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KRISLAI
“Aušros” num. 3-čias.
Bus nauja konstitucija, 

sako Justas Paleckis.
Paryžiuje.
“Fašizmas nepraeis!” 

skelbia francūzai.
* — Rašo R. Mizara —

Lenkijos lietuviai leidžia sa
vo laikraštį “Aušrą.” Jau iš
ėjo trys numeriai ir visi trys 
įdomūs, iliustruoti, dailiai api
pavidalinti.

Skaitytojai dar vis tebedis/ 
kusuoja laikraščio pavadina
mą: kai kurie mano, jog Ja- 

4 bartinis vardas nelal 
Atrodo, kad leidė 
kompromisą su skai 
pavadins šį laikrašt 
ja aušra.”

“Aušros“ num. t r e č i a m e 
spausdinamas ir vaiku sky
rius. — “Aušrelė.”

Liekasi svarbiausias klausi
mas: kaip dažnai Lenkijos lie
tuviai savo laikraštį - žurnalą 
leis ?

Būtų gerai, kad jis eitų re
guliariai, kad jo prenumera
tos kaina būtų nustatyta, kad 
jį galėtų, kurie pageidautų, 
užsisakyti ir JAV lietuviai.

Justas Paleckis rašo:

bai tinkąs, 
jai darys 
ty toj a is fir 
i “NauiA-

“Dabar pasitaikė man per-' 
trauka nuo kelionių. Grįžęsr 
iš A. Tarybos sesijos Maskvo-; 
je gruodžio 10 d. ligi šiol esu ; 
Lietuvoje ir dar būsiu ligi ko- j 
vo pradžios.

* “Dabar ruošiamės rinki
mams į TSRS Aukščiausiąją

• Tarybą, kurios naujam sąsta
tui teks svarbus uždavinys—' 
paruošti Konstituciją, kuri ati
tiktų naujos Programos dės-! 
nius, būtent, ryšium su perėji
mu nuo proletariato diktatū
ros valstybės i bendraliaudinę 
valstybę, į visos liaudies de
mokratiją, kas pasidarė gali
mu išnykus antagonistiniams 
klasių prieštaravimams, susi- 
k ū r u s beklasinei visuome- 
nei...

Nauja konstitucija!..
Tai, be abejonės, bus dar 

vienas milžiniškas žingsnis 
pirmyn tarybinių tautų gyve
nime.

Beje, Justas Paleckis laiš
kutį rašo iš Druskininkų, kur 
jis buvo nuvykęs poilsiui.

“Rašau, sako jis, iš to pat 
namelio, kuriame kadaise kar
tu praleidome kelias malonias) 
dienas...”

Tos malonios dienos buvo 
7959 metais, kai šitų eilučių 
rašytojas Druskininkuose gy
dėsi.

♦ Kapinėse, palei sieną, prie 
kurios 1871 metais buvo su
šaudyti Paryžiaus Komunos 
vadovai, vasario 13 dieną pa
ryžiečiai palaidojo tuos aštuo
nis, kurie buvo užmušti vasa
rio 8 dienos demonstracijoje.

štai tie, kurie krito Pary
žiaus gatvėse po degaulistinės 
policiijos smūgiais:

Daniel Fery, 15 metų am
žiaus

Anne Godeau, 24 metų 
Fanny Dewerpe, 30 metų 
Suzanne Martorell, 35 metų 
Jean-Pierre Bernard, 30 me- 
. tU

Edouard Lemarchand, 40 
metų

Hippolyte Pina, 58 metų 
Raymond Wintgens, 44 me

tų.
Šeši iŠ užmuštųjų buvo komu

nistai. Keturi palaidoti šiose 
Pere-Lachaise kapinėse, o ke
turių , palaikai buvo palaidoti 
l&tur, kur ilsisi jų tėvai.
J — -

Tokią milžinišką darbo 
žmonių demonstraciją, kokia 
įvyko praėjusį antradienį, Pa-

! Francūzijoje įvyko masinės 
liaudies demonstracijos

Reikia sutvarkyti 
vakarinį Berlyną

Paryžius. — Antradienį 
Vasario 13 d., buvo laidoja
mi astuoni studentai ir 
darbininkai, kuriuos reak
cininkai nužudė pirmesnė
je demonstracijoje. Tai bu
vo francūzų liaudies gedulo 
ir masinių demonstracijų 
diena. Laidotuvėse dalyva
vo šimtai tūkstančiu žmo
nių.

Tarp žuvusių yra šeši ko
munistai, jų tarpe Komu
nistų partijos Paryžiaus 
organizacijos sekretorius.

Laidojimo eisena lėtai 
žengė De la republique alė
ja. Paskui žuvusi ų j ų 
grabus ėjo Komunistų par
tijos gneralinis sekretorius 
Maurice Thorez, seniausias 
parlamento narys J. Dū
dos, kiti komunistu ir dar- 7 v
bo unijų vadai, taip g i 
buvęs Francūzijos premje
ras Pierre Mendes.

Teroro aukos buvo palai
dotos kapinėse, kur 1871 
metais reakcininkai šaudė 
komunarus. Kalnai gėlių

Jie buvo pašarvoti Darbo 
unijų svetainėje. Dęšimtą. 
valandą ryto jų palaikai | 
buvo išnešti. Paryžiuje dar
bininkai sulaikė darbą. Nu
trūko elektros srovės tekė
jimas, nebuvo gazo, nepa
judėjo nei vienas trauki
nys ar autobusas. Buvo už
darytos mokyklos ir neišė
jo laikraščiai. I

vainikų padėta ant jų kapų.
Tuo pat kartu ir kituose 

miestuose, kaip tai Toulou
se, La Rochelle, Marseille, 
Reims, LeHavre, Lyon įvy
ko demonstracijos ir susi
rinkimai. Visur buvo rei
kalaujama: suvaldyti reak
cininkus, panaik i n t i jų 
Slaptąją armiją ir suteikti 
Alžyro liaudžiai laisvę.

V. Berlynas. — “Vakari
nio Berlyno reikalai vis su
daro nemalonią atmosfe
rą”, rašo korespondentas 
J.W. Fleming. Tiesa, kad 
Vakaruose mažiau kalba 
apie karą dėl Berlyno, bet 
išilgai padalinimo sieną vis 

I dar pasikartoja erzinančių 
i įvykių. Iš vakarinio Berly- 
! no policininkai meta ašarų 
bombas per sieną į rytinį 
Berlyną, arba “jaunuoliai” 
bando vienur, ar kitur sie
ną ardyti ir rytiečių mili
cininkai juos nuveja.

Tarybų Sąjungos ir Ry
tų Vokietijos militarinės 
jėgos daro karo pratimus 

Į .....------------------- ---------

iPrasti “komunistai”, 
bet geri šaudytojai

Saigonas. — Vakaruose; 
daug rašo , apie Viet Cong I 
(Vietnamo partizanus), kad

virš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos teritorijos, 
per kurią Vakarai lėktu
vais , traukiniais ir sunkve
žimiais palaiko susisiekimą 
su vakariniu Berlynu. 
TSRS komanda, kad iš
vengti incidentų, reikalavo, 
idant per porą dienų Va
karai sulaikytų savo lėktu
vų skrajojimą. Vakarai at
sisakė. 4

Šie ir daugelis panašių 
įvykių netarnauja taikos 
reikalams. Kol nėra išspręs
ta vakarinio Berlyno klau
simas, tol jis sudaro taikai 
pavojų.

Anglai stoja už 
nusiginklavimą

Londonas. — “The New 
York Timeso” korespon
dentas klausinėja anglus:

i

i 
i

i

Karas Pietas 
J. Valstijų

Washingtonas. — Jung
tinių Valstijų karo laivai 
plaukioja Pietų Vietnamo 
pakraščiais ir saugo, kad 
komunistinės valstybes ne
iškeltų jėgų iš jūrų pusės. 
JAV orlaivynas ir armija 
jau turi virš 4,000 karinin
ku, kariu ir lakūnu P. Viet- 
name, kurie gelbsti vyriau
sybei kare prieš partizanus. 
Lėktuvai su .Jungtinių 
Valstijų ženklais, pristato 
valdžios karius ir jiems 
amuniciją i frontą, o kari
ninkai teikia patarimus. 
JAV vyriausybė sako, kad 
ji tik ‘remia P. Vietnamo 
valdžią ir oficialiai nedaly
vauja kare prieš partiza
nus”.

Respublikonų parti j o s 
Nacionalis komitetas rei
kalauja, kad prezidentas 
Kenedis išaiškintų liau
džiai: Iki kurio laipsnio

Vietname ir 
įsikišimas

JAV jau yra į tą karą įsi
traukusios ir kaip toli pla
nuoja eiti? Ar šie žygiai 
nepavirs antrąja Korėja ir 
ką JAV darys, jeigu Šiau
rės Vietnamas, Kinija, ar 
kitos komunistinės šalys 
ateis su pagalba partiza
nams?

Pekinas. — Kinijos laik
raščiai rašo: “JAV inter
vencija Pietų Vietname su
daro pavojų visoms piet-ry- 
tų Azijos šalims, net ir In
donezijai... Tai yra viso pa
saulio akyvaizdoje sulau
žymas Genevos sutarties ir 
Azijos valstybės i tai nega
lės ramiai žiūrėti”.

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai nušovė 
JAV lėktuvą “C-47”, ku
riame žuvo 8 JAV karei
viai.

Vakarų viršūnes atsisako 
tartis dęl nusiginklavimo

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Anglijos vy- 
rialusybės atsakė į Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą. TSRS 
sakė, kad 18-kos valstybių 
vadai kovo 14 d. susirinktų 
Genevoje ir svarstytų nu
siginklavimo klausi m ą.
JAV ir Anglija sako, jog 
“viršūnėms dar nelaikąs 
tą svarstyti”.

JAV valstybės sekreto
rius plačiau aiškino Vakarų 
poziciją. Jis sakė, kad vir
šūnės galės susirinkti tik 
tada, jeigu žemesnieji par
eigūnai diplomatijos keliu

Kubiečiai valo 
nendrių derlią

Havana. — Kuboje prasi
dėjo kirtimas cukrinių nen
drių. Darbininkų unijos at
sišaukė į visus gyventojus, 
kad, kas tik gali, padėtų 
nendres kirsti, idant visas 
derlius būtų suvalytas.

Apie 500,000 milicininkų, 
vyrų ir moterų, stojo į dar
bą. Iš Havanos viešbučių 
virš 300 darbininkų nuėjo į 
pagalbą. Camaguey provin
cijoje 30,000 kitų sričių 
darbininkų ir darbininkių 
stoja į talką nendrių kirti
mui.

Los Angeles, Calif.—Pri
lijo virš 7 colius vandens.

ryžius seniai buvo matęs. Daly
vavo arti milijonas žmonių, 
išsiliejusių į miesto gatves. Ir 
jie giliai susikaupę maršavo, 
orkestrams grojant Bethoveno 
ir šopino liūdesio maršus.

Tai buvo demonstracija prieš 
fašistus. Tai buvo galingas 
žodis prieš polidijos žiaurumą.

Vasario 8, 12 ir 13 dienomis 
paryžiečiai dar ir dar kartą 
pasauliai pasakė, jog fašizmas 
Francūžijoje nepraeGs!

paruoš tam dirvą, jeigu 18 
valstybių atstovai konfe
rencijoje pasieks rezultatų 
ir jeigu sumažės nesutiki
mai vakarinio Berlyno ir 
Laoso klausimais.

Tarybų Sąjunga sakė, 
kad eina paskubus apsi-
ginklavimas tarp Vakarų 
ir Rytų valstybių, kuris ne
svietiškai apsunkina žmo
nių gyvenimą, ^nuolatos su
daro karo pavojų, trukdo 
ramų žmonių gyvenimą, tai 
todėl reikia, kad 18-kos 
valstybių vadai susirinktų 
ir tartųsi nusiginklavimo 
reikalais.

Tarybų Sąjunga vis 
turi viltį

Maskva. — Tarybų Są
junga siūlydama, kad 18-os 
valstybių viršūnės susirink
tų Genevoje, nebandė tuo 
pakeisti bendrą viršūnių 
konferenciją. TSRS siūlė, 
kad Genevoje viršūnės 
svarstytų tik nusiginklavi
mo klausimą, o kitų pasau
linių reikalų apsvarstymui 
turėtų būti sušaukta kita 
viršūnių konferencija.

Nors Vakarų vadai atsi
sako vykti į Genevos nusi
ginklavimo konferenc i j ą, 
bet TSRS nenustoja vilties, 
kad konferencija turės pa
veikti mažinimui šoltojo ka
ro ir apsiginklavimo, nes 
apart Vakarų ir Rytų, ten 
dalyvaus astuonių valsty
bių neutrališkos politikos 
atstovai.

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos vyriausybė labai 
nepasitenkinusi vėliaus i a 
Francūzijos prezidento De 
Gaulle kalba, kurioje jis pa
sisakė, kad nepasiduos pil
nai NATO komandai.'

jie esą “komunistai”. Bet 
korespondentas 1 H, Bigart 
kalbėjosi su katu gentės 

. partizanais., Tai • pasirodė, 
kad jie negirdėjo nei Mark
so, nei Lemno vardo, ir to
dėl jie “įkasti komunistai”.

Bet kada į jų sritį atvy
ko amerikietis pulkininkas 
William Dickerson su 700 
valdiškų karių, tai tik -po 
vienos nakties 32 kariai bu
vo nušauti ir 54 sužeisti. Iš
eina, kad tie žmonės kovo
ja prieš nepakeliamas gy
venimo sąlygas.

ką jie mano apie ruošiamus 
Į Anglijos ir JAV atominių 
bombų bandymus.

M. Taylor, Durham uni
versiteto .studentas sakė: 
“Mes reikalaujame nusi
ginklavimo. Mes priešingi 
JAV ir Anglijos bandy
mams, nes tada ir TSRS 
bandys.”.

Daugumoje anglai sakė, 
kad jie dar nepamiršo per
eitojo karo baisenybių -ir 
nenori susilaukti dar ■ bai
sesnio — atominio karo.

i

Vėliausios žinios
Washingtonas. — Prezi

dentas Kenedis sakė, kad 
jis dalyvaus viršūnių kon
ferencijoje dėl nusiginkla
vimo, jeigu žemesnių parei
gūnų pasitarimai duos tei
giamų rezultatų.

Kas dėl JAV karinių jė
gų Pietų Vietname, tai pre
zidentas sakė: “JAV kariai 
šaudys, jeigu į juos parti
zanai šaudys”.

Cape Canaveral, Fla. — 
Trečiadienį ir ketvirtadie
nį atidėjo J. H'. Glenno iš- 
šovimą į kosmoso erdves, 
nes buvo blogas ora^.

Havana. — Žemdirbystės 
komitete Fidelio Castro pa
vaduotoju paskirtas komu
nistas Cąrlos R. Rodrigue-į 
zas.

Maskva — Sulaukęs 82 
metų amžiaus mirė žymus 
ukrainietis javų specialis
tas Vasilius Jurevas.

Washingtonas. — JAV 
civilinių lėktuvų kompani
jos imasi žingsnių, kad pa
stojus kelią TSRS civilinių 
lėktuvų skrajojimui į Loty
nų Ameriką.

Maskva. — TSRS suteikė 
Nepalio karalystei $3,552,- 
000 paskolos.

Pentagonas ir Jungtinių 
Valstijų karinės bazės

Los Angeles, Calif.—Per 
j šešias dienas baisiai lijo. 
I Los Angeles mieste iškrito 
virš 7 coliai vandens, San
ta Barbara srityje apie 14 

j colių, o kaip kur net iki 20 
colių. Lietus padarė didelių 
nuostolių. Yra žinoma, kad 
žuvo virš 20 žmonių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų militarinis 
centras — Pentagonas — 
susirūpino armijos, orlaivy- 
no ir laivyno bazėmis kito
se šalyse.

Vienos jų yra per arti 
prie Tarybų Sąjungos mili- 
tarinių centrų, o iš kitų 
vietos gyventojai reikalau
ja išsikraustyti.

Japinijoje su kiekviene- 
riais metais auga masinis 
judėjimas prieš JAV bazes. 
Japonijoje, Islandijoje, 
Okinawa saloje nuolatos 
girdisi reikalavimai: “Yank 
Go Home!”

Iš bazių Maroke JAV 
jau sutiko pasitraukti. Por
tugalijos ir Ispanijos valdo
vai sutiks palikti JAV ka
ro bazes, bet jie jau dabar 
reikalauja daugiau pinigų.

Todėl, kada lėktuvai iš
vystė didelę spartą ir atsi
rado raketiniai ginklai, tai 
Pentagono generolai kon
centruoja orlaivyno, armi
jos ir laivyno bazių įrengi
mą: Alaskoje, ant Havajų 
salų, Filipinuose, Formozo- 
je, Greenlandijoje ir ant 
daugelio salų Ramiajame 
vandenyne.

i

Washingtonas. — Kubos 
atstovas pasitraukė iš Ame
rikos valstybių komiteto. 
Jis sakė, kad užsienio mi
nistrai ir komitetas laužo 
organizacijos taisykles.

Washingtonas. — Eina 
pasitarimai tarp JAV ir 
TSRJS, kad Kenedžio ir 
Chruščiovo kalbos būtų lei
džiamos per televiziją abie
jose šalyse.

Maskva. — Vakarų di
plomatai mano, kad TSRS 
premjeras Chru š č i o v a s 
vyks į Geneva ir vadovaus 
TSRS delegacijoje nusi-

Havana. — Bulgarija ir 
Kuba pasirašė kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį. 
Bulgarija suteiks Kubai ir 
medikalės pagalbos.

Brookline, Mass. — Su
laukęs 86 metų amžiaus 
mirė Dr. K. Emersonas, bu
vęs specialistas džiovos gy
dyme.

Keturi spekuliantai 
pasmerkti sušaudymui

VILNIUS, vasario 10. — 
Šiandien Lietuvos A u k š - 
čiausiojo Teismo baudžia
mųjų bylų teisminė kolegi
ja baigė svarstyti stambių 
valiutos spekuliantų- bylą 
ir pirmininkaujančio L. Mk- 
ženio lūpomis paskelbė tokį 
n u o s p rendį: Nusikaltėlių 
vadeivas Basių Reznickienę, 
Aroną Rezmcką, Fiodorą 
Kaminerį ir Michailų Rabi- 
novičių nubausti aukščiau
siąja bausme — sušaudyti.

Laisvės atėmimu nubau
dė Maksimą Melamedą 10 
metų, Rachmilį Vidrį 8 me
tus, Zeldą Zismanovič 6 me
tus, Michailą Kaminerį 4 
metus.

Nusikaltėliai buvo pada
rę valstybės draudžiamų va
liutinių sandėrių 13 milijo
nų rublių sumai (sepa va
liuta).

Teismo nuosprendis yra 
galutinis ir neskundžiamas.

A. Vairais kas

Tūkstančiai žmonių 
demonstravo

Albany, N. Y. — Virš 
2,000 žmonių demonstravo 
prie New Yorko valstijos 
seimelio rūmų ir protesta
vo prieš pinigų skyrimą 
slėptuvių statymui.

Kaip žinia, prieš kiek lai
ko seimelis nutarė skirti 
$100,000,000 slėptuvių įren
gimui. Vėliau paaiškėjo, 
kad seimelio pirmininkas 
Joseph Carlino, kuris agi
tavo už slėptuves, yra vie
nos firmos direktoriumi, 
kuri stata slėptuves.

BRAZILIJOS ATSTOVAS 
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ
Rio de Janeiro. — Nepai

sant reakcininkų spaudimo 
ir JAV prieštaravimo, Bra
zilijos vyriausybė atsteigė 
diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga. Brazilija 
savo ambasadoriumi pa
skyrė Vasco Leitao Da 
Cunha, kuris netrukus iš
vyks į Maskvą. *

i

Kairas — Nasseris ir Ti-I 
to svarstė užsienio 
bos reikalus

Buenos Aires. — Argen- 
preky- tina nutraukė diplomatinis

ryšius su Kuba.



I II1 W C W Wl LITHUANIANA 1 3 V A SEMI-WEEKLY Kas ką rašo ir sako ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
PUBLISHED BY THE LAISVE, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except in ca.se of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK 17, N. Y.

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911------------------------------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co....... . ....  $10.00 per year
Queens Co., per six months $5.50 
---------,---------------------------------------

Canada, Lat. Amer., per year. $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Pasaugokite savo kišenes!
ŠĮ SAVAITGALĮ, prašome atsiminti, “veiksniai” 

siautės per visą šalį “Lietuvą laisvindami”. Jie rėkaus, 
keiks nūdieninę Lietuvą ir prašys iš jūs pinigų. Jie sa
kys, kad tie doleriai, tos penkinės, tos dešimtinės, ku
rias jūs jiems duosite, bus sunaudoti “Lietuvos laisvini
mui.” Netikėkite jiems! Atsiminkite, kad jie tokiuo bū
du “Lietuvą laisvina” jau per dvidešimt metų, ir “veiks
nių” “laisvinimas” susiveda į tai, kad daugelis veltėdžių 
jūsų sudėtais pinigais gerai paulioja, pavažinėja.

Lietuvos “laisvinti” nereikia—ji išsilaisvino jau se
niai. Mūsų gimtoji šalis, nusikračiusi ponų ir fabrikan
tų, panaikinusi žmogaus žmogumi išnaudojimą, stato 
socialistinę santvarką. Buržuazinė santvarka ten nie
kad nebegrįš! Lietuvos sūnūs ir dukros “veiksnių” siū
lomos fašistinės santvarkos nepriims. Suvisuomenin
ti bankai, suvisuomeninti fabrikai ir dvarai niekad ne
bus grąžinti atgal jų savininkams, nepaisant, kaip to 
trokšta į užsienį pabėgę liaudies priešai ir jų advokatai.

Šiemt “veiksniai” sugalvojo pasiųsti misiją pas 
prezidentą Kenedį. Nusigyvenusiam politikieriui P. 
Grigaičiui pavesta misiją sušaukti į Baltuosius rūmus 
Washingtone. Tai kas! Jie kadaise panašią misiją buvo 
pasiuntę pas prezidentą Rooseveltą—ką jie gavo? Špy
gą! Ir šiandien dėl to tie elementai visaip Rooseveltą 
niekina.

— 0 —
PAŽANGIOJI AMERIKOS lietuvių visuomenė tu

rėtų pagalvoti apie pasiuntimą pas mūsų šalies prezi
dentą savo delegacijos, kuri išdėstytų jam visas šel
mystes, kokias lietuviškieji “veiksniai” atlieka, apgau
dinėdami visuomenę.

O šiandien mes kiekvienam doram Amerikos lietu
viui patariame: pasaugokite savo kišenes nuo politinių 
raketierių, nuo savanaudžių, kurie mojasi jas jums tuš
tinti. Kai jūs neduosite jiems dolerių, jie turės užsi
dirbti duoną teisingu būdu, ir taip politinių sukčių 
siautėjimui bus padarytą^ galas!

Paryžiuje
KETVIRTADIENĮ, vasario 8 d., Paryžiaus darbo 

žmonės miesto gatvėse suruošė demonstraciją prieš 
fašistus, kurie siekiasi užgrobti šalies valdžią.

Į gatves išsiliejo daug tūkstančių paryžiečių. Bet 
de Gaulle valdžia, užuot padėjusi demonstrantams, at
suko prieš juos ginkluotą policiją. Įvyko baisių kovų. 
Aštuoni asmenys buvo užmušti, šimtai sužeista. Pary
žiečiai ilgai atsimins šį kruvinąjį ketvirtadienį.

“TIESA” APIE BITES 
IR TRANUS

Lietuvoje, kaip ir visoj-e 
Tarybų Sąjungoje, pradėta 
aštri kova prieš' tuos, ku
rie, nieko visuomen i š k a i 
naudingo nedirbdami, pui
kiai gyvena. Kitais žodžiais: 
kova prieš visokius speku
liantus ir veltėdžius. Vil
niaus “Tiesa” (š. m. vas. 
1 d.) rašo:

Darbininkas viršijo užduotį. 
Melžėja iškopė į pirmaujan
čių gretas. Jauna dėstytoja 
apgynė disertaciją. Darbinin
kas gavo nusipelniusio racio
nalizatoriaus vardą.

Tokiomis žiniomis mirgėte 
mirga kasdien mūsų spauda, 
mūsų radijas. Tarybiniai žmo
nės, negailėdami jėgų, ati
duoda visus savo sugebėjimus 
statybai. Tai mūsų auksas— 
toji armija darbščiųjų, kurie 
sukūrė visa, ką mes šiandien 
turime, kuo galime didžiuotis 
prieš visą pasaulį. Tai mūsų 
jėga, tai mūsų pasididžiavi
mas, neišsenkamas mūsų ga
lios šaltinis.

Darbas — štai pagrindinis 
matas žmogui mūsų šalyje 
matuoti. Ne veltui drg. N. 
Chruščiovas, kalbėdamas 
TSKP XXII suvažiavime, pfiū- 
sų tarybinę visuomenę palygi
no su dideliu komunistiniu 
aviliu. Mūsų žmonės — kaip 
tos darbštuolės bitės — kas
dien neša po lašą nektaro. Jų 
švenčiausia pareiga — savo 
darbu gausinti liaudies turtą.

Bet panašiai kaip ir bičių 
šeimoje yra tranų, kuriuos pa
čios bitės ir bitininkas sten
giasi išguiti, taip ir mūsų ko
munistiniame avilyje yra dy
kaduonių, kurie, nieko pėduo
dami visuomenei, nori gyventi 
jos sąskaita. Tai veltėdžiai ir 
simuliantai, tai ilgapirščiai ir 
visokio plauko spekuliantai. 
Jie tunka liaudies prakaitu, 
jie reikalauja 
lių,” •> patys 
dindami.

Toliau
Dykūno, 

čiaus kailis

Nežiūrint į visokius draudimus, tie patys paryžie
čiai vasario 12-tą ir 13-tą dd. ir vėl buvo išsilieję į gat
ves—šiuo kartu pagerbimui tų demonstrantų, , kuriuos 
deGaull? policija užmušė ketvirtadienį. Šiuo tarpu prieš 
demonstrantus buvo išstatyta apie 25,000 ginkluotos 
policijos ir kitokių mušeikų.

Objektyvūs stebėtojai teisingai numato: šis de 
Gaulle “pasirodymas” neišeis jam į sveikatą. “Kruvi
nasis ketvirtadienis” ilgai bus Francūzijos žmonių atsi
mintas ir atitinkamai įvertintas.

Apie Angolą ir jos ateitį
SU ŠIA DIENA pradedame “Laisvėje” spausdinti 

įdomų žurnalisto V. Sidenkos raštą—“Angola ugnyje.” 
Jis tęsis per keletą numerių.

Kad skaitytojams būtų geriau orientuotis, pažiū
rėkime, kaip dabar Angolos klausimas sustovi Jungti
nėse Tautose.

Š. m. sausio 29 d. Jungt. Tautų Generalinė asamblėja 
užgyrė rezoliuciją, reikalaujant, kad Angolai būtų su
teikta nepriklausomybė. Už rezoliuciją balsavo 99 vals
tybės, prieš dvi:—Ispanija ir Pietų Afrika. Portugali
ja posėdį boikotavo, gi Islandija—sesijoje nedalyvavo.

Rezoliucija, be kitko, reikalavo, kad Portugalija 
išleistų iš kalėjimų visus politinius kalinius, kad ji per
leistų Angolos valdymą patiems angoliečiams.

Lenkija ir Bulgarija buvo pasiūliusi panašią rezo
liuciją, tik su tuo skirtumu: joje buvo reikalauta, kad 
jokia šalis neduotų Portugalijai ginklų, kad Saugumo 
taryba, jei Portugalija neklausys, paskelbtų jai ekono
mines sankcijas, boikotą. Bet ši rezoliucija negavo dau
gumos balsų.

JT Asamblėja įpareigojo Saugumo tarybą, kad ši 
vykdytų gyveniman jos nutarimą Angolos reikalu.

Įdomu tai, kad Portugalija skelbia, jog, girdi, An
gola—tai “vidinis Portugalijos reikalas”, ir nieks į tai 
neturį teises kištis. Esą, Portugalijos konstitucija skai
to Angolą ne kolonija, bet provincija. Kitais žodžiais: 
Portugalija negalinti suteikti Angolai apsisprendimo 
teisės, nes tai prieštarautų jos konstitucijai... Vienas 
delegatas Asamblėjoje teisingai pareiškė: jeigu taip, 
tai velniop su tokia konstitucija!

“keptų kerve- 
piršto ne pa j u-nė

veltėdžio ar suk? 
labai margas. Net

gi kulto tarnai, pasirodo, esą 
tos pačios jų giminės! Tik ką 
pasibaigė baudžiamoji byla 
dėl piktnaudžiavimų statant 
bažnyčią Klaipėdoje,. Teisia
mųjų suole sėdėjo du kunigai. 
Piktnaudžiaudami mūsų šaly
je visiems garantuota sąžinės 
laisve ir bažnyčiai suteikto
mis teisėmis, šie sukčiai ir 
spekuliantai švaistė iš tikin
čiųjų surinktas lėšas, pelnėsi 
jomis ir turtėjo. Po bažnyčios 
statybos priedanga knibždėjo 
spekuliantų užsienio valiuta 
lizdas.

O šiomis dienomis mūsų vi
suomenė su didžiausiu pasi
piktinimu vėl seka baudžia
mąją bylą, iškeltą asmenims, 
spekuliavusiems valiuta ir va
liutinėmis vertybėmis. Kalti
namųjų suole — žmonės arba 
visiškai niekur nedirbę, arba 
dirbę tik dėl akių. Jie ilgą 
laiką pralobimo tikslais api
plėšinėjo mūsų liaudį, kiekvie
ną iš mūsų. Jiems irgi tal
kindavo kulto tarnas—dykū
nas—rabinas.

Mūsų visuomenė ryžosi žūt 
būt atsikratyti tranais. Jai la
bai padėjo LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 1961 
m. gegužės 28 d. Įsakas “Dėl 
sustiprinimo kovos prieš asme
nis, vengiančius naudingo vi
suomenei darbo ir gyvenan
čius antivisuomeniškai bei pa
razitiškai.” Jau ne vienas 
veltėdis ar dykaduonis buvo 
paimtas už pakarpos ir paso
dintas į kaltinamųjų suolą.

PETRAS STANKEVIČIUS
Kanadiečių “Liaudies bal

se” Kostas K. praneša, kad 
š. m. sausio 19 d. Londone 
(Anglijoje) mirė ilgametis 
darbininkų judėjime veikė
jas Petras Stankevičius, su
laukęs apie 90 metų am
žiaus.

P. Stankevičius kadaise 
buvo “Laisvės” skaitytojas 
ir bendradarbis, bet, sulau
kęs senatvės, jau nebegalė
jo nė laikraščio skaityti — 
prašė jam “L.” siuntinėji
mą sulaikyti. ' " ' ,• - <

Velionis seniau gyveno 
Škotijoje, ir ten,, turėjo ^as
meninę pažintį su>jjVp'Kaph. 
suku.

; Tegul jam būva lengva 
Anglijos žemė!

žinių

ŽEMĖS REFORMA 
BRAZLILJOJ

Tarybų Lietuvos 
agentūra TASS praneša to
kią žinią iš Brazilijos:

Rio Grande do Šulo valsti
jos gubernatorius Brizola pa
sirašė žemės reformos dekre
tą. Prieš keletą dienų ji bu
vo pradėta vykdyti praktiškai. 
Išsipildo sena Brazilijos vals
tiečių svajonė.- Tūkstančiai 
vargingų, skurdą ir badą ken
čiančių žemdirbių gauna tei
sę valdyti žemę, kurią jie dir
bo, laistydami savo prakaitu 
ir krauju, žemės taip pat pra
dėta skirstyti valstiečiams Go- 
jaso ir Mato Groso valstijose.

Žemės reforma —tai Bra
zilijos problema. Dabartinė že
mės valdymo ir dirbimo siste
ma labai trukdo aprūpinti ša
lį maisto produktais ir žalia
vomis. Tik 3.4 procento sa
vininkų valdo 62 procentus 
bendro žemės.ploto, o milijo
nai valstiečių ūkių neturi že
mės.

žemės reformos laukia 36 
milijonai kaimo gyventojų. 
“Nė vienas žinantis padėtį 
Brazilijoje žmogus, kokios jis 
bebūtų ideologijos, — pareiš
kė šiomis dienomis respubli
kos prezidentas Giliautas, — 
šiandien negali neigti, kad bū
tina įvykdyti žęmės reformą.”

KANADA NEKLAUSO 
RUSKO PATARIMO

Po Punta . del Este kon
ferencijos, kurioje buvo nu
tarta pašalinti Kubą iš 
Amerikinių valstybių orga
nizacijos, iną$ų;: Valstybės 
sekreforiųsį .. Rusk, .patarė 
Kanadai, kad ji nutrauktų 
prekybą su Kuba, kad ji 
Kubą boikotuotų. Rusko 
patarimą Kanada griežtai 
atmetė.

“Liaudies balsas” rašo:
“Kanados premjeras John 

Diefenbaker pasakė Jungti
nėms Valstijoms, kad jos 
žiūrėtų savo biznio. Ka
nada tęs prekybą su Kuba, 
kaip ir iki šiol.

Premjeras tai pasakė at
sakydamas į valstybės sek
retoriaus Dean Rusko rei
kalavimą, kad visos NATO 
šalys nutrauktų prekybą su 
Kuba.

“Tuo tarpu, kai, natū
ralu, Kanada trokšta koo
peruoti visą laiką su drau
giškomis šalimis,” pasakė 
premjeras, “nutarimai, ko
kios linijos Kanada laikysis, 
turi būti padaryti Kanado
je, pagal politiką, kuri jos 
manymu yra geriausia.” Jis 
tai pasakė parlamente.

Jis atmetė Rusko teigimą, 
būk doleriai, kuriuos Kuba 
gauna už savo eksportuoja
mas prekes į Kanadą, gali 
būti panaudoti ‘plėtimui 
subversijos kaimyninėse ša
lyse”...

Kanados vyriausybė ma
no, kad Amęrikos Valstybių 
Organizacija negavo man
dato išmestį Kubą, skelbti 
embargą.- t

Faktas yra, kad Ruską 
palaikė tik mažos valstybės, 
sudarančios vos ketvirtada
lį Lotynų Amerikos gy
ventojų. Didžiosios valsty
bės nebalsavo už Rusko re
zoliuciją.”

Tenka priminti, jog Ka
nada ne tik prekiauja su 
Kuba,—ji tą patį daro ir su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka !

Mr. Rusk gali pasidžiaug
ti tuo faktu,, kad Argenti
nos militarisftai privertė tęs 
šalies prezidentą Frondizį

Taikos šalininkai pikietavo 
, militarinę bazę
7 ■ Vfl’š1 ’Š¥mtąs kovotojų už 
taiką atvyk? iš Miami mies
to į militarinę oriai vyno 
bazę Homestead, Fla. Jie 
piketavo tą bazę vasario 3 
d. Nešė visokias antikari
nes iškabas su įvairiais 
reikšmingais šūkiais. Pasi
ryžusiai maršavo tėvai su 
vaikučiais, tūlos motinos 
nešėsi tik kelių mėnesių kū
dikius.

“Cavalcade for Peace” 
organizatorė Mrs. Charles 
Melov spaudos reporteriams 
pareiškė, kad piketininkai 
protestuoja prieš militarinį 
pasiruošimą naujam karui. 
Ji sakė norinti protesto re
zoliuciją priduoti bazės ko- 
mandieriui kapitonui Ch. 
Hohmanui.

Komercinė spauda bandė 
taikos šalininkų piketą- 
protestą kiek galima ma
žinti, bet jiems tai nepa
vyko. Spaudoje tilpo ne
maži paveikslai, kurie daug 
daugiau pasakė, negu ilgi 
aprašymai.

Miami mieste veikia pa
cifistinė organizacija, kuri 
ir suruošė šį piketą. Ji yra 
veikli. Jai vadovauja ko
vingos moterys, pasišventu
siai kovojančios prieš mili
tarizing, prieš atominiam 
karui pasiruošimą. Jos at
lieka didžiulę ir pavyzdin
gą misiją.

Bubusi verge — 
seniausia piliete

Miami mieste gyvena Pat
sy Evans. Tai seniausia 
pilietė šioje apylinkėje. Ji
nai dabar pradėjo 117-uo- 
sius metus.

Jinai geimai atsimena ci
vilinį karą. Atsimena ir tą 
laiką, kai prieš karą ji bu
vo vergė. Gimusi Dorsey 
Crossing, Ga. Dabar gy
vena Miami mieste pas sa
vo jauniausią dukterį, ku
ri jau turi 48 metus am
žiaus. Jos vienas sūnus jau 
turi 71 metus amžiaus.

Civiliniame kare negrų 
vergija buvo oficialiai pa
naikinta. Patsy Evans taip
gi paliko laisva. Tačiau 
pilnos laisvės negrai ir po- 
šiaį/dienai dar neturi. Pie
tinėse valstijose jie tebėra 
persekiojami, diskriminuo
jami. Tai mato ir jaučia 
buvusi vergė, senutė Patsy 
Evans.

Laimėjo pažadais 
ir grasinimais

Kenedžio administracija 
dabar džiūgauja, kad ga
vo pakankamai balsų ame
rikinių respublikų užsienio 
ministrų konferencijoje.

Tūlų respublikų valdžias 
nustatyti prieš Kubą nebu
vo lengva. Teko joms daug 
pažadėti ir dar pagrūmoti.

Nelengva buvo susikalbė
ti ir su Haiti valdžios de
legacija. Kad ją palenkti 
savo pusėn, teko jai pažadė
ti daugiau finansinės pa
galbos. 7

sutraukyti diploma t i n i u s 
ryšius tarp Argentinos ir 
Kubos. Bet tai tuščias 
džiaugsmas!

Frondizio nusilenkimas 
prieš kariuomenės vadovus, 
vykdymas jų politikos tik 
parodo, kad ne žmonių iš
rinkta valdžia valdo Argen
tiną, o karininkų klika.

Panašiai, kaip Argentino
je, tebesama ir daugely kitų 
Lotynų Amerikos kraštų. 
Tai gerai žino Kuba, tai ge
rai žino mūsų Valstybės de
partamentas, tai gerai žino
it supranta visas pasaulis! 2 p.-JLaisvė (Liberty)- Penjkt, vasario (Feb.) 16, 1962

Pasirodo, kad Haiti prezi
dentui - diktatoriui Fran
cois Duvalieriui per pasata- 
ruosius penkerius metus 
Jungtinės Valstijos davė 
arti 77 milijonų dolerių; 
Eksporto - Importo bankas 
paskolino virš 25 mil. dole
rių ; tarptautinis bankas 
paskolino 6 ir pusę mil. dol. 
Jungtinės Tautos sukišo į 
Haiti arti 5 mil. dol. Da
bar prez. Duvalieris ieško 
daugiau milijonų.

Ir kokia iš to naudai Hai
ti žmonėms? Finansinė pa
rama ir visos paskolos nuė
jo į turčių kišenes. Papras
tieji žmonės nieko iš to ne-

Turėjau p r o g ą išgirsti, 
kaip Barbora Medley dis- 
kusavo su naujai atvyku
siais lietuviais, kaip juos 
daugelis vadina, dipukais. 
Barbora nurodė, kad seno
sios kartos lietuviai, kurių 

o-avn Knin ū’p nirma var dauguma buvo bemoksliai,
1 1 į bet Amerikoje sukure orga- .

į nizacijas, įsteigė savo laik
raščius, parkus, svetaines,

; bet ką daro išvietinti? Kį 
’ daro jų vadai? Jie tik ren
ka pinigus Lietuvos “išva
davimui,” o kur jų veiki
mas lietuvių naudai? Kur

1 tie fondai dingsta? Kas jų 
Prezidentas Duvalieris į prašo to Lietuvos “vadavi- 

pasilaiko valdžios viršūnėje! 
Jungtinių Valstijų kari
ninkų lavinta ir apginkluo
ta armija ir slaptąja poli
cija. Jis ir dabar pasiskel
bė esąs išrinktas dar 6 me
tams prezidentu, nors pilie
čiams už jį balsuoti visai 
neteko. 

i

Bijodamas, kad ir jam 
netektų Kubos diktatoriaus 
Batistos keliu nueiti į už
mirštį ir tikėdamasis Dė
dės Šamo gausios paramos, 
Duvalieris įsakė savo dele
gacijai balsuoti Punta del 
Este k o n f ė r e n cijoje už 
Jungtinių Valstijų rezoliu
ciją, už Kubos išmetimą iš 
amerikinių valstybių orga
nizacijos*

/ ‘-J---- ; ! .

Kiek žmonių vaikščiojo 
po žemę?

žemės išsivystymo ir gy
vybės atsiradimo tyrinėto
jai apskaičiuoja, kad žmo
nės pradėjo išsivystyti iš že
mesnių gyvūnų prieš 600, 
000 metų. Jų vystymasis 
buvo lėtas. Tik pasiekus 
apie 6,000 metų prieš mū
sų erą, žmonių skaičius pa
siekęs apie 5 milijonus. 
1650 metais prieš mūsų erą 
jau buvo apie pusę bilijono 
gyventojų.

Smarkiau pradėjo žmoni
ja daugintis tik tada, kai 
ji išmoko pasigaminti ir 
naudoti reikalingus darbui 
įrankius. Gyvenimo sąly
gos tada pagerėjo, buvo 
daugiau progų apsiginti 
nuo bado ir ligų.

Apskaičiuojama, kad per 
pastaruosius 600,000 metų 
apie 77 bilijonai žmonių yra 
vaikščioję po mūsų žemę.

go, taip ir dabar tebevargs
ta.

Haiti .gyventojų asmenį 
nes įei^oe vra mažiausios i 
visoje Lotynų Amerikoje, 
neraštingumas didžiausias 
jokios demokratijos ten nė
ra nei dūko.

mo”?

50 procentų vyrų turi 
širdies sutrikimus

Dr. James V. Warren, 
American Heart Associa
tion prezidentas, apskai
čiuoja, kad 50 procentų vi
sų vyrų turi kokių nors 
širdies sutrikimų, pažeidi
mų. Tokių moterų procen
tas esąs mažesnis, tai ir nu- 
širdies ligų mirtingumas 
tarp moterų yra žemesnis.

Jis tai tvirtina, gavęs ne
mažai davinių iš plataus ty
rinėjimo. Korėjos karo me
tu užmuštų jaunų vyrų tris 
ketvirtadalius jau turėjo 
širdies sunegalėjimus. Ka
rinės' sąlygos, aišku, 
giamai paveikė jaunų vyrų 
sveikatą.

Senesnio amžiaus 'tarpe, 
suprantama, yra didesnis 
širdies ligomis sunegalėju- 
sių žmonių procentas. J.G.

nei-

New Haven, Conn.
Išvyksta

Kazys ir Antosia Šoliū- 
nai kelioms savaitėms iš
vyksta į St. Oetersburg, 
Fla., sveikatos pataisymui. 
Dabar Floridoje yra mūsų 
valstijos žmonių, taipgi ir 
iš kitų valstijų jiems pažįs
tamų, tai jie ketina matyti 
s-enos pažinties draugus ii' 
drauges. Linkime laimingų 
vakacijų.

i

Dalyvavome “Laisvės’’ šė- Y 
rininku suvažiavime. Atsi
stojimu buvo pagerbtas Le
onas Prūseika. Manau, kad 
kartu reikėjo pagerbti ir 
kitus mirusius mūsų skai
tytojus. J. Kunca ir J. Pet
kus tariame didelį ačiū 'J. 
Weissui už nuvežimą mūs 
iki geležinkelio stoties.

Popieriaus gamintojų 457 
lokalas paskelbė streike 
prieš New Haven Board <R 
Carlon Co., kuri ketino at
leisti 125 darb i n i n k u s . 
Streikuoja prieš kompanijos 
pasikėsinimą.

Vietos biznieriai skun
džiasi, kad biznis eina pras
tai? Mat, mieste yra daug-' 
bedarbių, tai jie nedaug ką? 
gali pirkti. Bloga nedirban
tiems, blogai ir biznieriams. 1

Kovo 6 ir 22 dd. įvyks • 
mūsų organizacijų susirin
kimai. Nariai raginami įsi- 
tėmyti dienas ir dalyvauti, 
nes turėsime pasiruošti prie ' 
pavasario parengimų.

J. Kunca '

Is Lietuvos
STATYBŲ PASTOLIAI 

RAJONO CENTRE
Utena. — Sausio 13 d. 

statybininkai pradėjo mūro 
darbus naujo plačiaekranio : 
kino teatro statyboje. Jame 
bus įrengta 400 vietų žiū
rovų salė. Metų pabaigoje 
naujasis kino teatras pra
dės veikti.

Tai ne vienintelė ketvir
tųjų septynmečio metų sta-.į- 
tyba rajono centre. Baigia
mos įrengti dvi naujos par
duotuvės, pastatytos iš su
renkamų blokų, netrukus" 
bus pradėta dviejų ketur
aukščių gyvenamųjų namų 
statyba. Šiais metais numa
toma pradėti statyti nau
jus korpusus laboratorinių 
elektros pjyytelių gamyklai.

J. Žukas

Kauno profsąjungų 
Kultūros rūmuose

• Rūmų saviveiklininkai 
1961-aisiais agitpunktuose, 
klubuose, sanatorijose, kol- • 
ūkiniame kaime surengė 
170 koncertų. Šiais metais 
saviveiklininkai pasiryžę ’ 
surengti jų net 200.

• Dabar rūmuose veikia
40 vaikams ir suaugusiems . 
skirtų meno saviveiklos ir 
technikinių kolektyvų beij0 
klubų. 11 kolektyvų vado-C 
vų dirba visuomeniniais pa-*’ 
grindais. “,



Prokuroras reikalavo keturiems valiutos 
spekuliantams mirties bausmės

Žemiau paduodame su
trumpintą korespondento P. 
Jankausko aprašymą iš teis
mo salės Vilniuje vykusio 
aštuonių valiutos spekulian
tų bylos proceso.—Red.

VILNIUS. — Spalio 6 d. 
toliau vyko stambių valiu
tos spekuliantų teismo pro
cesas. Teismo pirmininkas 
suteikė žodi Lietuvos TSR 
prokuroro pavaduotojui F. 
Archimovui, kuris, be kit
ko, šitaip kalbėjo:

—Čia, kaltinamųjų suole, 
sėdį asmenys ilgą laiką da
rė labai sunkius nusikalti
mus, jiems buvo svetimos 
socialistinio bendra būvio 
taisyklės.

1961 metų sausio-birželio 
mėnesiais, — toliau pasa
kė valstybinis kaltintojas,— 
už valiutinių operacijų tai
syklių pažeidimą ir- speku
liaciją valiutinėmis verty
bėmis buvo suimti ir par
traukti baudžiamojon atsa
komybėn B. Reznickienė, A. 
Teznickas, F. Kamineris, 
M. Rabinovičius, M. Mela- 
medes, M. Kamineris, R. 
Vidris ir Z. Zismanovič.

Susieti tarpusavyje nusi
kalstamais saitais, šie as
menys sistemingai vertėsi 
spekuliacija valiuta ir kito
mis vertybėmis. Gi Kami
neris, Rabinovičius ir Me- 
lamedes, be to, spekuliavo 
ir pramoninėmis prekėmis.

Spekuliantai valiuta 
pavojingi liaudžiai

Pagal tarybinius įstaty
mus nusikaltimo sunkumą 
apsprendžia jo pavojingu
mas visuomenei.

Teisminio tardymo metu 
kai kurie teisiamieji tvirti
no, kad jie, girdi, leisdavo 
vertybes į “nekaltą” apy
vartą tam tikroje speku- 
'/iantų grupėje. Bet kas gi 
yra pagrindinis aukso ir 
užsienio valiutos pirkėjas? 
Visų pirma tai — valstybi
nio ir visuomeninio turto 
grobstytojai, spekuliantai- 
kontrabandininkai. Užsie
nio valiuta dažniausiai pa
tenka i užsienį, į Vakarus. 
Ten už ją perkamos auksi
nės monetos, ir vėl praside
da apyvarta, iš kurios pel- 
nisi nusikaltėliai pagrobtų 
iš valstybės lėšų sąskaita.

Teisminio tardymo metu 
pasitvirtino viskas, kuo bu
vo kaltinti kaltinamieji pa
rengtinio tardymo m -e t u . 
Tiek parengtinis, tiek ir 
teisminis tardymas parodė, 
kad šiame procese centrinės 
figūros yra B. Reznidkienė, 
P. Kamineris ir M. Rabino
vičius, apie kuriuos buriasi 
kiti teisiamieji. Jie darė 
ne tik ekonominę, bet ir mo
ralinę diversiją, tvirkinda
mi svyruojančius asmenis, 
įtraukdami juos į nusikals
tamą veiklą. Tokiu būdu 
jie padarė didelę žalą mū- 
ių šaliai.
) Visuomenes parazitai

Valstybinis kaltintojas 
apžvelgia kiekvieno teisia
mojo nusikalstamą veiklą.

R. Vidris kategoriškai 
neigia, kad dalyvavo valiu
tinėse operacijose. Tačiau 
parengtinio ir tei s m i n i o 
tardymo medžiaga įrodo, 
kad jis nuo 1960 metų pra
džios užmezgė nusikalstamą 
ryšį su Vilniaus spekulian
tais - valiutininkais. 1960 
metų balandžio mėnesį jis 
atvežė F. Kamineriui dau
giau kaip 2,000 Amerikos 
dolerių, tačiau užprašė per 
tikštą kainą, ir sandėris 
iieįvyko. Vėliau jis atvež
davo Vilniaus valiutininkų 
“karaliui” F. Kamineriui 
auksines dešimtru b 1 i n e s 

monetas ir Amerikos dole
rius, darydavo su juo san
dėrius dešimtimis tūkstan
čių rublių. Jis taip pat už
mezgė nusikalstamą ryšį su 
valiutos spekuliantu Seinų, 
po to ir su B. Reznickiene.

Z. ZISMANOVIČ — pri
tyrusi ir gudri valiutininke.

Dar 1955 metų rudeni 
Zismanovič per p a r d a v ė 
Reznickienei 60-70 dolerių. 
Po to sekė serija nusikals
tamų valiutinių sandėrių 
su įvairiais spekuliantais. 
1959 metų rudenį ji Reznic- 
kienės nurodymu susitarė 
su dabar nuteistu kunigu 
Poviloniu dėl tūkstančio do
lerių pervedimo iš JAV į 
Kanadą. Už šį sandėrį Rez
nickienė užmokėjo jai 300 
rublių.

M. MELEMEDO nusi
kaltėliškas stažas-nemažas. 
Praeityje jis du kartus bu
vo teisiamas už spekuliaciją 
ir vieną kartą už pasų re
žimo pažeidimą.

M. KAMINERIS. Tiek 
jis pats, tiek ir jo brolis Fi
odoro, o taip pat Rabinovi
čius mėgina įtikinti teismą, 
kad M. Kamineris darė nu
sikaltimus, būdamas nai
vus. Bet tai neatitinka tie
sos. Jis nesutrukdė savo 
brolio nusikalstamos veik
los. Jis pats įsijungė į šią 
purviną veiklą/ tuo padėda
mas tiek broliui, tiek Rabi- 
novičiui.

Nusikaltėlių vadeivos
Prokuroras apibūdina nu

sikaltimus, kuriuos padarė 
valiutininkų vadeivos.

M..RABINOVIČIŲ į nu
sikaltėlio kelią atvedė leng
vo pralobimo troškimas. Ir 
štai žmogus, tielymetų išgy
venęs jočiai i senėje visuo
menėje, virto purvinu ver- 
telga-valiutininku. Aukso ir 
deimantų blizgesys, lengvai 
įgytų pinigų šlamesys už
temdė Rabi noviči aus akis. 
Jis užmiršo šeimą, darbą— 
viską, išskyrus nusikalsta
mus sandėrius.

1958 metais Palangoje jis 
susipažino su Vilniaus juo
dosios rinkos atstovu Fiodo
ru Kamineriu. Prasidėjo 
pagrindinė spekuliantų-va
liutininkų veikla. Rabino
vičius tapo vienu iš Mask
vos valiutininkų tūzu. Iš 
viso jis padarė neteisėtų 
sandėrių daugiau kaip 5 
milijonų rublių sumai.

Nors Rabinovičius prisi
pažino esąs kaltas ir gailė
josi padaręs nusikaltimus, 
tačiau tai jis padarė perne
lyg vėlai.

F. KAMINERIS — buvęs 
kirpėjas, nepastebimas žmo
gus. Jo pogrindinė veikla 
prasidėjo smulkia spekulia
cija turguje ir baigėsi mili
joninėmis valiutinėmis ope
racijomis.

Tardymo ir šios bylos 
svarstymo teisme metu Ka
mineris visiškai prisipažino 

• esąs kaltas. Demaskuoda
mas kitus nusikaltėlius, jis 
perdavė tardymo organams 
vertybes, kurias jis įgijo 
nesąžiningu būdu. Teisme 
jis pareiškė, kad suprato 
savo kaltę ir netgi ragino 
kitus pasekti jo pavyzdžiu.

Bet jis čia pat mėgina iš
sisukti, suklaidinti teismą, 
kai mėgina pavaizduoti pa
rankinį M e 1 a m e d ą savo 
kompanijonu. Be to, Kami- 
nerio atgaila yra labai pa
vėluota. Mes negalime ir 
neturime teisės parodyti jo 
atžvilgiu bet kokį nuolaidu
mą.

Kas tokie yra Reznickai? 
Dabar jie abu mėgina įro
dyti, kad tarp jų nebuvo 
nieko bendro. Tačiau bylos 

medžiaga liudija,,, ^ad Juo
dojoje valiutininkų rinkoje 
Rezniekų prekybos namus 
atstovavo ir vyras, ir žmo
na. Rokotovo, Edlis, eilės 
Minsko valiutininkų paro
dymais įrodyta, kad Reznic- 
kas aktyviai dalyvavo va
liutiniuose sandėriuose kaip 
valiutininku šeimos atsto
vas.

Ši pora eilę metų nedir
bo visuomenei nau d ingo 
darbo ir nusikalstamu būdu 
sukaupė milžiniškas verty
bes. Ištisai melagingi yra ir 
Reznicko parodymai apie jo 
darbo veiklą. Paskaičiavus, 
kiek jis uždirbo sąžiningu 
darbu, gausime sumą, ku
rios, tur būt, neužtektų ben
zinui jo nuosava lengvąja 
mašina važinėti.

Mano nuomone, sako F. 
Archipovas, bylos medžiaga 
visiškai demas k u o j a abu 
Reznickus, įrodo jų kaltę.

B. REZNICKIENĖ—se
na užkietėjusi valiutininke. 
Jos nusikalstamos veiklos 
pradžia, kaip nustatė tar
dymas, siekia 1955-1956 m. 
Reznickų persikėlimą į Vil
nių 1957 metais apsprendė 
konjunktūriniai sumetimai, 
o taip pat baimė, kurią jie 
patyrė, kai Reznickas buvo 
sulaikytas su valiuta Kau
ne.

Į B. Reznickienės veiklos 
orbitą įsijungė ne tik jos 
vyras ir pažįstama valiuti
ninke Z. Zismanovič, bet ir 
Fiodoras Kamineris, broliai 
Kabačnikai, Soloveiči kas, 
Šakalys ir daugelis kitų. 
Nusikalstami Bz Reznickie
nės ryšiai peržengė respub
likos ribas. Buvo užmegzti 
kontaktai su Maskvos,! 
Minsko, Rygos, Odesos ir! 
kitų miestų valiutininkais, j 
Reznickienė padarė eilę san
dėrių su atvykusiu iš Len
kijos kontrabandininku Ka
roliu Dzeržinskiu.

Juo toliau, tuo labiau plė
tėsi Basios Reznick i e n ė s 
veikla. Ji norėjo sužibėti, 
ir štai ji “sužibėjo.”

Ši užkietėjusi valiutinin
ke padarė neteisėtų sandė
rių bendrai ne mažiau kaip 
pustrečio milijono rublių 
sumai.

A. REZNICKAS. Kad ir 
kaip Reznickai mėgintų su
daryti įspūdį, kad tarp jų 
buvo dideli nesutarimai, vis 
dėlto traukos jėga visada 
viršydavo atstūmimo jėgą. 
Daugelyje sandėrių jie vei
kė ranka rankon. Tačiau 
kai kuriuos sandėrius, ir 
ypač stambius, Reznickas 
sudalydavo pats. Tokius 
sandėrius jis turėjo, pavyz
džiui, su Rokotovu. Tai 
darius jį demaskavo eilė 
teisminio tardymo metu kal
bėjusių liudininkų.

Liesdamas bausmės tei
siamiesiems klausimą, vals
tybinis kaltintojas pareiš
kė:

—R. Vidriui prašau skir
ti bausmę —laisvės atėmi
mą 8 metams.

Z. Zismanovič padarė nu
sikaltimus, numatytus Įsta
tymo dėl baudžiamosios at
sakomybės už valstybinius 
nusikaltimus 25 straipsnio 
I dalimi. Prašau nuteisti 
ją 8 metams laisvės atėmi
mo.

M. Kamineris padarė nu
sikaltimus, numatytus Įsta
tymo dėl baudžiamosios at
sakomybės už valstybinius 
nusikaltimus 25 straipsnio 
I dalimi. Prašau nuteisti jį 
7 metams laisvės atėmimo.

M. Melamedas padarė 

nusikaltimus, numa try t u s 
RTFSR Baudžiamojo Ko
dekso 154 straipsnio II da
limi ir Įstatymo dėl bau
džiamosios atsakomybės už 
vafetybinYušJ? nusikaltimus 
25 straipsnio II dalimi. 
Prašau nuteisti jį 12 metų 
laisvės atėmimo, konfiskuo
jant turtą.

Valstybinis kaltintojas 
pareikalavo M. Rabinovi- 
čiui, F. Kam in erini, B. 
Reznickienei ir A. Reznic- 
kui taikyti sankciją, numa
tytą Įstatymo dėl baudžia
mosios atsakomybės už vals
tybinius nusikaltimus 25 
straipsnio II dalimi ir skir
ti jiems aukščiausią baus
mę—sušaudymą.

Susirinkusieji salėje plo
jimais sutiko prokuroro kal
ba, v

• • •
Žodis suteikiamas teisia

mosios B. Reznickienės gy
nėjai advokatei L. Galdikie
nei. Ji pripažįsta, kad Rez
nickienė savo nusikalstama 
veikla padarė didelę žalą 
mūsų visuomenei.

L. Galdikienė analizuoja 
priežastis, kurios atvedė jos 
ginamąją į nusikaltėlių suo
lą. Ilgą laiką ji gyveno bur
žuazinėje visuomenėje, kur 
viskas grindžiama pinigais. 
Tuos papročius ji, deja, at
sinešė į tarybinę visuome
nę. Ji mėgino gyventi vil
kiškais buržuaziniais įpro
čiais ir mūsų sąlygomis.

Advokatė pažymi, kad 
Reznickienė pripažino dau
gumą jos padarytų nusikal
timų, ir prašo, kad teismas 
nebaustų B. Reznickienės 
mirties bausme.

A. Reznicką ginantis ad
vokatas J. Vilimą^ teigia, 
kad jo ginamasis apie dau
gelį savo žmonos B. Reznic
kienės nusikaltimų nežino
jęs. Advokatas aiškina teis
mui, kad Reznickų šeimos 
santykiai nebuvo geri, ir dėl 
to jie negalėję turėti bend
rų sandėrių. Adv. Vilimas 
sutinka su prokuroro teigi
niu, kad Reznickas speku
liavo valiuta, bet prašo teis
mą rasti galimybių nenu
bausti Reznicką aukščiau
sia bausme.

F. Kaminerio gynėjas ad
vokatas P. Kudaba kalba 
apie tai, kad jo ginamasis 
gyveno dvilypį gyvenimą. 
Jis dirbo Vilniaus geležin
kelio ligoninėje kirpėju. Bet 
tuo pačiu Kamineris turėjo 
ir savo nusikaltėlišką po
grindžio pasaulį. F. Kami
neris pripažino visus savo 
spekuliacinius sandėrius.

F. Kaminerio nusikalti
mus lengvinančia aplinkybe 
advokatas laiko tai, kad jis 
prisipažino ir padėjo tardy
mo organams išaiškinti ki
tus savo bendrininkus. Adv. 
Kudaba prašo teismo netai
kyti jo ginamajam aukš
čiausios bausmės.

Advokatas B. Treskuno- 
vas, ginantis teisiamąjį M. 
Rabinovičių, pažymi, kad 
tarybiniai žmonės negali 
taikstytis su tokiais nusi
kaltimais, kuriuos įvykdė 
spekuliantai valiuta. Jis su
tinka su nusikaltėlių ir jų 
nusikaltimų politiniu kvali
fikavimu, kurį davė proku
roras savo kaltinamoje kal
boje.

Advokatas pripažįsta, kad 
Rabinovičius buvo stambus 
spekuliantas valiuta ir įvai
riomis brangenybėmis. Ta
čiau jis prašo'Rabinovičiui 
netaikyti aukščiausios baus
mės.

Varšuva. —Lenkijos teis
mas pasiuntė į kalėjimą tre
jiems metams du katalikų 
kunigus — M. Masalskį ir 
S. Janiką — už , platinimą 
priešvaldiškos Vakarų pro
pagandos.

St. Petersburg, Fla
Šiauriečių čion privažia

vo gana daug, nors ne dau
giau kaip kitais metais. 
Jei praeity būdavo kiek 
daugiau iš vidurinių vals
tijų, k. t. iš Chicagos, De
troito ir 1.1., tai . šiemet 
daugiau iš pačių .rytų, t. y, 
New Yorko, Massachusetts 
ir kitur.

Ar šiauriečiai čion atva
žiavę randa pasitenkinimo? 
Taip! Čia jie jaučiasi lai
mingais, kuomet skaito ži- 
nias^apie sniego pūgas ir 
šalčius ten, iš kur atvyko. 
Beveik visi čia susiranda pa
žįstamus, pas kuriuos ir ap
sistoja, nereikia eiti į vieš
bučius ir mokėti aukštas 
kainas. Visi žinome, kad 
čia neatvažiuoja milijonie
riai ir jiems malonu rasti 
vietą pas draugus ir pažįs
tamus su mažu atlyginimu. 
O, kaip atrodo, tai vietiniai 
džiaugiasi, kad pas juos at
važiuoja jų prieteliai.

Visiems yra didelis malo
numas susirasti progresy
vius žmones, susirasti LLD 
kuopą, kuri čia rengia pra
mogas ir duoda progą sve
čiams gėrėtis bei susirasti 
senus pažįstamus. LLD 45 
kuopa kviečia svečius atsi
lankyti ir į reguliarius su
sirinkimus. Po susirinkimų 
turi užkandžių ; svečiai pri
imami su dideliu malonu
mu. Tiesa, tas viskas duo
da ir LLD 45 kuopa didelę 
progą išsigarsinti ir sutvir
tinti finansinį stovį.

Š. m. vasario 4 d. LLD 
45 kuopos mėnesiniame su
sirinkime buvo pateiktas 
knygų peržiūrėjimo rapor
tas. Virš $2,000 buvo iš- 
aukota iš kuopos iždo įvai
riems geriems tikslams, ir 
dar virš $1,000 lieka ižde.

Kadangi tą dieną įvyko 
“Laisvės” dalininkų metinis 
suvažiavimas, tai LLD 45 
kuopos susirinkimas vietoje 
nutarė pasveikinti jį su 200 
dolerių, pasiunčiant tele
gramą. Taipgi nutarta įsi
gyti dienraščio “Vilnies” 
šėrų-akcijų už $200, nes iki 
šiol nors ir labai širdingai 
buvo paremtas dienraštis 
“Vilnis,” bet kuopa dar ne
buvo dalininkė. Dzūkelis

Detroit, Mich.
Detroito Lietuvių klubas 

metiniame susirinkime/nu
tarė rengti banketą - vaka
rienę kovo 17 d. Už vaka
rienę $1.50. Įsigykite bilie
tus ir būsite tikri, kad vietą 
turėsite.

•

Paklausiau buvusią Vinco 
'Steponkevičiaus žmoną, ar 
jau gavo bagažą iš Maskvos. 
Atsakė,' kad Maskvoj miru
siojo čemodanas jau randa
si Baltimore, Wis., ir gal 
po trejeto savaičių jį gaus. 
Jo raktai jau Detroite.

Gavę arti $400 iš turisti
nės agentūros, nes Stepon- 
kevičius užpirktos kelionės į 
Lietuvą pilnai neišnaudojo.

Nedarbas didinasi
Pagal Michigano Samdy

mo apsaugos komisijos 
(MESC) raportą, Detroite 
bedarbių skaičius, nuo 1961 
m. gruodžio 15 d. iki šių 
metų sausio 15 d. paaugo 
16,000. Viso Detroite bedar
bių yra 122,000. Gi visoje 
Michigano valstijoje 253,- 
000 bedarbių.

Prezidentas Kenedis rin
kimų metu Detroite tvirtai 
šaukė, kad “mašinos turi 
dirbti dėl darbininkų, o pa
starieji dėl mašinų, nedar
bas turi būti pašalintas!” 

Šiuo laiku atrodo kitaip. 
Mašinos dirba, o darbinin
kai nuo mašinų paleisti į 
bedarbių eiles.

Buvęs DSR galva No
wicki reikalavo už 14 metų 
atostogas $17,000. Miesto 
viršaitis Jerome P. Cava
nagh sako, kad jis turi tei
sę gauti mokestį už atosto
gas taip, kaip ir kiti miesto 
darbininkai — tik už vienus 
metus — 20 dienų. JeFtaip, 
Nowickis gaus apie $1,800.

V. Z.

Philadelphia, Pa.
Ligoniai * 5 > j

Serga J. A. Bekampis. 
Skundžiai, kad skauda gak 
vą, nugarą ir dažnai reikia 
pagulėti. Kada jis buvo pas 
savo sūnų daktarą, tai 
skaudžiai užsigavo E; Be- 
kampienė. Ji ėjo į skiepą 
malkų atsinešti, paslydo ir 
skaudžiai sutrenkė koją. 
Bekampiai gyvena 143—13 
St., Avalon, N. J., prie At
lanto vandenyno.

•

Serga Mary Ambross. Ji 
išvyko į Wills Eye ligoninę. 
Jai turėjo padaryti ant 
akies operaciją vasario 12 d. 
Jos namų antrašas 3350 
Friendship St., Philadel- 
phi joj.

Skaudžiai susižeidė Lau
rinaitis, gyvenąs 146 Pirce 
St., tai sūnus C. Lauren, 
buvusio “Laisvės” skaityto
jo, mirusio 1961 m. Velio
nio sūnus yra invalidas iš 
manžens, tik su račiukais 
po stubą gali judėti. Jį ap
tarnauja geraširdė Helen 
Tureikienė. Jis skaudžiai 
susižeidė koją. Naktį turė
jo gabenti į University li
goninę, kur daktarai žaiz
dą sutvarkė.

Gripu sirgo LLD 10 kp. 
sekretorius Joe Kazlauskas. 
Girdėjau, kad jau sveiksta. 
Visiems sergantiems linkiu 
kuo greičiausiai pasveikti.

' Pataisa
“Laisvėje” iš vasario 9 d. 

buvo neteisingai paduota li
goninės vardas ir antrašas, 
kur išvežė Pauliną Kaspa- 
riūnienę. Ją išvežė į Al
bert Einstein Medical Cen
ter, York and Tailor Rd.

P. Walantiene

Stoughton, Mass.
Sausio 28 d. įvyko Lietu

vių namo bendrovės — The 
United Lithuanian Society 
— susirinkimas. Kadangi 
buvo rinkta 1962 m .valdy
ba, tai susirinkimas šauk
tas atvirutėmis. Dalyvavo 
virš šimto narių.

Valdyba išdavė iš veiklos 
raportą. Naujai pertaisy
tas baras, gražiai atrodo. 
Valdyboje pareigas eina A- 
merikoje gimę ir augę lie
tuviai, bet susirin k i m u s 
gražiai veda lietuvių kalba.

v Praėjusiais metais buvo 
paskleistas paskalas, įta
riantis valdybą neteisinga
me tvarkyme. Kai valdyba 
išdavė raportą iš savo veik
los, tai pasirodė, kad tie 
priekaištai neturėjo jokio 
pamato. Valdyba viską ge
rai tvarkė. I

1962 metams valdyba bu
vo renkama slaptu balsavi
mu ir išrinkti sekami: pir
mininkas Joseph Blazis, vi- 
ce-pirmininkas—W. Chest
nut, užrašų raštininkė — 
Stella Raila, finansų rašt. 
Bertha Jacobs, kasierius— 
G. Vareika, auditoriai — F. 
Jacobs ir A. Raila, Jr.; di
rektoriai: V. Strimaitis, P. 
Walent, F. Vitkauskas, A. 
Adams, J. Weriska; biznio 
komisija: E. Goodman, Jr., 
ir J. Gora; manadžeris — 
J. Uzgotis, maršalka — J. 
Lisauskas.

Prašome įsitėmyti valdy
bos narius ir kooperuoti.

George Shimaitis
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Baltimore, Md.
Kas veikiama pas mus 

. . Nors mūsų LLD kuopa 
narių' skaičiumi nėra dide
lė, bet veikiama sulyg 
gale. “Laisvės” vajuje * 
ta 3-čia vieta, dėka d-go A. 
Žemaičio pasidarbavimo. 
Spauda aukomis remiama . 
neblogai. Vajaus metu kuo
pa paaukojo “Laisvei” $25, 
o šėrininkų suvažiavimui 
$5. Pavieniai aukojo: po

/J* Kasparavičia s 
Deltuvienė, po $1—E. Kun- 
cienė ir J. Stanys.

*■ -Mūsų kuopa praėjusiame ■•*'• 
susirinkime paaugo dvieni^i 
nariais. Kiek matėsi, na- 
riai mokėjosi duokles už 
šiuos metu gana apsčiai, tik r 
žymiai pasigedo 1961 me
tams Literatūros Draugijos 
žadėtų knygų.

Skaitytas laiškas nuo 
Brooklyno Aido choro dėl jo 
50 metų gyvavimo sukak
ties minėjimo. Bus sveiki
nimų jo programoje gegu
žės 20 d. Kuopa irgi svei
kinimą pasiųs į programą.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais “Laisvės” nau
dai piknikas bus rengiamas 
mūsų mieste. Vieta toji pa
ti, tik laikas bus skelbiamas 
vėliau.

Taigi, mūsų mieste judė
jimas nėra miręs, ir jis 
stengsis dar ilgai gyvuoti. ;

Vinco Duktė

Los Angeles, Gal.
Dėmesiui Los angeliečių
Vasario 25 d., sekmadie

nį, bus kultūros ir pasilinks- ■'* 
minimo popietė : Danish 
Hall, 1359 W. 24th St. Bus 
svečių iš San Francisco ir 
apylinkių. Svarbiausia, bus 
žymi kalbėtoja Ksavera.Ka- 
rosienė, kuri pateiks pra- 
nėšilhį’' apie svarbius įvy- ' 
kius pasaulyje ir Moterų 
dieną. Visų pareiga atsi-1 
lankyti. Rengia LLD 145 
kuopa. Kviečia komisija.

Vėl naujas kapas
Sausio 27 d. mirė senas ; 

Kalifornijos gyventojas Ka
zys Shirvin-Širvinskas, gi
męs Lietuvoje, išgyvenęs 70 
metu. Velionis buvo lais- . 
vamanis, padorus ir drau
giškas. Jis rėmė pažangią 
veiklą ir skaitė “Vilnį.” Gy
veno Yucaipoje, kur turėjo • 
vištų ūkį, ir kiekvieną pas 
jį nuvykusi maloniai priim- ' 
davo. Sausio 30 d. laisvai 
palaidotas Hillside kapinė
se, Redlands, Calif.

Liūdesy paliko gyvenimo 
draugę Oną, sūnų Viktorą 
ir daug draugų. Ilsėkis, 
Kazį ramiai, atlikęs gyve
nimo kelinę. Onai, sūnui 
Viktorui ir draugams reiš
kiu gilią užuojautą liūdesio 
valandoje. Palydovai buvo 
užkviesti į namus ir svetin
gai pavaišinti.

Ligoniai
Prieš kiek laiko pergyve

no rimtą operaciją veikli 
draugė M. Peters ir buvo 
susveikus. Tačiau pastaruo
ju laiku liga atsinaujino ir 
d-gė Peters vėl nugabenta į 
ligoninę.

F. Shilingas taipgi yra po 
daktaro priežiūra.

Linkiu a b i e iii atgauti 
sveikatą.

Sausio 7-8 dienomis gerai 
palijo ir dar lyja be aud
ros. Yra ir žalos padaryta. 
Daugelis žemose vietose tu- : 
rėjo apleisti gyvenvi e t e s , 
taipgi kalnuotose vietose — 
nuo žemės slinkimo. Žuvo 
ir keletas gyvybių.

Šakalių Žemaitis

Tokio. — Japonai biznie
riai gavo $25,000,006 pasko
los iš Vakarų Vokietijos, 
bankų.



V. Sidcnka MIAMI. FLA.ANGOLA UGNYJE
...Tai prasidėjo 1961 metų vasario 4 

dieną. Vėlai naktį svarbiausio Portu
galijos kolonijos Angolos miesto — Lu- 
ahdos — gyventojus pažadino kulkosvai
džių serijos ir mašinų dundesys. Išbėgę 
į gatves, išsigandę žmonės pamatė sunk
vežimius su policininkais, dūmusius į 
karinį ir civilinį kalėjimus, esančius 
miesto pakraštyje, iš kur buvo girdėti 
šaudant. Apie tai, kas ten .įvyko, Lu- 
andos gyventojai sužinojo tiktai po kelių 
valandų, v

Antrą valandą 20 minučių nakties 
trys grupės patriotų, vilkinčių specialia 
uniforma — mėlynais marškiniais ir 
chaki spalvos trumpomis kelnėmis, tuo 
pačiu metu užpuolė du kalėjimus—kari
nį ir civilinį — ir vyriausiąją Luandos 
pol icijos valdybą. Užpuolikai buvo apsi
ginklavę automatais ir ilgais peiliais- 
mačete.

Šūviai, vasario 4 dieną pažadinę Lu
andos gyventoj us, pranešė pasauliui, 
kad viename iš paskutinių kolonializmo 
rezervatų — Portugalijos kolonijoje An
goloje — prasidėjo plati išsilaisvinimo 
kova.

Brazilijos “juodoji motina”

zija, Šveicarija, Belgija ir Olandija, ša
lyje yra apie 4.5 milijono gyventojų.

I

Vietinės kilmės gyventojai susideda 
iš keliasdešimt genčių, kurių dauguma 
kalba bantzi kalbomis. Šalies šiaurėje gy
vena bakongo ir lunda tautybės, pajūrio 
—mbundu, vanjaneka, vangangela, pie
tuose—ovamo, valuena ir kitos. Euro
piečių Angoloje yra truputį daugiau 
kaip 100 tūksetančių žmonių—daugiau
sia portugalų.

Angolos teritorija suskirstyta į 13 ad
ministracinių apygardų. Portugalijos ko
loniją valdo generalgubernatorius, kurio 
rezidencija yra Luandos mieste. Šiaurė
je Angola ribojasi su Kongo respublika, 
rytuose—su Rodezijos ir Njasalendo fe
deracija, pietuose—su Pietvakarių Afri
ka.

Angola pasižymi dideliu gamtinių są
lygų įvairumu. Didesnę šalies dalį uži
ma didelis plokštakalnis, kuris vakaruo
se pereina į pajūrio žemumą. Vidiniai 
plokštikalnio rajonai apaugę miškais, 
kuriuos sudaro įvairių rūšių akacijos. 
Šalies šiaurė —tai savana, “Afrikos 
stepė.” Pietuose — pusdykumė. Labai 
įvairi šalies gyvūnija: čia yra liūtų; bui
volų, raganosių, dramblių, beždžionių, 
žirafų, zebrų. Seniau Angoloje buvo la
bai daug liūtų; pasitaikydavo, kad liūtai 

•naktimis ateidavo į miestų gatves. Da
bar liūtai, kaip ir daugelis kitų gyvūnų, 
yra daugiausia kolonizatorių išnaikinti.

* Beveik visi Angolos gyventojai afri
kiečiai gyvena kaimuose. Svarbiausias 
jų užsiėmimas — žemdirbystė. Gyvuli
ninkystė turi mažesnę reikšmę, nes jai 
vystytis kliudo labai čia paplitusi musė 
cėcė. Valstiečiai augina kukurūzus, sor
gą, soras ir kitas maistines kultūras. 
Derliai čia, menki, ne^ kolonizatoriai nu
varė vietinius gyventojus nuo geriausių 
žemių.

Derlinga žemė priklauso užsienio kom
panijoms ir kolonistams. . Europiečiai 
turi pasiglemžę daugiau kaip 1.4 milijo
no hektarų, o farikiečiams, kurių yra 40 
kartų daugiau, iš viso priklauso tiktai 
1.8 milijono hektarų žemės. Angolos val
džios organai prievarta verčia vietinius 
valstiečius auginti eksportui medvilnę, 
kavą ir kt., dėl to mažėja maistinių kul
tūrų pasėliai. Tai sukelia nuolatinį ba
dą, siaučiantį Afrikos kaimuose. Ango
la dažnai vadinama “alkana šalimi.” 
Kava, sizalis ir kitos eksportinės kultū
ros auginamos ir europiečių plantacijose, 
sukoncentruotose derlinguose šiaurva
kariniuose šalies rajonuose. Visos šios 
kultūros išvežamos į Ameriką ir Euro
pą.

Pramonė Angoloje išvystyta silpnai. 
Netgi svarbiausios jos šakos — kasyklų 
pramonės—išsivystymo lygis yra žemes
nis, negu kaimyninėse Afrikos šalyse. 
Angoloje yra daug deimantų išteklių. 
Pagal deimantų gamybą ji užima ket
virtąją vietą kapitalistiniame pasaulyje. 
Yra daug mangano ir urano rūdos, naf
tos ir kitų naudingųjų iškasenų. Ango
los žemės gelmių turtai priklauso ne 
šios šalies liaudžiai, o Europos ir Ame
rikos kapitalistų saujelei. Antai visa 
deimantų gavyba sukoncentruota ranko
se stambiausios deimantų monopolijos 
“Kompania di diamantis di Angola” 
(sutrumpintai “Diamang”), kurioje pa
grindinį vaidmenį vaidina Didžiosios 
Britanijos, Belgijos, Portugalijos ir 
Jungtinių Valstijų kapitalas.

“Diamang” kompanija eksploatuoja 
daugiau kaip 40 deimantų sąnašynų, 
kurie per metus duoda iki 1 milijono 
karatų deimantų. Šios kompanijos įmo
nėse dirba per 10 tūkstančių darbinin
kų afrikiečių. Mangano rūdos gavyba 
yra portugalų bendrovės “Kompania di 
manganiš di Angola” rankose, vario — 
portugalų kompanijos “Empreza di kob- 
ri di Angola,” nagtos—dviejų kompani
jų: portugalų “Kompania di kombustibi- 
li di Lobitu’ ’ir'belgų “Kompani finans- 
jer belž de petrol” rankose.

Apdirbamoji pramonė Angoloje yra 
užuomazgoje. Stambių įmonių nedaug: 
naftos perdirbimo gamykla, tekstilės 
fabrikas ir alaus darykla Luaridoje, ce
mento gamykla Lobitu mieste. Be to, 
yra-kelios nedidelės žemės ūkio žaliavos 
perdirbimo įmonės.

(Bus daugiau)

Vasario 9 d. sukako dvy
lika dienų, kaiįll Miami' am 
tobusų darbininkai streik- 
kuoja. Streikas paliečia 
apie 175,000 kasdienių bo
sais keliautojų, taipgi ne
mažai iš kitų miestų atvy
kusių turistų.

Vasario 8 d. Dade Coun
ty Metro Transit Authority 
perėmė užstreikuotus busus 
savo kontrolėm Tuo pačiu 
metu County Metro atsisa
kė tartis su streikierių uni
ja pasirašyti kontraktą ir 
paskelbė, kad vasario 12 d. 
paleis busus darban. Bet 
kol kas Metro neturi pasek
mių, kokių tikėjosi, nes 
unijistai atsisako vairuoti 
Husus, kol nebus pasirašy
tas Metro su unija kontrak
tas.

Laikraščiai ir radijas 

Angola — viena iš seniausių Afrikos 
valstybių. Dar viduramžiais dabartinės 
Angolos teritorijoje buvo valstybinės or
ganizacijos. Tai buvo didžiai išsivysčiu
sios šalys. Čia klestėjo amatai ir menas. 
Pavyzdžiui, Angoloje buvo labai gerbia
ma kalvių profesija. Vyravo paprotys, 
pagal kurį Angolos valdovu galėjo tapti 
tiktai kalvis.

XV amžiaus pabaigoje prie dabar
tinės Angolos krantų išmetė inkarus 
portugalų jūrininkų, kuriuos Portugali
jos karalius pasiuntė ieškoti kelio į In
diją, kara velės. Tie ieškojimai nebuvo 
sėkmingi, užtat jūrininkai atrado labai 
turtingą šalį pietvakarinėje Afrikos že
myno dalyje.

Portugalai nutarė įsikurti Angoloje. 
Svarbiausias jų verslas pasidarė vergų 
—“juodosios prekės,” kuri tais laikais 
turėjo didelę paklausą, medžioklė. Kiek
vienais metais Angolos krantus palikda
vo dešimtys laivų su “gyvosios prekės” 
kroviniu. Vergus daugiausia veždavo į 
Braziliją, į kavos, tabako, cukranendrių 
plantacijas. Kaip rodo tyrinėjimai, be
veik visi dabartiniai Brazilijos gyvento
jai negrai yra Angolos išeivių palikuo
nys. Todėl Angola dažnai vadinama 
Brazilijos “juodąja motina.” Vergų pre
kyba padarė šaliai didelių nuostolių. 
Kasmet vis mažėjo žmonių Angoloje, kai
muose vis dažniau buvo galima matyti 
tuščios lūšnos, kurių gyventojai už de
vynių marių — Pietų Amerikoje buvo 
baisiausiai išnaudojami.

Portugalijškųjų grobikų, šių <“koloni
jinio pasipelnymo riterių,” siautėjimas 
sukėlė afrikiečių pasipiktinimą. XVI 
amžiaus pabaigoje Angoloje įsiliepsnojo 
liaudies sukilimas prieš portugališkuo
sius grobikus. Išsivadavimo judėjimui 
vadovavo “Afrikos Žana D’Akr”—Ana 
Zinga Mbindi. Kova truko ilgai ir bu
vo nepaprastai atkakli. Tiktai po 100 
metų kolonizatoriams pavyko nuslopinti 
didvyrišką angoliečių tautos pasiprieši
nimą.

Įsistiprinę Angoloje, portugalai pa
laipsniui pradėjo grobti gretimas teri
torijas. Netekusios jėgų dėl vergų me
džiotojų reidų, vietinės gentys neįstengė 
priešintis okupantams. Pagarsėjusiose 
“Europos valstybių grumtynėse dėl Af
rikos,” vykusiose XIX amžiaus pabaigo
je, Portugalija, pasinaudojusi' nesutari
mais tarp stambiųjų imperialistinių gro
buonių, apgynė savo valdas. Taip An
gola galutinai pateko į Portugalijos ran
kas.

“Alkana šalis”

Nors Portugalija Europoje turi nedi
delę teritoriją, ji yra viena iš didžiausių 
kolonijinių imperijų. Pagal teritoriją 
Portugalijos kolonijos 25 kartus didesnės 
už metropoliją.

Didžiausia pagal teritoriją Portuga
lijos kolonija yra Angola, kurios plotas 
sudaro 1,246 tūkstančius ketvirtainių 
kilometrų. Jos teritorijoje galėtų lais
vai tilpti Portugalija, Ispanija, Prancū
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' skelbia, kad keletas busų, 
streiklaužiais operuojamų, 
Miami gatvėse pasirodė, bet 
keliautojų visai mažai tera
do. Busų stotys yra unijis
tų piki-etuojamos. Bušai- 
bandomi operuoti po poli-’ 
ei jos apsauga.

Streikierių unija tvirtai 
laikosi. Unijos viršininkai 
sako, kad unijistai neleis 
streiklaužiams busus ope
ruoti ir iš unijistų darbus 
paveržti. Jie prašo kitų 
unijų pagalbos kovoti prieš 
Metro pasimojimą sulau
žyti streiką.

Dade County Federacija, 
atstovaujanti 27 unijas, jau 
svarstė streikierių atsišau
kimą ir nutarė visais gali
mais būdais streikieriams 
padėti. Federacija išleido 
pareiškimą, kuriame nuro
doma, kad iššauks generąlin 
streikan -, 100,000 Miami 
apylinkės ’unijistų, jeigu 
Metro Transit Authority 
bandys busus operuoti 
streiklaužiais.

Vasario 12 d. būsianti nu
lemiamoji diena. Jeigu pa
sirodys, kad Metro virši
ninkai nesiskaito su unija 
ir bando streiklaužiais ope
ruoti užstreikuotus busus, 
tą dieną Federacija gali ir 
generalį streiką iššaukti. 
Dade County Federacijos 
organas “Labor Tribūne,” 
paremdamas streikier i u s , 
taipgi perspėja vietinius 
žmones ir turistus, kad jie 
nekooperuotų su streiklau
žiais. Taipgi primena iš 
kitų miestų atvykstantiems 
turistams, kad jie šiuo me
tu susilaikytų nuo vykimo 
į Miami, nes streiko situaci
ja gali apsunkinti jų ato
stogas.

Transporto Darbininkų 
Unijos viršininkas Wm. 
Grogan įspėjo Metro virši
ninkus, kad jie nei neban
dytų streiko laužyti, streik
laužiais busus operuoti, nes 
tokiame atsitikime gali iš
tikti ir “kraujo praliejimas 
Miami gatvėse,” nors to 
unijistai visai nenori. Dade 
County Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. J. Owens 
irgi įspėjo Metro viršinin
kus, kad su unija reikia 
jiems skaitytis ir dėl kon
trakto susitarti, nes kitaip 
—galima susilaukti nesma
gios padėties. Tačiau, Met
ro viršininkai pasiliko tokio 
pat nusistatymo: be unijos 
operuoti Miami apylinkėje 
busus.
Transportacijos darbinin

kų unija taipgi įspėja pub
liką, kad su streiklaužiais 
operuojami busai gali būti 
nesaugūs, nes naujieji vai
ruotojai neturi tinkamo pa
tyrimo.

Metro viršininkai turi vil
čių, kad jiems gali padėti 
streiką, sulaužyti iš Kubos 
atsikraustę dipukai, kurie

nesiskaito su uniji s t a i s . 
Manoma,.kiek pramokę bu
sus vairuoti, gali imtis dar
bo ir su policijos apsauga 
busus vairuoti. Bet vargiai 
jiems pavyks streiką sulau
žyti. Jeigu unijistai vie
ningai laikysis ir kiti darbo 
žmonės juos parems, busų 
darbininkai streiką laimės.

•

Vasario 11 dieną autobu
sų darbininkų streikas bu
vo tokioje padėtyje, kaip ir 
pirmiau. Nors Dade Coun
ty Metro Transit Authori
ty visokiais būdais bando 
streiką sulaužyti, bet jiems 
tai nevyksta. Iš 750 strei
kuojančių unijistų tegavo 
tik aštuonis, kurie sutiko 
streiklaužiauti. Jie bando 
kelis busus operuoti po po
licijos apsauga.

Vasario 10 d. areštavo 15 
unijistų, kurie sulipę į 
streiklaužio operuojamą bu- 
są jį vadino skebu. Atvykęs 
unijos atstovas juos išlais
vino iki teismo, kuris įvyks 
vasario 15 d.

Unijos susirinkimas, ap
svarstęs streiko padėtį, 
v i e n b a 1 šiai nutarė tęsti 
streiką tol, iki Metro vir
šininkai pripažins uniją ir 
su ja pasirašys kontraktą. 
Susirinkime aiškinta, kad 
Miamės busų vairuotojai 
gauna 10 procentų mažės-1 
nę algą, kaip kituose mies
tuose. Todėl jie reikalauja 
maždaug tiek pakelti.

Metro viršininkai ir to
liau užsispyrusiai laikosi nu
sistatę prieš unijos pripaži
nimą. Jie ir vėl pareiškė, 
kad laikas jau baigiasi uni- 
j is tams grįžti .darban.; Tie, 
kurie negrįš darban vasario 
13 d., prarasiu visas į dar
bą teises ir jų vietos būsią 
užpildytos naujais vairuo
tojais.

Tuo pačiu metu Dade 
County Federacija Metro 
viršininkams priminė: jei
gu jie bandys neunijistus 
panaudoti būtų operavimui, 
tai bus iššauktas generalis 
streikas Miami apylinkėje. 
Tuo klausimu Federacija 
šaukia visuotinį unijos na
rių susirinkimą.

Dade County prokuroras 
yra tuo klausimu labai su
sirūpinęs. Jis sako, kad 
susidaro pavojinga padėtis.

Miamės komercinė spau
da pradėjo biaurią propa
gandą prieš streikierius.

•

Vasario 13 d. autobusų 
vairuotojų streiko padėtis 
tebėra mažai pasikeitusi. 
Dade County Metro Transit 
Authority generalis mana- 
džeris Cuevas giriasi, kad 
jau 23 busus paleidęs dar
ban. Tai būtų mažiau kaip 
10 procentų reguliarios bu- 
sų operacijos.

Kadangi iš 750 busų dar
bininkų tesutiko streiklau
žiauti tik 23, tai dabar Cu
evas mano ieškoti streiklau
žių bedarbių eilėse. Mano
ma panaudoti tam darbui 
ir tūlus kubiečius dipukus.

Bet ką Metro viršininkai 
darys tokiame atsitikime, 
Jeigu generalis streikas bus 
paskelbtas? O kad tai gali 
atsitikti, tai nebėra abejo
nės, jeigu Metro viršininkai 
ir toliau su unija nesiskai- 
tys, streiklaužius bandys 
rekrutuoti iš visur, kur tik 
jų galės gauti.

Vasario 12 d. vakare įvy
kęs Dade Couųty Darbo Fe
deracijos susirinkimas vien
balsiai nutarė generalį 
streiką šaukti, jeigu Metro 
viršininkai, nesiskaitydami 
su unija, bandys plačia ska
le operuoti busus strėiklau-

žiais. Susirinkime dalyva
vo virš 300 delegatų, kurie 
atstovavo 80 lokalinių uni
jų, turinčių apie 80,000 na
rių. Susirinkimas vienbal
siai įgaliojo Feder a c i j o s 
viršininkus apšaukti gene- 
ralį streiką, kada tik virši
ninkai matys tam Įsikalą. 
Apie streiko padėtį susirin
kimui aiškino tarptautinis 
busų unijos viceprezidentas 
Walter Bierwagen. Delega
tai nutarė kreiptis į AFL- 
CIO nacionalę tarybę, kuri 
šiomis dienomis Miami 
mieste laikys susirinkimą.

Policija areštavo dar 20 
streikierių, kurie sulipę į 
streiklaužio operuojamą bu- 
są uždainavo apie streiklau

žį dainą. Unija juos išlais
vino iki teismo.

Nors nuolatiniai busaiŠ^ 
keliautojai ir tūli turistai 
turi nemažai dėl streiko ne
smagumo, tačiau streiklau
žiais operuojamais busais 
nenori keliauti. Keliaunin
kų busais todėl labai mažai 
atsiranda. Dade County dėl 
streiko, sakoma, paneša 
kasdien apie $2,000 nuosto
lių.

Vietinė komercinė spau
da, radijas ir televizija vi
sokiais būdais teisina Met
ro viršininkus, kad jie ne
nori pripažinti busų darbi
ninkų unijos ir su ja kon
traktą pasirašyti.

Į Pep. J, G.

Philadelphia, Pa.
Dėl blogo oro LLD 10 kp. 

susirinkimas vasario 9 d. 
neįvyko. Valdyba šauks 
kitą susirinkimą. Tėmyki- 
te “Laisvėje” pranešimą. 
Reikia tinkamai apsvarsty
ti kuopos pranešimą kovo 
18 d.

Iš Pennsylvanijos valsti
jos vasario 4 d. “Laisvės” 
šėrininkų suvažiavime ma
žai dalyvių buvo. Praėju
siais metais gražiai pasiro
dė.

Vieni sveikata ir senat
ve nusiskundžia, kiti turi 
kitus sumetimus. Dalyvavi
mas suvažiavime suteikia 
gyvumo, žinojimo, pažinčių 
su kolonijų veikėjais. Iš
girsti administracijas, re
dakcijos ir mūsų vajininkų 
patyrimus. Pažintys, ra
portai pasilieka atmintini 
per ilgą laiką.

Seafarers unijos preziden
tas Paul Hali, atvykęs iš 
New Yorko, suteikė čarte- 
rį tymsterių lokalui 161.

Nepriklausomybės paskel
bimo svetainė buvo statyta 
1732 metais. Dabar sako
ma, kad pamatai nėra tvir
ti. Bus remontuojama ir 
lėšuos du šimtus tūkstančių 
dolerių.

Vincentown kaimelio gy
ventojai susirašė statyti 
slėptuves. Statyba eina lė
tai ir, sakoma, medžiaga 
nekokia. Vienas iš prisidė
jusių reikalauja grąžinti 
jam jo įmokėtus pinigus. 
Jis įsitikinęs, kad slėptuvės 
nepagelbės. Komitetas ne
sutinka pinigus grąžinti. 
Sakoma, dalykas pasieks 
teismą.

Lokalas 676 pasirašė kon
traktą su RCA, kad išveng
ti streiko. Sutartį nariai 
užgyrė.

AFL-CI0 valstijos taryba 
pasisakė už Dilworthą gu
bernatoriaus vietai ir kitus 
demokratų liberališkesnius 
kandidatus. Demokratų bo
sai nėra prielankūs Dil- 
worthui. Dilworthas sako, 
kad kandidatuos, ir tikisi 
laimėti.

Seafarers International 
unijos lokalas pasitraukė iš 
AFL - CIO, prisidėdamas 
prie Tymsterių unijos, Hof
fa suteikė čarterį. Tai pa
liečia virš trijų tūkstančių. 
Hoffa sako, organizuos vi
sas 15 dirbtuvių į lokalą 
158.

Mainieriai pensininkai 
rengia masinius susirinki
mus, protestuodami dėl su
mažinimo senatvės pensijos 
nuo $160 mėnesiui iki 30 
dolerių mėnesiui. Būna at
sitikimų, kąd negauną nei 
tų. Sako, pinigų nėra, li

nijos pareigūnai kaltinami, 
kad prieš kelis metus žuvu
sių mainierių apdraudos ne
išmoka. Apdrauda suma
žinta nuo tūkstančio iki 
penkių šimtų dolerių. Kalti
namos kompanijos, kurios 
nemoka nuo iškasamo tono 
70 centų į senatvės fondą, j

Pensininkai kaltina uni
jos pareigūnus, kad nededa 
pastangų priversti kompa
nijas pildyti sutartį. Sako
ma, nesumokėtų pinigų esą 
virš trijų milijonų dolerių. 
Pensininkų advokatas sako, 
kad eis į teismą.

L. Sheinpepp šeima, ku
ri nesutiko,kad jos vaikai 
būtų verčiami klausyti bib
lijos skaitymo Abbington 
mokykloje, teismą pralai
mėjo. Teisėjų patvarkymas: 
nenorintieji klausyti, gali 
apleisti pamokas. Sakoma, 
bus ap-eliu o j a m a į šalies 
Aukščiausiąjį teismą.

i j

Pilietis
___________ 4

Eddystone, Pa.
Apie Juozą Gabalą

Rašau vasario 11 dieną, o 
nuo vasario 1 d. yra dingęs 
Juozas Gabalas, kuris gyve
no 1227 Lawrence Avenue, 
Eddystone, Pa.

Čia tenka apie jį pakal
bėti. Prieš 50 metų J. Ga
balas atvyko į šią šalį bū
damas bemokslis ir beraš
tis. Darbą jam pasirinkti 
buvo labai sunku, tai turė
jo dirbti tokį, kokį gavo. 
Jis gavo darbą laivų statyk
loje Sun Shipbuilding Co.,. 
Chester, Ra. Darbas sun
kus, bet apie 40 metų Juo
zas dirbo prie laivų staty
bos.

Prieš septynerius metus 
darbai sumažėjo, o Juozas 
jau buvo sulaukęs 68 mette 
amžiaus; tai turėjo išeiti ir 
gyventi iš senatvės pensijos. 
Bet jis sakė, kad nenori 
rankas sudėjęs sėdėti ir 
laukti mirties. Jis nuėjo 
dirbti į miesto išmatyną 
(dumps). Juozas per kele
rius metus rinkdavo viso
kius geležgalius. Ir bedirb
damas susižeidė koją. Ją 
labai skaudėjo ir tatai pa
veikė jo protą — jis susirgo 
užmiršimo liga.

Prieš šešis mėnesius jis 
buvo paklydęs. Ieškojo po
licija. Po savaitės jį rado 
labai alkaną ir išvargusį. 
Namie žmona prižiūrėjo ir 
jis sutvirtėjo.

Vasario 1 d. ankstyvą ry
tą Juozas vėl išėjo ir dingo. 
Sakoma, kad ėjo link Phila- 
delphijos miesto, kuriame 
gyvena jo brolis. Bet nei 
pas brolį neatėjo, nei į 
mus nesugrįžo. Anna Gaba- 
lienė labai susirūpinsi. Prak 
šo visų, jeigu kas Juozą 
rastų, kad pagelbėtų jam 
namus pasiekti.

A. Tnpčizis



SVEIKINIMAI
.JM

Chicago; Ill.
“Mieli laisviečiai: Jūsų suvažiavimo proga, iš šir

dies gilumos sveikinu, mieli draugai ir draugės. Praei
tų metii pradžioje galvojau šiame jūsų suvažiavime da
lyvauti asmeniškai. Tačiau negailestingoji mirtis išplė
šė iš gyvųjų tarpo mylimą mano sesutę Oną Denne. Ji 
mirė liepos 26 d., Portage, Pa. Ir mudviejų planai šie
met aplankyti jus išįro.

“Tačiau nežiūrint šios skaudžios nelaimės, sutruk- 
džiusios mūsų planus, sveikinu jus laišku, o sesutės 
Onos vardu, nors ir nebėra jos gyvos, sveikinu su $25, 
kad jūsų leidžiamas laikraštis ‘Laisvė’ gyvuotų ilgiau
sius metus.

“Gyvename didelių politinių lūžių laikus. Taikos 
partizanų vėliava kyla vis aukščiau ir aukščiau. Šimt
mečius vergavusios kolonialės tautos kratosi kolonialio 
jungo. Darbo žmonių kovos už šviesesni ir laimingesnį 
rytojų darosi vis aštresnės. Vis tai turint galvoje, kiek
vieną klasiniai susi^-aTų^į žmogų skatina dar daugiau 
aukotis bendram darbo’*’ žmonių reikalui, taikai, žmoni
jos laimei. Todėl, mieli draugai, linkiu, kad iš šio suva
žiavimo išeitumėte dar labiau suglaudę savo eiles už 
laikraščio ‘Laisvės’ išlaikymą. Jūsų leidžiamas laikraš
tis, kaip ir mūsų ‘Vilnis’, lai būna žibintai geresniems 
santykiams su mūsų tėvų žeme Tarybų Lietuva, lai ne
nustoja mus švietę, organizavę,

“Linkiu visiem daug sveikatos, ištvermės ir sėkmės 
visuomeniniame darbe. Jūsų, Mildred Savukaitė - Fri- 
berg.”

5 ________

^Chicago, Ill.
“Mieli laisviečiai: Nežiūrint, kad mus skiria 800 

mylių nuotoliai, tačiau idėjų vienodumas už bendrą ko
vą, už darbo žmonių reikalus, už taiką ir kultūrinių ry
šių palaikymą su senąja mūsų tėvyne Lietuva, jungia 
mus broliški nesutraukomi ryšiai.

“Linkiu, kad šiame suvažiavime, mieli draugai ir 
draugės ‘Laisvės’ B-vės dalininkai, aptarę savo laikraš
čio reikalus, nustatyumėt tolimesnei veiklai gaires, ku
rių neišgriautų jokie reakciniai vėjai.

“Todėl suvažiavimo proga iš širdies gilumos svei
kinu pažangių Čikagos lietuvių vardu, sudėjusių šią 
nors menką, bet širdingą dovanėlę—$265, stiprinimui 
jūsųNeidžiamo laikraščio ‘Laisvės’.

NJyLinkiu, kad laikraštis ‘Laisvė’ gyvuotų ilgiausius 
metus ir neštų aukštai iškėlus apšvietos ir entuziazmo 
vėliavą darbo žmonių reikalui, taikos reikalui, pažangių 
Amerikos lietuvių reikalui. J. Mažeika. ”
šių palaikymą su senąja mūsų tėvyne Lietuva, jungia

Chicago, Ill.
, Gus K. Budrio sveikinimas atminimui žmonos

Adeles, mirusios 1962 m. sausio 11 d.........$10.00
Frank Lukas, Berwyn, Ill..................................  5.00

St. Petersburg, Fla.
“Telegrama: Greetings to the‘Laisve’ Shareholders 

conference from LLD Branch 45. Donation of $200 to 
follow. A. M. Paksys.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Ad-cija: Vasario 4 d. ALDLD 45 kp. 
susirinkime buvo nutarta pasveikinti ‘Laisvės’ šėrininkų 
suvažiavimą su $200. Taigi šiame laiške prisiunčiu jums 
tą pasveikinimą. Draugiškai, J. Davidonis.”

Newark, N. J.
“Gerbiami dalininkai: Šiam ‘Laisvės’ Bendrovės 

suvažiavimui aš aukoju $100, noriu apsirūpinti kol gyva. 
Mokslo ir Laisvės mylėtoja.”

Baltimore, Md.
“Sveikiname ‘Laisvės’ B-vės garbingą suvažiavimą 

ir linkime padaryti gražius tarimus, kad‘L.’niekad nesu
stotų ėjus ir svietus darbo klasės žmones. Malonėkite
priimti mūsų dovaną—

LLD 25 kp................................................... $5.00
A. Žemaitis . ............................................  5.00

I

Jonas Kasparavičia .................................... 2.00
J. Stanys ..........................................  2.00

Po $1: C. Kuncienė ir C. Deltuvienė. Daugiau iš 
Baltimorės:

“Gerb. ‘L.’ Aš linkiu suvažiavimui gerų pasekmių 
ir delegatams geros sveikatos, kad ilgai gyventų. Dary
kite gerus nutarimus mūsų ‘Laisvei’, kad ilgai gyvuotų 
ir rodytų gražesnį gyvenimą darbo žmonėms. Čia ran
date auką $10. A. Yenavičius.

“Gerbiamieji: Vėlinu ‘Laisvei’ geriausių pasekmių 
ir ilgus, ilgus gyvavimo metus. Mano auka $1. J. J.

Great Neck, N. Y.
“Sveikiname ‘Laisvės’ B-vės dalininkų suvažiavi

mą ir linkime, kad būtų sėkmingas, planingas gerais 
tarimais laikraščio naudai. Kad galėtų ir ant toliau ko
voti prieš visokius darbo žmonių priešus, ir už išlaiky
mą taikos, su sveikinimu siunčiame mažą dovaną, au
koja:

B. Kutkienė .............................   $5.00
S. Shulin .................................................... 5.00
M. Virbickas ....................................  5.00
M. Adomonis .. . . ........................................ 5.00
J. Kupčinskas ............................................ 5.00

\ F. Klaston ................................................  5.00
* P. Beeis .....................................................  5.00

LLD 72 kp..................................................... 5.00
M. Hacinkevičia ............................. k......... 2.00

Po $1: A. Lideikienė, M. Smaidžiūnienė ir A. Simo- 
kaitis. Viso $45. Draugiškai, P. Beeis.”
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New York City, N. Y.
“Sveikinu visą ‘Laisvės’ štabą, jos akcijų narius ir 

visus skaitytojus su antra puse šimtmečio, linkėdama vi
siems daug stiprios sveikatos, ir nenuilstančios energi
jos darbuotis dėl pastovios, taikos. Čia. įdedu $10. Ona 
Qiiater.” . .'•■inir' 1

. Ramsey, N. J.
“Sveikinu šį “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, lin

kėdamas ‘Laisvei’ gyvuoti kuoilgiausius metus. Gyvuoti 
tol, kol gyvuos pažangioji lietuvių visuomenė. Savo lin
kėjimus paremiu su $25. M. Klimas.”

Cleveland, Ohio
“Sveikiname ‘Laisvės’ suvažiavimą ir jo dalyvius, 

ir linkime jam geriausių sėkmių jo siekimuose, kad 
‘Laisvė’ žygiuotų savo pasirinktu progreso keliu per 
daug, daug metų. Aukoja:

J. Žebrys ............................................    $5.00
B. Kirstukas ............................................. 5.00
J. Petraus ............... ‘.....................   2.00
J. Krosin ................................................. 2.00
J. Eitutis ......................................  2.00

Po $1: S. Ivan, V. Daraška. Viso $18. Draugiškai,
J. žebrys.”

Ozone Park,* N. Y.
“New Yorko Lietuvių Moterų Klubas sveikina su

važiavusius šėrininkus ir visą ‘Laisvės’ štabą. Lai gy
vuoja mūsų pažangus judėjimas, kurio priešakyja sto
vi ‘Laisvė’. Su pasveikinimu įteikiame kuklią auką $10. 
Ieva T. Mizariene, ižd.

(Tąsa 6-tame puslapyje)

New Jersey naujienos
Kova prieš segregaciją
Negrų kova prieš segre

gaciją eina ne vien pietinė
se valstijose, bet vis platyn 
ir smarkyn plečiasi ir po vi
sas valstijas. Nuo tų kovų 
nėra laisva nė New Jersey 
valstija. Jau keliose vieto
se buvo susidūrimų negrų 
su baltaisiais dėl mokyklų. 
Kaip pietinėse valstijose, 
taip ir čia vartojami visokie 
skymai, kad tik segreguoti 
negrų vaikus mokyklose.

Pirmesni susikivirčijimai 
šiaip taip buvo išlyginti be 
didelio triukšmo, supranta
ma, tik laikinai. Bet jau 
pastarasis Englewoodo su
sikirtimas nuskambėjo per 
visą šalį.

Englewoodas yra ma
žas miestukas su 26,000 gy-

Čia prabuvo, ventojų. Jų tarpe yra vie

Yucaipa, California
Apie parengimą

Vasario mėnesio pradžioj 
LLD kuopa turėjo parengi
mą su skaniais pietumis ir 
linksmais žaislais. Galima 
pasidžiaugti, kad parengi
mas labai gerai pavyko. 
Popietę praleidom linksmai 
ir geroj nuotaikoj.

Pramogos paįvairinimui, 
Marytė Mack - Meškauskie
nė, Onutė Pukienė, Anta
nei Russ ir M. Alvinienė 
aukojo vertingų dovanėlių. 
Drg. Damušis visus palinks
mino akordionu. Didžiai 
ačiū drg. Damušiui ūž pa- 
grojimą. Juozas ir Rožytė 
Savickai atvyko su svečiais 
į parengimą ir atvežė na
mie keptą pyragą. Taipgi 
Juozafina Šimkienė iš Red
lands pirmąsyk dalyvavo 
mūsų parengime ir atvežė 
pyragą. Tai didžiai ačiū au
kotojom dovanų ir pyragų.

Rengėjai labai dėkingi 
tems draugėms, kurios nuo
širdžiai pagelbėjo padirbėti 
virtuvėje ir prie stalų.

Šiame pobūvyje ’ dalyvavo 
svečių iš tolimesnių koloni
jų, kaip tai: iš Los Angeles, 
Pamona, Tu junga, San Ber- 
narino, Linn, Oregon ir iš 
Muskoka, Kandaos.

Yucaipos LLD kuopa nors 
dar jauna savo gyvavimu, 
bet kiek yra galima, vis ’ei
na pirmyn. Kiekvieną pa
dorų lietuvį stengiasi kal
binti, kad stotų į apšvietos 
ir kultūros eiles. Tai yra 
garbė būti tos organizaci
jos nariu. Vietiniai nariai, 
nepamirškite atsilankyti į 
susirinkimą kovo mėnesį.

Kurie negalėjo dalyvauti 
pramogoj, tai prisidėjo su 
finansine parama. Aukojo 
C. ir M. Levišauskai, J. ir 
M. Demenčiai, M. Alvinai 
ir Onutė Širvinskienė. Tai 
ačiū už paramą.

Marytė Radęs ir nesvei- 
kuodama atliko didelį dar
bą, prirengdama maistą 
namuose. Tat garbė už tai.

Mirė Kazys širvinskas 
(Charles Shirwin)

Sausio 27 d. staigiai mi
rė yukaipiečiams žarai ži
nomas draugas Kazys Šir- 

'Vinskas — Charles Shirwin, 
savo namuose prie darbo. 
Per eilę metų Širvinksai lai
kė vištų ūkį Yucaipoj, ir jie 
buvo pirmieji lietuviai, ap
sigyvenę Yucaipoj. Kazys 
visados pradėdavo darbą 
apie 6 vai. ryte, ir tą ry
tą, paskaitęs likraštį, ėjo į 

I darbą. Bet dar nepradėjus 
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darbo vištidėje Kazio širdis 
sustojo plakus ir jis vietoj 
mirė. Žmona, atsikėlus vė
liau, rado savo vyrą jau 
mirusį šalia vištidės.

Onutė Širvinskienė, apim
ta baisaus rūpesčio-, telefo
nu pašaukė sūnų iš San 
Bernardino ir kaimynus, 
kad ateitų į pagalbą. Pir
miausi atėjo į pagalbą Juo
zas ir Petrise Richardai 
Kielpinskai. Į trumpą lai
ką žinia pasklido ne tik Yu
caipoj, bet ir visoj apylin
kėj.

Laidotuvės įvyko sausio 
30 d. popiet. Į laidotuvių 
koplyčią prisirinko virš 100 
žmonių iš plačios apylinkės 
Tapo palydėtas į Hillside 
Redlands kapines. Koplyčioj 
ir prie kapo d. M. Pūkis pa- 
s a k ė tinkamą prakalbėlę 
kaip atsisveikinimą su ve-^ 
lioniu. Nuo kapinių visi 
palydovai buvo pakviesti į 
stubą ant pietų ir vaišių.

Velionis Kazimieras buvo 
tik savamokslis, bet turėjo 
gerus įsitikinimus būti lais
vamaniu, todėl ir palaidotas 
buvo laisvai.

Velionis mėgo būti drau
giškas su visais, su šypsą 
veide, todėl gražiai sugyve
no su šeima ir visokių pa
žiūrų žmonėmis.

Buvo “Vilnies” skaityto
jas per eilę metų. Taipgi 
priklausė prie LLD ir LDS 
kuopų. Prie jo karsto mir^ 
gėjo gyvų gėlių vainikai 
nuo abiejų kuopų ir nuo 
draugų ir draugių.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Kupiškio rajone, tu
rėjo savo sesutes Lietuvoje. 
Paliko dideliame liūdesyje 
savo žmoną Onutę ir sūnų 
Viktorą, taipgi daug gimi
nių ir draugų.

Ilsėkis, Kazimierai, amži
nai, mes tave ilgai atsimin
sime.

Norėdami daugiau infor
macijų, rašykite: 3 2 2 7 0 
Dunlop Blvd., Yucaipa, Ca
lif.

4 Apie ligonius
Šiuo laiku daug žmonių 

dejuoja, kad ne vienokia, 
tai kitokia liga juos vargi
na. Gal būt todėl, kad čia 
įvyko staigi oro permaina. 
Sausio 21 d. veik per dieną 
ir naktį smarkiai palyjo, o 
vėliau aukštesnėse vietose’ 
žemė per tris dienas buvo 
storai apklota sniegu. Tik 
po keleto dienų sniegas pra
nyko, oras atšilo net iki 80 
laipsnių.

Sunkiai sirgo Marytė 
>i‘i.' /I . I r. J i I’ į i ! '• >;.i I.i; Į ; r • I; .

Radęs, namuose, ir buvo po 
daktaro priežiūra.

Jonukas Z., Yucaipoj ge
rai žinomas draugas, buvo 
net į Loma Linda ligoninę 
nuvežtas. Dabar sveiksta 
namie.

Petronėlė Matalienė sun
kiai kovoja su savo liga ir 
važinėja nuo vieno daktaro 
pas kitą, bet geros pagalbos 
susveikti dar nesuranda.

Mikas Pūkis jau susveiko 
nuo susimušimo. Kastulė 
Budvidienė randasi sanato
rijoj.

T. Janušau s k a s dažnai 
lankosi pas daktarą dėl 
silpnų kojų.

Gaila mūsų gerų draugų. 
Linkiu visiems geros svei
katos.

Svečiai
Važinėdami po miestus ir 

kolonijas, Antanas ir Kat
riutė Matukai iš W. Linn, 
Oregon, aplankė ir mus yu- 
kaipiečius.
daugiau savaitę laiko.

William ir Bala Hamill 
iš Muskoka, Kanados, lan
kėsi San Bernardino apy
linkėje pas savuosius, ap
lankė Yucaipą ir dalyvavo 
mūsų parengime.

Sykiu buvo atsilankę iš 
Pamono Juozas ir Rožytė 
Savickai ir jos brolis Fred 
ir Marie Šerepinai iš Mont
clair.

Jurgutis ir Elzbieta Da- 
mušiai iš Tujunga ne tik 
atvyko į Yucaipą, bet Jur
gutis dar puikiai pagrojo 
akordionu mūsų parengime, 
o dalyviai smarkiai pasišo
ko. Malonu buvo su jais 
pasikalbėti parengime.

Josephina Šimkienė iš 
Redlands pirmu sykiu da
lyvavo mūsų parengime.

Alvina s -

Tiesa, ar Vakarų 
propagandą?

Washingtonas. — Ryšium 
su tuo, kad Vokietijos De
mokratinė Respublika padi
dino savo armijos ir milici
jos skaičių, tai H. Petzall 
ir Paul Mieskill rašo, būk 
Tarybų Sąjunga suteikė 
Rytų Vokietijai:

1,800 “T-54” tankų, 10,- 
000 armijai sunkvežimių, 
180 greitų “Mig-19”lėktuvų 
ir 200 nedidelių, bet moder
ninių karo laivų.

Maskva. —TSRS vyriau
sybė pagerbė akademiką S. 
G. Strumiliną proga jo 85 
metų gimtadienio.

nas ketvirtadalis gyventojų 
negrų. Mokyklų taryboj tik
vienas negras. Viso mokyk
lų turi penkias. Nesusipra
timas eina tarp dviejų mo
kyklų. Vienoje mokykloje 
eina visi balti, o kitoj visi 
negrai.

Iš negrų mokyklos devy
nis vaikučius norėjo per
kelti į baltųjų mokyklą. 
Baltoji mokyklos administ
racija atsisakė priimti, pa
aiškindama, kad vaikų tė
vai negyvena tame distrik- 
te, ir pagal mokyklų tary
bos patvarkymą, jų negali
ma priimti.

Iš visko matyti, kad abi 
pusės rengėsi prie “mūšio.”

Kuomet įvyko mokyklų 
tarybos susirinkimas, tai į 
susirinkimą susirinko apie 
pusantro šimto negrų. O iš 
kitos pusės — miestelio me
ras, magistratas su savo 
pagalbininkais’ ir nemažai 
policijos. Taip pat dalyva
vo ir adv. Paul Zuber iš 
White Plains, N. Y.

Susirinkimas, matyt, bu
vo netvarkas, ir miestelio 
meras taip buvo įkaitintas, 
kad visiems įsakė išeiti iš 
sales. Veik visi išėjo, pasi
liko vienuolika. Meras lie
pė juos areštuoti. Areštuo
tieji buvo apkaltinti betvar
kės kėlime ir padėti po už
statu nuo $10 iki $25. Ke
turi užstatų neuždėjo, tai 
juos pasiuntė į kalėjimą. Jų 
visų teismą paskyrė už sa
vaitės laiko.

Advokatai Paul Zuber ir 
kitas iš Milburn, N. J., vi

DANVERS, MASS.
Mirusios

Nastazijos Bareišienes
Atminčiai

V. ir E. Kralikauskai F. Zula
L. ir A. Grossai D. Bulauka
Ig. ir R. Chuladai T. Tartonis
J. ir N. Rudis A. Butėnas
J. ir F. Kodis A. Večkys
S. ir S. Penkauskai S. Šlekys
J. ir T. Milvidai P. Milius
M. Balevičius P. Liupševičius
Juze šleivienė N. Garijonis

•

są dalyką pavedė federali- 
niam teismui.

Sekmadienį įvyko iš 30 
automobilių, pilnų, demons
tracija, kuri pravažiavo, pro 
Palisade ir Cliffside mieste-, 
liūs ir Englewoode sustojo 
priešais miestelio rotušę, 
sulipo ant rotušės laiptų, 
atlaikė pamaldas, pasveiki
no pamojuodami rankomis 
savo draugus, kurie buvo 
uždaryti antrame aukšte, ir 
pro langą juos matė ir tuo 
pat ir jiems atsakė belais
viai.

Atsirado veikimo 
Komitetas

Pagal pranešimus, vieti
nė NAACP grupė prie to 
viso triukšmo neprisidėjus. 
Taip pat neprisidėjus nė 
valstijos NAACP. Taip duo
ta suprasti, kad čia iš kur 
nors atvyko svetimi agitato
riai ir suardė visą ramybę. 
Tačiau veikimo komitetas 
apskelbė biznieriams boiko
tą. Turėjo įvykti demonst
racija. Bet dėl blogo oro 
neįvyko. Boikotavimas bal
tųjų biznierių, sakoma, ne 
nusisekęs.

Magistratas Henry Beind- 
heim, kuris turėjo teisti 
areštuotus, save diskvalifi
kavo — visus iš kalėjimo 
paleido ir užstatus grąžino. 
Kodėl jis taip padarė, pa
prastiems žmonėms nepa
aiškino.

New Jersėj yra įstatymas 
prieš segregaciją. Taipgi 
yra įstatymas, kad į mokyk
lą turi leisti savo vaikus- į 
to distrikto mokyklą, kur 
pats gyveni.

Buvusi padaryta klaida
Kuomet kova prieš segre

gaciją buvo labai įtempta, 
ir pasirodė, kad iš negrų 
pusės nusileidimo nebus kad 
jų kova eina smarkyn, tai 
į tą nesusipratimą įsimaišė 
apšvietos komisionierius F. 
M. Raubinger.

Vėliausi pranešimai sako, 
kad komisionierius surado, 
j o g Englewoodo mokyklų 
taryba padarė rubežių 
ten, kur jau negyvena neg
rai, tai yra, padarė distrik
to rubežių atskirdami bal
tus gyventojus nuo negrų, 
kad pastarųjų vaikai nega
lėtų dalyvauti mokykloje 
sykiu su baltaisiais.

Komisionierius įsakė nau
jus rubežius atitaisyti at
gal, nes tai yra, girdi, pa
neigimas įstatymų.

Veikli kova prieš segrega- 
cistus uždavė jiems per no-

ewarkas irgi susirūpinęs
Rasinis klausimas Ameri

koje darosi svarbi proble
ma. Kiekvienas turėtų su
sirūpinti jos išsprendimu, 
kol dafrr ne per vėlu.

Paimkime tokį Newarką. 
Pagal 1960 m. cenzą New- 
arko 38.9 procento gyven
tojų sudaro negrai. Tai yra 
masė žmonių. Įvairios ko
misijos raportuoja, kad jų 
padėtis nepavydėtina. Vi
sur jie yra skriaudžiami: 
darbuose, butuose, apšvie- 
toj, pašalpoj — visur sutin
ka diskriminaciją.

Yra įrodymų, kad už bu
tus negrai turi mokėti daug 
didesnę nuomą negu baltie
ji. Ir jei negras nori pirk
ti namą, taipgi turi mokėti 
brangiau. Jie turi pasiten
kinti gyvenimu laužynuose.

Newarko meras šaukia 
konferenciją įvairių drau
gijų, bankų, a p d r a ūdos 
kompanijų, politikierių gru
pių ir visų kitų, kas tik tuo 
domisi. Padėtis, girdi, ne
paprasta, ir visi turime su
sirūpinti ir rasti būdus jos 
gerinimui.

Ignas..

COSMOS TRAVEL BUREAU 
PIONIERIUS KELIONIŲ SRITYJE • DAUGIAUSIAI PATYRUS 

RUOŠIANT IŠVYKAS T
USSR IR RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Mes parūpiname vizas į USSR asmenims, kurie i čia atvyko 
per ar po II Pasaulinio karo, ir dabar yra JAV-biij piliečiai

Ar Jūs Norite Atsikviesti Savo Gimines Iš USSR? — 
SUSIŽINOKITE SU COSMOS

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. — Tel. CI 5-7711
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Suvažiavimui sveikinimai
(Tąsa iš 5-to pusi.)

Pittsburgh, Pa.
“Gerb. ‘Laisvės’ B-vės suv. dalyviai! ALDLD 87 kp. 

nariai širdingai sveikina ‘Laisvės’ suvažiavimo dalyvius 
ir linki geriausios sėkmės ir geriausių tarimų /Laisvės’ 
palaikymui, ir abelnai dėl visos pažangios spaudos dar
bo. Čia randate $10. Draugiškai, J. K. Mažukna, sek r.”

Detroit, Mich.
“Sveikiname ‘Laisvės” akcininkų suvažiavimą, nors

su maža suma: Aukoja:
J. ir A. Daukai ................................. .. $5.00
F. ir S. Nakai ............................................ 5.00
X Detroitietis ............................................ 2.00
Charles Beliunas ...................................... 2.00
J. Valukas ................................................. 2.00
V. Z. _......................................................... 2.00

Po $1: Antanas Skiparas, Margaret Skaistis', Vin
cas Kirvela. Viso čia randate $21. Geros sėkmės visiems 
dalyviams. Vincent Žabui.”

Detroit, Mich.
“Būrelis draugų sveikina ‘Laisvė*’ suvažiavimą.

Aukoja:
Moterų Pažangos Klubas ...................... $10.00
N. Aštrauskienė ................................... 2.00
J. A. Daukus...............................................  2.00

Po $1: Antony Zline, G. Nausėda, S. Stonis, K. 
Nausėda, J. Stakvila, A. Daukus. Geriausių linkėjimų 
laikraščiui ‘Laisvei’, kad gyvuotų daugelį metų, šviestų 
vargdioiius darbininkus. Viso $20. Natalija Astrauskas.”

Miami, Fla.
“Brangi Lilija! Čia prisiunčiu $66. Sveikiname 

‘Laisvės’ B-vės dalininkų suvažiavimą. Aukoja:
Darbininkų spaudos rėmėjas iš rytų . . . $50.00 
Petras Skeberdis ................................. 10.00
Mary Zeikus ............................................. 5.00
R. Kručas ................................................. 1.001

x “Geriausios sėkmės visiems! M. Valilionienė.” j
Kitos aukos:

P. P., Jamaica, N. Y........................................ $25.00
Jonas, Jr................................25.00 
K. Menkeliūnaitė, Milano, Italy .................... 20.00
K. Milenkevičius, Brooklyn, N. Y.................. 15.00
Maksimiškis ................................................ 10.00
Jonas Marcinkevičius, Hari•ison, N. J............ 10.00
L. Gavril, New York City, N. Y.....................  10.00
J. Stanelis, Short Hills, N. J............................. 10.00
Jonas Grybas, Ozone Park, N. Y.................... 10.00
Geo. Stąsiukaitis, Cliffside Park, N. Y...........10.00
Aido Choras, Ozone Park, N. Y....................... 10.00
Valis ir Vera Bunkai, Jamaica, N. Y..............10.00
A. Philipsie, Stamford, Conn........................... 10.00
LLD 1 kp. (per K. Rušinskienę) Ozone Park, 10.00 
F. Kazokienė ir S. Kazokaitė, Jamaica, N. Y., 10.00 
S. ir K. Radusiai, Bayonne, N. J.....................  10.00
Mary ir August Kazlauskai, Haverhill, Mass., 10.00 
Alekas ir Domicėlė Veličkai, Albertson, L. I. . . 5.00 
V. Degutis, Albany, N. Y..................................  5.00
Brooklyno laisvieciai ................................. 5.00
Frank Zaveckas, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
D. M. Šolomskas ir šeima, Jamaica, N. Y. ... 5.00
K. Pociūnas, Elizabeth, N. J................................. 5.00
A. Stripeika, Elizabeth, N. J............................. 5.00.
F. Varaška, Brooklyn, N. Y......... ................... l 5.00

'Charles Aleksynas, Ozone Park, N. Y............ . 5.00
J. ii’ M. Kalvaičiai, Brooklyn, N. Y.................. 5.00
Ig. Beeis, Union, N. J.......................................... 5.00
E. ir J. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y......................5.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y.............. 5.00
Vincas Skadis, Woodhaven, N. Y...................... 5.00
Amelia Juškevičienė, Stamford, Conn.............  5.00
A. Mikalaus, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
S. Sasna, Brooklyn, N. Y................................... 5.00
J. Kuršėniškis ................................................. 5.00
Pius Petrauskas, New York City, N. Y.......... 5.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y.............. .  5.00
Oh. Dzevetsko, JLaurelton, N.J......................... ' 5.00
V. ir O. Čepuliai, Brooklyn, N. Y........................5.00
W. ir O. Baltrušaičiai, Brooklyn, N. Y..............5.00
Anna Kazlauskienė, Flushing, N. Y.................. 5.00
P. Babarskas, Hollis, N. Y.................................. 5.00
Jonas Janulis, Fairview, N. J........................... 5.00
Klem. Jankeliūnienė, Waterbury, Conn...........5.00
J. Bimba, Hawthorne, N. J................................  5.00
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
P. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y.....................  5.00
Bh'ooklyno muzikantas  ................................... 5.00
Jonas Patkus, New Haven, Conn..........................5.00
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
J. ir N. Kairiai, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
K. ir B. Briedžiai, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
P. ir N. Ventai, Forest Hills, N. Y.....................5.00
K. ir I. Levanai, Brooklyn, N. Y....................... 5.00
J. ir K. Rušinskai, Brooklyn, N. Y...................... 5.00
J. ir O. Kalvaičiai, Mraspeth, N. Y........................5.00
A. ir S. Matuliai, Levittown, Pa.......................  5.00
B. Makutėnienė, Cranford, N. J.......................  3.00
V. Mikulėnas, Brooklyn, N. Y............................... 3.00
Josephine Augutienė, Hampton, N. J.................. 2.00
A. Bepirštis, Brooklyn, N. Y.................................2.00
Po $1: Jerry Bakunas, Cliffside Park, N. J.; Edge-

waterietis, N. J.; A. Gilman, Springfield Gardens, N. Y.
Suvažiavimui pasveikinimų su aukomis suplaukė vi

so $2,611.50. Didelis ačiū visiems tiems, kurie prisiuntė 
paramą laikraščiui “Laisvei”. “Laisvėms” Administracija

I Miami, Fla.
Lietuviu Socialio Klubo 

metinis susirinkimas ir pik
nikas atsibuvo vasario 4 d. 
Vice-pirmininkas V. Bovi
nas atidarė susiri n k i m ą 
(pirmininkas Kanapisnega
lėjo laiku į susirinkimą at
eiti dėl jo draugės nesvei- 
kavimo). Protokolų raštinin
kė M. Valilionienė perskai
tė protokolą. Finansų raš
tininkas S. Zavis pateikė 
metinį finansų raportą; ka- 
sierius J. Koch sutiko. Vi
si raportai vienbalsiai pri
imti.

Raštininkė M. Valilionie
nė skaitė iš visų 1961 metų 
Klubo veiklos raportą, ku
ris skambėjo šiaip: sureng
ta naujų metų pasitikimo 
banketas; laikyta 12 susi
rinkimų; surengta 5 pikni
kai ; nutarta užmokėti laik
raščiams “Laisvei” ir “Vil
niai” už tilpusius aprašy
mus bei skelbimus L. Soc. 
Klubo veikimo: “Laisvei” 
$165 ir “Vilniai” $180. Pa
skirta Urugvajaus “Dar
bui” $35, “Liaudies balsui” 
$35, Meno Sąjungai $10, 
Raudonajam Kryžiui $10, 
Vėžio ligos tyrinėjimui $10, 
ir širdies ligų tyrinėjimui 
$10. Pabaigus raportą, 
draugė M. Valilionienė Klu
bo vardu gražiai padėkojo 
visoms gaspadinėms ir ty
rams, kurie dirbo praėju
siais metais surengtuose 
piknikuose ir kituose paren
gimuose, kas pagelbėjo Klu
bui sukelti finansų.

Apšvietos komisijos meti
nį raportą skaitė J. W. 
Thomsonas, pažymėdamas, 
kad su liepos 7 diena su
rengta 7 įvairiomis temo
mis paskaitos ir 7 aprašy
mai arba korespondencijos 
apie Klubo veikimą, — til
po “Laisvėje” ir “Vilnyje.” 
Taipgi pranešė, kad apšvie
tos komisija pasibrežus ir 
toliau dar plačiau praplėsti 
viršminėtą darbą. Prie Klu
bo prisirašė keletas naujų 
narių. Nauja narė Amelia 
Valatkienė dovanojo Klu- 
$10. Labai ačiū.

L. S. Klubo ligoniai: Al
menas, Aimcnienė ir Kana- 
pienė dar vis serga. Klu
bas linki jiems kuo grei
čiausiai pasveikti ir vėl sy
kiu su mumis dalyvauti vi
suomeniniame veikime. Drg. 
Aimonas prisiuntė Klubui 
padėką už aplankymus ir 
dovaną.

Dalis apšvietos komisijos 
davė Klubui raštišką pasiū
lymą įsigyti pastovią vietą 
—nuomoti arba pirkti. Di
džiuma narių tam pritarė ir 
išrinko komisiją iš šių na
rių: J. Koch, G. Danys, S. 
Tamošiūnas, J. W. Thomso
nas, I. Urbonas ir J. Birš
tonas.

Nutarta ir įgaliota ap
švietos komisija artimoje 
ateityje surengti iš Lietu
vos krutamus paveikslus. 
Tam tikslui jau yra paimta 
salė ir atsibus vasario 23 
d. vakare, po numeriu 1815 
N. W. North River Drive/ 
Pradžia 7 vai. Gerbiamieji, 
įsitėmykite adresą ir laiką, 
nes bus rodoma nauji ir 
gražūs filmai iš Lietuvos.

Iš spaudos pikniko
Sausio 21 d. ALDLD 75 

kp. surengė spaudos para
mai pikniką. Nežiūrint, kad 
oras buvo lietingas, bet at
važiavo daug žmonių ir, 
galima sakyti, piknikas bu
vo pasekmingas. Liko ne
mažai pelno. Mūsų gabiau
sios gaspadinės pagamino 
daug skanių valgių, ir sve
čiai pilnai buvo patenkinti. 
Apie pavakarę sustojo ly- 
ję ir prasidėjo programa. 
Pirmininkas A. Valilionis 
pakvietė kalbėti svetį Mi
lerį iš St. Petersburgo. Jis 

kalbėjo gražiai ir trumpai. 
Antrą svetį kalbėti ^pakvietė 
Joną Gasiūną iš Brooklyno, 
N. Y. Jis taipgi kalbėjo 
trumpai apie ALDLD rolę 
darbininkų judėjime.

Susirinkimas ir pietūs
Sausio 28 dieną Žekonių 

parke įvyko ALDLD 75-os 
kuopos susirinkimas. Pir
mininkas A. Valilionis ati
darė susirinkimą. Raštinin
kė Paukštienė pers kaitė 
praėjusio susirinkimo pro
tokolą. Protokolas, valdybos 
ir pikniko komisijos rapor
tai vienbalsiai priimti. Nu
tarta paaukoti laikraš- 
č i a m s “Laisvei” ir “Vil
niai” po $50. Nutarta ir 
jau rengiamas vasario 18 d. 
piknikas dėl sukėlimo pini
gų pastatymui ant L. Prū- 
seikos kapo antkapio.

J. W. Thomsonas

Danvers, Mass, i
Ir vėl tapo supiltas nau

jas kapas Cedar Grove ka
pinėse, Peabody, Mass. Mirė 
Anastazija Bareišienė. Pa
liko dideliame liūdesyje my
limą sūnų Aleksandrą Ba- 
reišą, marčią Nancy, anūką 
Thomas, anūkę Gaila, o Lie
tuvoje seserį Jadvygą Kir- 
dienę. Taipgi brolių ir se
serų vaikus, kurie vieni gy
vena Amerikoje, kiti Kana
doje, treti Argent i n o j e . I 
Taipgi savo mylimo vyro 
Juozo Bareišcs, kuris mirė 
prieš 9 savaites, brolio ir se
serų vaikus. Visi liūdi ne
tekę savo mylimos motinos, 
bobutės ir tetos. Taipgi pa
liko liūdesyje daug draugų 
ir ■ draugių. ,

Vasario 10 dieną velionę 
išlydint iš Peter Michal- 
chuk koplyčios, . Peabody, 
atsisveikinimo kalbą lietu
viškai pasakė^ Vincąs Krali- j 
kauskas, o kapinėse Alber
tas. Gross angliškai.

Kadangi velionė buvo lais
vų pažiūrų, skaitė “Laisvę,” | 
priklausė prie LLD 37 kuo
pos ir kitų pažangių orga
nizacijų, tai, jos sūnus A- 
leksandras, • pagerbd amas 
motinos įsitikinimus, ją pa
laidojo laisvai. Visi palydo
vai nuo kapinių buvo pa
kviesti į namus pietums.

Velionės sūnus ir marti 
dėkoja giminėms ir drau
gėms už gėles ir dalyvavi
mą šermenyse bei palydėji
mą į kapines.

Bareišos draugas
V. Kralikauskas

Sumažėjo gaisrai mūsų 
didmiesčio “subvėse”

Niujorko Transit Autho
rity išdavė džiugų raportą. 
Iš jo sužinome, kad šios va
žiuotos kontroliavimo įstai
gos paskelbtas karas betve
ri metai atgal prieš gaisrus 
požeminiuose miesto gele
žinkeliuose davė puikių re
zultatų. Gaisrų skaičius žy
miai sumažintas.

Iš raporto sužinome, pa
vyzdžiui, kad jeigu 1958 m. 
Niujorko “subvėse” įvyko 
net 2,575 gaisrai, tai pernai 
(1961 m.) jų buvo tik 
1,650.

Gaisrų padėties tyrinėji
mą vedė ir raportą pateikė 
specialiai pasamdytas Mr. 
Beebe. Paruošti raportą 
ėmė šešis mėnesius. Už ra
portą jam užmokėta $5,000. 
Miesto valdžia nutarė Mr. 
Beebę palikti tame pačiame 
darbe ateičiai. Metinė jo 
alga bus $10,000!

Rusų progresyvus laikraš
tis “Russky Golos” mini 
45 metų sukaktį. Sukak
ties proga vedama kampa
nija už sukėlimą $30,000 
fondo. Jau didesnę pusę 
fondo sukėlė*

“Workerio” redaktorius 
apie spaudos laisvę

“The “Worker” redakto
rius James E. Jackson išlei
do pareiškimą, kurį išsiun
tinėjo redaktoriams ir spau
dos leidėjams su prašymu 
protestuoti prezidentui Ke- 
nedižui ir generaliniam pro
kurorui prieš spaudos vai\ 
žymą.

JAV generalinis proku
roras Robertas Kenedis, bū
damas Japonijoje, sakė, kad 
Jungtinėse Valstijose nėra 
s pandos varžymo. J. E. 
Jackson sako, kad jo paj 
reiškimas neatitinka tiesai, 
nes Jacksonas yra šaukia
mas stoti prieš federalinę

Gimtadienio paminėjimas
Vasario 10 d. paminėjome 

M a r i j o n os Kalvaitienės 
(Juliaus Kalvaičio žmonos) 
gimtadienio deima n t i n e s 
sukaktuves. Sukaktuves jai 
surengė jos mylimieji du 
sūnūs. Susirinko apie virš 
pusė šimto artimų draugų, 
taipgi ir giminių, suteikti 
jai taip didžiai užsipel
nytą pagarbą. Sueigai vie
tą jos sūnūs parinko pui
kųjį Amerikos Lietuvių Pi
liečių klubą, Maspethe.

Malonu matyti, kai žmo
nės pagerbia asmenį, užsi
pelniusį tos pagarbos visuo
meniškoje veikloje. Mari
jona kaip tik tokios pagar
bos ir užsipelnė ne tik visą 
savo gyvenimą dalyvauda
ma Brooklyno progresyvė- 
je visuomenėje, ale jai ir 
dirbdama. Per savo gyve
nimą ji yra dirbus tiek ir 
tiek parengimuose, gamin
dama maistą ir pateikdama 
publikai. Neatsižvelgiant į 
jos dabartinį amžių, ji ir 
dabar savo rankomis pagal
bą teikia Brooklyno progre
syvių moterų klubo paren
gimuose. ■ Būtų sunku jai 
atsimokėti pinigiškai, jeigu 
ji to reikalautų, kiek ji yra 
savo laiko pašventus dėl vi
suomenės labo. Galima 
net pavydėti jai tokios fi
zinės ir širdingos ištver
mės, kokią ji turi.

Atsižvelgiant į jos amžių, 
kuris siekia jau tris ketvir
tadalius šimto, kurio ji ne
slepia, reikia stebėtis jos 
veikla, gyvumu. Nesu gir
dėjęs jos kokiais negalu- 
mais skundžiantis. Va, pa
vyzdžiui, pereitame mūsų 
LDS pirmos kuopos kaip 
kad atsitiko. Kuopa nutarė 
surengti pietus - vakarienę. 
Bet kai prisiėjo gauti mais
to gamintojus, tai buvo 
sunku ką gauti be didelio 
raginimo. Bet Marijonai 
tokio raginimo nereikėjo. Ji 
tuoj apsiėmė ne tik pati pa
dirbėti, ale ir Julių prie to 
paragino. Koks tai puikus 
pavyzdys ir kitiems neatsi
sakinėti nuo veiklos dėl me
tų skaičiaus.

Kaip ir šį vakarą, jos 
vaišės, viškas čia sūnelių 
pasirūpinta ir prižiūrima, 
idant visi svečiai būtų pa
vaišinti ir patenkinti. Jai, 
viso labo, reikėjo tik sėdėti 
ir ilsėtis kaipo “senai” mo
tinėlei — sūnelių, jų šeimų 
ir draugų gerbiamai. Bet 
kur tau! Būtų ne Kalvai- 
tienė, jeigu taip sau ramiai 
krėsle kniuksėtų... Pati sy
kiu pavalgius, matė reikalą 
prie kiekveno prieiti ir iš
reikšti savo dėkingumą — 
tai apsikabindama, pagla- 
monėdama, tai bučkį suteik
dama...

Yra jau seniai mokslo 
žmonių sakoma, būk veiklūs 
žmonės negreit sensta. Ma
rijonoje galime turėti pa

jūry, taipgi yra šaukiami 
dar aštuoni “The Worker” 
leidėjai ir tvarkytojai. Pa
siremiant McCarrano įsta
tymu reikalauja iš “The 
Worker,” kad jį siuntinė- 
jant būtų uždėta antspau- 
da, kad tai yra “komunis
tų spauda.”

James Jackson sako, kad 
amerikiečiai sukilę prieš 
Anglijos kolonializmą kartu 
kovojo ir už spaudos lais
vę. Tada anglų karalius 
Jurgis III reikalavo, kad 
ant amerikiečių siuntinių 
būtų uždėtas antspaudas, 
jog tai Amerikos kolonijų 
siuntiniai.

vyzdį. Jos sūneliai pasirū
pino turėti ir muziką mo
tinos pagerbtuvėse. Pasi
vaišinę dalyviai, ypatingai 
jaunieji, pašoko. Bet ir 
Marijona nepraleido nei 
vieno • nepašokdinus. Net ir 
man teko taip vikriai su ja 
aplėkti klumpakojį aplink 
svetainiukę. Taip ji leng
vai šoka, kad man net pri
minė tuos laikus, kai Lais
vės koncertai-šokiai įvykda
vo Brooklyno Labor Ly- 
cium, kur tada jauni būda
mi šokome...

Prie progos noriu primin
ti, kaip Marijona Kalvai- 
tienė savo namus užlaiko. 
Taip užlaikyti namus tegali 
tik atkyvi moteris. Toks 
stubos užlaikymas reikalau
ja' be galo daug energijos, 
sumanumo, meilės švarai ir 
gamtos grožiui. Jos kam
bariai lūžta gėlynu! Lan
gai pilni įvairiaspalvių bi- 
gonijų, kurios nenustoja 
žydėję pas ją net per visą 
žiemos metą. Tas jos gė
lynas man net primena mū
sų brangųjį visuomenininką 
Kanstantą Anskį, išimtinai 
didelį gėlių mylėtoją, kuris 
buvo pavertęs savo daržą 
į s p ū d i n g i a usiu gėlynu 
Brooklyne.

Negalima praleisti nepri
minus, jog ir jos ir mūs'ge
riausias spaudos vajininkas 
Julius irgi prisideda pada
ryti tuos savo namelius 
“out of this world.” Jo 
mėgstamas užsiėmimas yra 
giesmininkai ir spalvuočiai 
paukšteliai. Pilną stubą jis 
jų turi. Kai pradeda jie ta
me juodviejų gėlyne dai
nuoti, tai neįmanoma nei 
susikalbėti!..

Atleiskite, bet apie gerus 
žmones, apie gerus visuo
menininkus norisi kalbėti ir 
iš jų mokintis.

Palinkėję Marijonai ilgo 
amžiaus ir kuo geriausios 
sveikatos, išsiskirstėme jau 
seniai*po gaidžių.

A. Gilman

“Fair Lady” turės 
išsikraustyti

Pats populiariausias mu
zikinis veikalas Niujorke 
yra “Fair Lady.” Tame 
pačiame Mark Helinger 
Helinger Theatre veikalas 
vaidinamas nuo 1956 metų. 
Niekados joks kitas veika
las visoje teatro istorijoje 
nėra taip ilgai išsilaikęs ant 
Broadway .

Bet dabar veikalas turi iš 
to teatro išsikraustyti. Rei
kalauja teatro savininkas.
Teismas jo reikalavimą pa
laiko. Į Mark Hėllinger te
atrą kovo mėnesį žada at
sikraustyti taipgi muzikinis 
veikalas “No Strings/’
6 p.—Laisv® (Liberty)—Penkt., vasario (Feb.) 16, 1962

Kultūrinis pobūvis 
įvyks šį sekmadienį
Kultūrinis pobūvis jau 

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

R. M i žara, rašytojas, 
“Laisvės” redaktorius, aiš
kins reikšmę TSKP 22-ojo 
suvažiavimo priimtos nau
josios programos.

Elena Brazauskienė, pia
nu lydima Aido Choro mo
kytojos Mildred Stensler, 
dainuos.

Taipgi programoje daly
vaus :

Vera Bunkiene,
Nastė Buknienė, 
Eva Mizarienė, 
Valentina Nevinskienė.
Vienos jų skaitys eilėraš

čius, kitos — prozą. Tai bus 
kas tokio naujo, ligi šiol 
negirdėto.

Rengia Lietuvių Litera- 
ros Draugijos pirmoji kuo
pa. Ji prašo visus dalyvau
ti ir kviesti kitus ateiti.

Valdyba

Sveiksta
Džiugu pranešti, kad mū

sų laisvietė Ona Malinaus
kienė po sunkios operaci
jos jau paleista iš ligoni
nės. Ji dabar randasi ir gy
dosi savo namuose: 465 
84th St., Apt. 8A, Brook
lyn, N. Y. Jos sveikata gra
žiai taisosi.

Joe Weiss

PRANEŠIMAI
I»HILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos specialus susirin
kimas jvyks Vasario-Feb. 23-čią d. 
naujų savininkų (slovakų) . klubo 
patalpose^ 1150 N. 4th St. Prasidės 
7:30 vakare. Turėsime aptarti daug 
svarbių organizacijos reikalų. Ku-' 
rie nariai dar neužsimokėję šių me
tų duoklių, malonėkite atvykti i šj 
susirinkimų ir užsimokėti. Valdyba j

(14-15)
ST. PETERSBURG, Vl>A.

Nepaprastai svarbus ir labai di
delis banketas. įvyks šeštadieni, 
Vasario-Feb. 24 d„ vieta 314 15th 
Ave. So. Pradžia 12 vai. dieną.

šis banketas yra svarbus todėl, 
kad visas nuo jo likęs pelnas yra 
skiriamas labdarybės tikslui, idant 
suteikti galimybę nusipirkti vaistų 
sustabdymui skausmų mūsų geram 
draugui Leonui Valančiui. Jis jau 
per daugelį metų yra kankinamas 
artrito ir be tam atitinkamų vaistų 
negali pakęsti didelių skausmų. To
dėl kviečiame visus ir visas daly
vauti viršminėtame bankete. Daly
vaudami patys būsite gerai pavai
šinti ir linksmai praleisite laiką. O 
svarbiausia — pagelbėsite drg. Le
onui Valančiui sumažinti jo didelius 
skausmus. Rengėjai (14-15)

WORCESTER, MASS.
Plačiai visuomenei yra žinoma 

L. S. ir D. Draugijos vasarvietė 
Olympia Parkas. Dabar name ran
dasi 4 kambarių tuščias butas (te- 
nementas), gera proga pasinuomo- 
ti, kas mylėtų ten puikioje vietoje^ 
prie didelio Quinsigamond ežero gy
venti. Kompetentiškas Klubo gė
rimų tvarkytojas, ten gyvendamas, 
galėtų ir bizniui gaspadoriauti. Nuo
ma už butą tik $25 mėnesiui. Smul-. 
kesniam sužinojimui . iš toliau ra
šykite: D. G. JUsiuš, 412 Worcester 
St., W. Boylston, Mass. Vietiniai 
matykite Draugijos pirmininką Jo
ną Petkūną ar Jusiu. (14-15)

WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, Kovo-March 4 d., Lie- 
tuovs Sūnų ir Dukterų Draugijos 
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
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 “šurum-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- a 
nas skiriamas Jaikraščiui “Laisvei.”' s 

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




