
karštai atsiduoda šiam žai
dimui. Bet tai visiškai ne
reiškia, kad jie atlieka ko
lektyvinį įžadą. Bėgimas su 
ratu padeda jiems sutrum
pinti kelią ir išvengti berei
kalingo svorio.

Tai populiarus žaidimas 
rusika, perimtas iš senovės 
graikų. Jis padeda nubėgti 
didelius atstumus be ypa
tingo įtempimo ir nuovar
gio.

ĮDOMŪS RADINIAI
Grupė archeologų, vado-

vaujamų Čaliabinsko kraš-j 
to tyros muziejaus direkto
riaus pavaduotojo' V; * Sto- 
kolcso, atliko Verchneurals- 
ko vandens baseino įrengi
mo zonoje, už 20 kilbmetrų 
nuo Magnitogorsko, arche
ologinius kasinėjimus. Bu
vo aptiktos dvi antrojo 
tūkstantmečio prieš mūsų 
erą sodybvietės.

Atrastos molinių indų šu
kės su būdingais ornamen
tais, židinių ir kitokių bron
zos dirbinių likučiai. Čelia- 
binsko kraštotyros muzie
jaus bendradarbiai dabar 
moksliškai andoroja arche
ologinius radinius .

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.)

Lietuvoje sakykla, klausykla, 
altorius, sutana, kamža bei 
atbulas kalnierius apsaugoda
vo sukčių, vagį, žmogžudį 
nuo atsakomybes, praėjo, pasi
baigė ant visados. Tikėkime, 
kad jie niekados nebesugrįš.

Teisė melstis — taių, teisė 
vogti—ne!

Taip ir reikia, taip ir turi 
būti.

Aš bijau, kad mes turėsime 
susiprasti su nauja keistu pa
vadinimu mokslo šaka. Ji va
dinasi “kibernetika.” Jos pa
sekėjai vadinasi “kiberneti- 
kais.”

Pastebėjau, kad Tarybų Lie
tuvoje “kibernetika” labai 
plėtojasi. Kibernetikai buriasi 
į ratelius. Dideli entuziastai.

“Kibernetika” gi yra moks
las apie sukūrimą “mąstan
čios,” “protaujančios” maši
nos. Nebereiks žmogaus sme
genų !

Laimingi tie, kurie jų ma
žai teturi. Bet ką darys ne
tekę darbo didieji galvočiai, 
vyrai ir moterys su dideliais 
smegenimis?!

Nesijuokite: kibernetika yra 
puikus mokslas. Jis laimi. Jis 
laimės. Juk mes jau turime 
pusiau mąstančių mašinų. Jos 
jau pavadavo daugelį darbų 
raštinėse, kabinetuose.

Socialistinėj e santvarkoj e— 
išganymas, kapitalistinėje —■ 
baisiausia nelaimė.

Rockefeller ių giminėje 
skandalai

Sensacijomis mintanti 
spauda garsiai suriko, kai 
sužinojo, kad buvusioji Niu
jorko valstijos gubernato
riaus Nelsono Rockefellerio 
švogerka išteka už kažko
kio Nevados valstijos biz
nieriaus.

Kas gi ta buvusioji guber
natoriaus švogerka? Tai 
Evutė Paulėkaitė - Rocke- 
fellerienė, “Bobo” vadina
ma. Ji, kaip žinia, buvo iš
tekėjusi už Nelsono Rocke- 
fellerio brolio Winthropo, 
bet su juo ilgai nesugyveno, 
pešėsi. 1954 metais divor- 
savosi, ir to pasėkoje tapo 
turtinga — gavo apie šešis 
milijonus dolerių. (Pas 
Rockefellerius milijonas — 
juokas!) Evutė kurį laiką 
su sūnum gyveno Niujorke, 
gyvanašliavo. Na, ir dabar 
nusitarusi dar trečią kar
tą ištekėti už tūlo Charles 
Mapeso, kuris turįs viešbu
tį Reno (gemblerių) mieste.

Winthropas Rockefelleris, 
buvęs Evutės vyras, šiuo

LLD 1 kuopos žinios
Lietuviu Lite r a t ū r o s 

Draugijos pirmosios kuopos 
susirinkimas įvyko vasario 
9-tą., “Laisvės” salėje. Snie- 
gas-lietus kenkė nariams 
eiti į susirinkimą, bet drą
sesni atėjo ir blogame ore. 
Jie atliko nario prievolę: 
pasikalbėjo organizacijos ir 
kitais reikalais, metines at
siteisė... :U,; ,

Valdybos pranešimas bu
vo įdomus. .Kuopos iždas 
stiprus. Metines nariai rū
pinasi mokėti. Tačiau daug 
narių į susirinkimus .neat
eina, ; tai į apsunkina : valdy
bą metinęs surinkti.

Parengimų<,koinisija , .sa
kė, kad vasario, 18-tos pobų- 
vis bus labąi įdomus. Pro
grama sudaryta įvairi. Kal
bės R. Mizara, “Laisvės , re
daktorius, aidietės dainuos, 
parinktus eilėraščius ir pro
zos kūriniusr pateiks... De-' 
talų pranešimą rasite, at
skirai.

Aido choro laiškas skai
tytas ir priimtas. Jis ruošia 
savo 50 metų sukaktį atžy
mėti šiais metais. Kuopa 
sveikina šį jų grabingą ju
biliejų su $25 ir linki jam 
sėkmingai aidėti dar ilgus 
metus!

Susirinkimas pasisakė ir' 
vasarinių parengimų reika
lais. Parengimų komisija 
įgalinta jau dabar pradėti 
rūpintis vasaros išvykų 
klausimais. ,

Kitas kuopo,s susirinki
mas bus kovo į 9-tą, “Lais
vės” patalpoje. Visi nariai 
dalyvaukite ir kalbinkite 
naujus įstoti į mūsų orga
nizaciją. Lauksime visų.

Vienas Jūsų

LUCIANO PALAIDOJO 
Į MAUZOLIEJŲ s

Sausio 26, d. Italijoje mi
rė Joseph Luciano, kurį iš 
Jungtinių Valstijų prieš 16 
metų išdeportavo už plati
nimą narkotikų. Ten jį bu
vo laikinai karališkai palai
doję. Bet vasario 8 d. lėk
tuvu atgabeno jo palaikus 
į New York International 
orlaukį, o iš ten apie. 150 jo 
“giminių” ir gerbėjų paly
dėjo į Švento Jono kapines, 
Middle Village, Quėens, kur 
palaidojo į jų mauzoliejų. 
Sakoma, kad Luciano mau
zoliejaus pastatymui buvo 
išleista $30,000.

Sulaukus 82 metų am
žiaus mirė'-Vera Ourtis, bu
vusi operos 'dainininkė.

metu gyvena ir baliavoja 
Arkansas valstijoje — jis 
vedęs kitą.

O kaip gi su mūsų gu
bernatorium, su Nelsonu 
Rockefelleriu? Jis taipgi 
divorsuojasi.

Ir tai gan keista: išau
gino vaikus, rodosi, jau tu
rėjo surimtėti, bet “žilė gal
von — velnias uodegon”! 
Gubernatoriaus žmona šiuo 
metu gyvena Reno mieste, 
laukdama teismo, kad duo
tų jai divorsą nuo guberna
toriaus.

Ir štai, kas atsitiks, kai 
buvusioji Rockefeller i e n ė 
nuvyks į Reno miestą pas 
savo vyrą, ji ten ras guber
natoriaus žmoną, buvusią 
savo dieverienę, laukiančią 
divorso, atsikratančią Rock- 

! efellerių pavardės. Ar jie
dvi susitiks?..

Kaip ten bebūtų, turtin
giausioje Amerikos kapita
listų šeimoje kyla skanda
lai viens po kito. Ns.

Mirė Ignas Kartonas
Vasario 3 d. mirė ilgame

tis “Laisvės” skaityt o j a s 
Ignas Karlonas, sulaukęs 
83 metų amžiaus. Jis gy
veno Scarsdale, N. Y., o mi
rė Grassland ligoninėje. Il
gai sirgo.

Ignas Karlonas gimė 1879 
m. vasario 3 d. Lietuvoje. 
Atvyko į JAV 1898 metais. 
Gyveno Niujorke (Mas- 
pethe) ir kitur, o prieš mir
tį gyveno Scarsdale, N. Y. 
Buvo Yonkerso Amerikos 
Lietuvių piliečių klubo na
rys. Visuomet paža n gus' 
žmogus. ,; i •

Liūdesy paliko sūnų Ju
lių, gyv. Yonkerse, taipgi 
keturias d u k t eris: Mari
anne Burrous, gyv. New
burg, N. Y., Anna Hen
wood, gyv. Tuckahoe, N. Y., 
Regina Garnsey ir Claire 
Hasselman, gyv. Scarsdale, 
N. Y. Taipgi pasiliko bro
lis Vincas Karlonas, seniau 
gyevnęs Maspeth; N. Y., o 
šiuo metu — Jansen Beach, 
Fla. Liko 10 anūkų ir 22 
poanūkiai.

Žinią laiškeliu pranešė 
dukra Mrs. Regina Garn
sey, gyv. Scarsdale, N. Y.

“Laisvės” personalas reiš
kia gilią užuojautą velionio 
artimiesiems, o pačiam Ig
nui — lai būva lengva že
melė !

suėmė DAUG FALšYVŲ 
POPIERINIŲ PINIGŲ
Brooklyno policija suėmė 

Joseph Maggio, 35 metų 
amžiaus, gyvenantį 1643 W. 
Fourth St., Broo klyne, 
Sheepshead Bay sekcijoje. 
Jo namuose rado baksus ir 
bačkas netikrų ■ popierinių 
$10 bumažkų. Policija sako, 
kad jų yra apie dviejų mi
lijonų dolerių sumai.

Jau per kelis mėnesius 
New Yorke platinosi netei
singos $10 bumažkos. Poli
cija sako, kad apie $4,000 
per mėnesį jų būdavo pa
skleidžiama. Pasirodo, kad 
J. Maggio labai atsargiai- 
povaliai jas leido apyvar
ton. Jis ir jo žmona dirbo, 
jis gazo kompanijai, o ji 
banke, bet tikėjosi kada 
nors būti milijonieriais. Po
licija numato, kad yra dau
giau jo sėbrų.

1961 metais į New York 
International orlaukį buvo 
atgabenta 353,000,000 svarų
įvairių prekių.

6 p.—LaisvS (Liberty)— Antr., vasario (Feb.) 13, 1962

Dėl L. Prūseikos 
paminklo fondo

Leonas Prūseikos darbuo
tė žinoma visiems darbo 
žmonėms. Jis savo veikla 
ne vienam iš mūsų atidarė 
akis, kaip reikia žiūrėti į 
darbininkų reikalus. Jis 
mus mokė ir švietė, kad su
prastume darbo klasės ko
vas už geresnę ateitį.

Per tai mes turėtume at
siminti jį ir prisidėti prie 
pastatymo jam paminklo.

Chicagoje yra susidaręs 
komitetas, kuris darbuojasi 
paminklo pastatymu, ir mu
du su Povilu Venta esame 
paskirti parinkti tam rei
kalui aukų New Yorke ir 
jo apylinkėje. Ir aš jau 
gavau paminklo pastatymui 
aukų sekamai:

LLD 185' kuopa — $25
Dr. A. Petriką ....... 10
M. Petrikienė

(česnavičiūtė)__ 10
J. Bondži_________  5
J. Vaicekauskai

iš Binghamton, N. Y. 5 
J. Kairiai__________ 3
J. Vaznys____ ____ 1
Ch. Nečiunskas_____ 1
Viso pasidaro $60. Jie 

jau pasiųsti tam komitetui 
į Chicagą, kartu su auko
tojų vardais.

Visiems už aukas širdin
gai ačiū.

Aš pasižadu ir toliau 
rinkti tam prakilniam rei
kalui aukas šioje apylinkė
je. Kurie dar nesate prisidė
ję, labai prašomi tatai pa
daryti :

Mano adresas:
J. Kairys

201 Maujer St.
Brooklyn, N. Y.

Padėka geriems 
darbininkams

Vasario 4 d. atlaikėme 
“Laisvoj bendrovės dali
ninkų suvažiavimą, kuris 
praėjo: ‘ gražioje nuotaikoje 
ir padarė rimtų nutarimų 
laikraščio išlaikymui.

Po suvažiavimo įvyko 
banketas “Laisvės” finan
sinei paramai. Banketas 
puikiai pavyko. Turėjome 
daug gražių svečių ir jie 
buvo labai pasite n k i n ę 
maistu ir banketo atmosfe
ra. Išeidami svečiai dėkojo 
rengėjams ir banketo dar
bininkams už gerą maistą 
ir tinkamą svečių aptarna- 
vivą.

Bankete dirbusieji užsi
tarnavo padėkos sekami 
draugai ir draugės:

Vyriausia gaspadinė Nel
lie Kairienė, ir jos talki
ninkės — Ona Čepulienė, 
Vera Bunkienė, Bronė Ker- 
šulienė. Vyrai: J. Kairys, 
Geo Waresonas, V. Bunkus, 
W. Baltrušaitis, P. Venta, 
W. Ęrazauskas, A. Nevins- 
kas. Prie stalų padavėjomis 
buvo: E. Mizarienė, N. Ven- 
tienė, E. Brazauskienė, I. 
Bimbienė, L. Kavaliauskai
tė, N. Buknienė.

Širdingai dėkojame vi
siems bankete dirbusiems 
už puikiai atliktą darbą, už 
ilgą ir sunkų triūsą laik
raščio naudai!

“Laisves” Administracija

Miesto prekybos komisi- 
jonierius A. S. Pacetta sa
ko, kad kai kuriose mėsos 
pardavyklose pardavinėja 
paštetą (sumaltą mėsą), 
kurios 90 procentų sudaro 
riebalai.

Sulaukęs 82 metų am
žiaus mirė generolas Ch. 
Lee, dalyvavęs Pirma
me ir Antrame pasaulio ka
ruose.

Kultūrinis pobūvis 
įvyks šį sekmadienį
Kultūrinis pobūvis jau*' 

arti. Jis bus vasario 18 d., 
3 v. popiet, “Laisvės” salė
je, Liberty Avė. ir 102 St., 
Ozone Park, N. Y.

Popietis bus įdomu s, 
programa įvairi. Girdėsime 
kalbą svarbiu klausimu, ę 
dainų ir eilėraščių.

R. M i z a r a, rašytojas, 
“Laisvės” redaktorius, aiš
kins reikšmę TSKP 22-ojo 
suvažiavimo priimtos nau
jos programos.

Viso pasaulio žmonės, už 
vis daugiau darbo liaudis, 
domisi, ką toji programa 
žada jiems, darbininkams. 
Mums, lietuviams, tai ypač, 
svarbu žinoti, nes mūsų 
gimtasis kraštas, kaip dalis 
Tarybų Sąjungos, tiesiogiai 
bus programos vykdymo 
veiksmais paliestas. *

Elena Brazauskienė, pia
nu lydima Aido Choro mo
kytojos Mildredos Stensler, 
dainuos keletą dainų. Taip
gi programoje dalyvaus:

Vera Bunkienė
Nastė Buknienė
Eva M-izarienė y
Valentina Nevinskienė.
Vienos jų eilėraščiais, ki

tos proza, pateiks literatū
rinio meno žibučių, kokių 
pasiklausyti ne dažnai 
mums tenka.

Visi programos dalyviai 
gerai atsirekomendavę sa
vo srityse. Jie ir dabar ruo
šiasi gerai pasirodyti. Pa
tys dalyvaukime ir kitus 
kvieskime ateiti.

Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos pirmoji 
kuopa.

Kelrodis: Independent 4L 
nijos Lefferts traukinys 
priveža prie pat salės. Iš-* 
lipti Qxford Ave., stotyje, 
Brooklyne? Leįferts trauki
nys gaunamas visose Full 
ton linijos stotyse.

Vienas Jūsų *

REIKALAUJA DAUGIAU 
GINKLUOTIS

■ Farmingdale, N. Y. —Sa
vininkai milžiniško Repub
lic Aviation Korp. fabriko 
pavartojo gudrią taktiką. 
Kada skiriama pinigai ap
siginklavimui, tai jie pa- 
paskelbė, kad atleis iš dar
bo 9,000 darbininkų, jeigu 
negaus didesnių užsakymų 
ant karo lėktuvų. 13,000 nu
gąsdintų darbininkų susi
rašė ir pasiuntė JAV prezi
dentui prašymą, kad dau
giau gamintų karo lėktuvų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, Kovo-March 4 d., Lie- 
tuovs Sūnų ir Dukterų Draugi josi 
moterų skyrius rengia šaunius pie
tus, 1-mą vai. dieną, atžymėjimui 
vienų metų gyvavimo ir visapusiai 
sėkmingos veiklos. Kviečiame vi
sus dalyvauti mūsų rengiamame po-i 
kylyje. Apart vaišių bus ir me
ninė programa: muzika, apysakos 
ir tt. Kviečiame visus būti su mu
mis. Vieta: 29 Endicott St.

Rengėjos (13-14)

BROCKTON, MASS.
Montello Vyrų Dailės Grupė ren

gia “Surum-Burum,” jvyks Vasario- 
Feb. 24 d., Liet. Taut. Namo že
mutinėje salėje, 8 Vine St., Mon
tello, Mass., pradžia 7:30 vai. va
kare.

Bus muzika, dainos, namie ga
mintų valgių, šiltų ir šaltų gėrimų, 
įėjimas su laimėjimu tik 25c. Pel
nas skiriamas laikraščiui “Laisvei.” 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
skaitlingai atsilankyti, visi būsite 
patenkinti. Rengimo Komitetas

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

jvyks 14 d. vasario “Laisvės” pa
talpose. Pradžia 7:30 v. vak.

Gerbiami nariai, malonėkite da
lyvauti visi. Pakalbinkite ir naujų 
narių ir pasirūpinkite gerais su
manymais. Valdyba

, 20 % Nuleidžiama L
Ant visų Naujų ir mažai naudotų 

žieminių Drabužių U
LUTA CLOTHING

1M6 St. Nicholas Ave., 
(187-188th Sta.)—IRT—lMst Stotis.




