
r

Sem i-Weekly 
102-02 Liberty Avė. 

Ozone Park, N. Y. 11417
Telephone; 641-6887 

Area Code 212

1

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LAISVE—LIBERTY 
ĮJukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00 
Kanadoje      —.. $10.00 
Kitur užsienyje ..................   12.00
Jungtinėse Valstijose     $9 00 
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

Penktadienis, Vasario (February) 12, 1971 Ozone Park, N. Y. 11417

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

PRICE 10c

Metai 60-ieji

t

KRISLAI Motery taikos organizacijos “LAISVĖS” VAJUS
Nepritaria karo avantiūrai | • • v t\t« | esibI. KW tJ
Valdo 46 procentus turtų 
Sportininkas K. Sapka 
Du šimtai koncertų 
Izabelė Pozer-Shermikas

— J. Gasipnas —
Dienraštis “New York 

Post,” pasirodo, nepritaria 
Nixono karinei avantiūrai. 
To laikraščio kolumnistas 
Pete Hamill rašo, kad ame
rikiečių karių apsaugai nė
ra jokių ribų.

Mes įsiveržėme į Kam- 
bodiją neva amerikiečių ka
rių apsaugai Pietų Vietna
me. Dabar mūsų lėktuvai 
padeda Pietų Vietnamo ar
mijoms veržtis į Laosą su 
pre/. Nixono sutikimu, įsa
kymu ir palaiminimu.

Pete Hamill primena, kad 
prez. Nixonas, neva ameri
kiečių jėgų apsaugai, gali 
įsakyti veržtis į Kiniją, su
naikinti Pekiną, nušluoti 
nuo žemės paviršiaus Sin- 
kiango provinciją.

Kur tam visam galas? 
Avantiūra seka avantiūrą.

kovoja prieš Nixono karo 
žygius Laoso valstybėj

Washingtonas. — Moterų 
Tarptautinė Taikai ir Lais
vei sąjunga, taipgi Moterų 
Streiko už Taiką organiza-

gresmanas Deliums vadino 
Nixono žygius avantiūriz
mu, “nelegaliu, nemoraliniu 
ir kvailu karu pietrytinėje

Rūmus ir Kongresą. Jos 
reikalavo pilno paaiškinimo 
apie karo padėtį Laose. Sa
vo reikalavimus jos pridavė 
Nixono informacijų direk
toriui Kleinui.

Senatorius F. Church pik
tai kaltino prez. N i x o n ą 
veidmainingumu — kalbėji
mų už taiką, tuo pačiu sy
kiu karo platinimu Indoki
nijoje. Panašiai pasakė ir 
sen. Muskie. Negras kon-

Moterų Tarptautinės są
jungos direktorė Pat Samu
el, sausio 2 d. grįžusi iš In- 
dokinijos, tvirtina, kad Nix- 
onas naudoja tuos pačius 
būdus Laoso karui, kokius 
naudojo karui Kambodžo
je. Kadangi Jungtinės Vals
tijos pralaimi karą, tai Nix- 
onas įpuolęs desperacijon 
dar plečia karą, sako Miss 
Samuel.

Šveicarijos moterys išsikąvojo 
lygias balsavimo teises

B--------------------------------------------------

Skaičiau spaudoje pasigy
rimą, kad Jungtinės Valsti
jos valdo 46, procentus viso 
pasaulio turtų.

Tik pagalvokime. Jungti
nėse Valstijose gyvena tik 
6 procentai viso pasaulio 
gyventoju, bet viso pasaulio 
turtu valdo 46 proc.

Reikia žinoti, ir tai, kad 
tas turtas yra monopolistų 
rankose. Turtingiausios ša
lies pasaulyje valdžia yra 
sulindusi į skolas iki' ausų.

Geneva.—Šveicarijos mo
terys išsikovojo pilnas bal
savimo teises. Tai paskuti
nė valstybė Europoje suti
ko suteikti moterims balsa
vimo teises.

Konstitucijos pataisymas 
buvo balsuojamas referen
dumu, 621,403 vyrai balsavo 
už moterų teises, 323,596 
balsavo prieš.

Prieš 12 metu buvo ban
dyta referendumu suteikti 
moterims balsavimo teises, 
bet tuomet daugumas vyrų 
balsavo prieš moterų teises.

Šiomis dienomis gavome 
kablegramą iš Vilniaus. A. 
Vaivutskas praneša, kad su 
tarybiniais sportininkais at
vykstą kartu ir vilnietis 
Kęstutis Sauka, pasižymė
jęs sportininkas.

Tarybiniai sportin inkai 
rungsis su amerikiečiais to
kiais pat sportininkais;

laukini tautiečiui Sapkai 
geriausios sėkmės. Labai no
rėtume su juo kada nors 
ir kur nors susitikti.

Vilniuje prieš 9-rius me
tus susikūrė saviveiklinin- 

, *■ k i u moterų choras, suside
dąs iŠ revoliucinių kovų da
lyvių, ilgu metų darbo ve
teranių, II pasaulinio karo 
kovotojų.

Choras pasižymi ir tuo, 
kad jis dainuoja net šešio
mis kalbomis dainas iš 85 
kūrinių. Jis jau yra atli
kęs net du šimtus koncertų.

Choro nares šiuo metu 
apdovanotos “LTSR meno 
saviveiklos žymūno” ženk
lais bei garbės raštais.

Dienraštis “Vilnis” prane
ša visiems pažangiesiems 
labai liūdną žinią. Mirė Iza
belė Pozer-Shermikas, pa
sižymėjusi visuomenininke, 
mokytoja, piešėja, vos su- 
btūkus 55 nitus amžiaus.

Gerai ją prisimenu, gy
vendamas Čhicagoje. Su jos 
tėveliais Pozeriais (abu jau 
mirę) teko kartu veikti 
įvairiose organi z a c i j o s e. 
Izabelė iš pat jaunų dienų

GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 

ir tęsis iki 28 d. Vasario
Vyriausią dovana bus pusė kelionės i Lietuvą lesų. 

Taipgi įdomiij gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DĄBAR YRA TOKS: 
Punktai

7764 
6220 
5529 
5260 
3731 
3640 
3600 
3108 
2752 
2168

Brooklyn© vajininkai ........... .
Philadelphia, Pa.................. ............
Connecticut valstijos vajininkai ..... 
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. ... 
Geo. Shiinaitis, Brockton, Mass..........
Miami, Fla.................................
New Jersey valstija ......... .
Lawrence-Haverhill, Mass............
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .... 
So. Boston, Mass............. . .......... . . .. .
V. Sutkus ir V. Trask,

San Francisco-San Leandro, Calif. 
Binghamton, N. Y. ............ .. 
Iš Kanados .. . . ............................ ..... ...
M. Uzdavinis, Norwood, Mass. . .......

2024
1750
1570
1448

Streildauziškus įstatymus 
siūlo prez. Nixonas;

unijos priešinasi
Washingtonas. — Prezid. ■ kurie kenkia darbo žmonių 

Nixonas jau pridavė Kon
gresui visokiausių siūlymų, 
tarp kurių yra ir tokie siū
lymai, kurie Kongreso už
girti pataptų streiklaužiš- 
kais įstatymais.

Tuos siūlymus jis apvel
ka “Emergency Public Pro
tection aktu,” kuris priim-

goti savo interesus. Tikre
nybėje jis padėtų korpora
cijoms apsaugoti savo inte
resus.

Darbo unijos jau pasisakė 
prieš tuos Nixono siūlymus,

kovoms. Nixonas jau norė
tų “nepaprastai skubų įsta
tymą” panaudoti prieš ge
ležinkeliečius, kurie ruošia
si kovo 1 d. streikuoti. Jis 
nori sustiprinti ir streiklau- 
žišką Taft-Hartley įstaty
mą, fe

----- ----------------- -------*

Washingtonas. — K o n g- 
reso Ways and Means ko
miteto pirmininkas Mills 
pranašauja, kad Kongresas 
nutars pakelti pensininkams 
10 proc. Social Security 
mokesčio. Nixonas siūlo pa
kelti 6 proc.

Prancūzijos mainieriai skelbia 
sėdėjimo streiką kompanijai

Merlebach, Prancūzija. — 
1,455 Faulquenonto kasyk
los mainieriai paskelbė sė
dėjimo streiką. Jie susirin
ko į kompanijos raštinę ir 
kitus pastatus ir susėdo. Jie 
reikalauja atšaukti kompa
nijos nusitarimą uždaryti 
kasyklą.

Lorraine rajonas — svar
bus anglies kasyklų cent
ras. Kitų kasyklų mainie
riai pareiškė solidarumą su 
streikuojančiais mainieriais. 
Jeigu reikės, tai ir jie išeis

336
300
264
160
156

Bekcšienė,
Rochester, N. Y. 

Great Nock, N. Y. ... 
Pittsburgh, Pa. ... 
E

L.

14 žmoniŲ žuvo žemės 
drebėjime

Roma, Italija. — Už 60 
mylių nuo sostinės įvykęs 
žemės drebėjimas mieste- - 
liuese užmušė 14 žmonių 
sužeidė 90, nemažai nuėsto

J.

1412 
1308 

.. 956 
Kralikauskienč,
Lawrence, Mass.. ......... ...... 924

Stanienė, Baltimore, Mr, 828 
Barnet. Los Angeles, Calif. 504

W. Briedis, Nashua, N. H..........
Chicago, Ill. .............................
L. Tilwick, Easton, Pa.......... .
K. Naravas, Scranton, Pa........
Mary Machuta, Cleveland, Ohio
P. česnikionė, New Kensington,

Pa......... ......................   144
Roma, Italija.

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

;o- Žemės drebėjimas apgriovė
Drebėjimas buvo jaustas 

Romoje ir kituose miestuo
se, bet nuostolių nepadary
ta.

Los Angeles miestą
0—-----------------------------------

Žemės drebėjimas sugriovė seną 
trijų civilizacijų miestą

ra---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ■-----------------------

Tuscania, Italija.—Dviem 
atvejais žemės drebėjimas 
sugriovė seną Etruskanų 
imperijos sostinę, kurios 
amžius siekia 2,300 metų. 
Į kelias minutes senosios sie
nos ir pastatai sugriuvo. 
Drebėjimas tęsėsi tik 6 se
kundes.

Miestas turėjo 7,000 et
ruskanų ir italų gyventojų. 
Jį puošė Etruskanų, Romos 
ir Italijos civilizacijos. Tai 
buvo senovės civilizacijos 
puošmena, kuria Italija ga
lėjo pasididžiuoti. Dabar 
toji istorinė liekana jau 
griuvėsiuose. Nežinia, kaip 
ją bus galima atstatyti.

Rekordinis nedarbas
Washingtonas. — Federa

linis Darbo departamentas 
skelbia, kad sausio mėn. ne
darbas siekė 6 proc. visos 
darbo jėgos. Tai didžiausias 
nedarbas, kokis buvo per 
pastaruosius 9 metus.

Vasario pradžioje 5 mili
jonai 4 šimtai tūkstančių 
buvo bedarbių gretose. Tai 
780,000 daugiau, negu gruo
džio mėn.

taipgi įsitraukė į tą pačią 
veiklą.

Gaila netekus tokios švie
sios asmenybės, pasiryžu- 
sios kovotojos prieš karą, 
rasinę diskriminaciją, skur-

Detroifas. —U),000 Chry- 
slerio automobilių darbinin
ku Turėjo trumpiausią strei
ką. Ji\ streikąvo tik 3 va
landas.
patenkinti darbininkų rei
kalavimus.

panija sutiko

Gomulka pašalintas iš 
Kompartijos vadovybės

Varšuva. — Lenkijos Ko
munistų partija pašalino iš 
Politbiuro ir centro komite
to buvusį generalinį sekre
torių Gomulką ir kitus ke
turis jo rėmėjus.

Jie kaltinami dėl įvyku
siu kai kuriuose miestuose 
riaušių prieš aukštas pre
kių kainas.

TSRS ekonomika pakilo 
rekordiniai 1970 m.
Maskva. — 1970 metais 

Tarybų Sąjungos ekonomi
ka pakilo 8.5 proc. Tai re
kordinis pakilimas. Penkių 
metų planas užpildytas su 
perviršiu.

Mėnesinės fabrikų/ir raš
tinių darbininkų
kitais benefitais pasiekė iki 
164 rublių. Nuomos pasili
ko tos pačios, kokios buvo 
prieš 35 metus. Abelnos pa
jamos pakilo 4 proc.

gos su

streikam
Mainieriai aiškina, kad 

šioje visoje apylinkėje kitų 
svarbių darbų nėra. Jeigu 
kasykla užsidaro, tai jiems 
nėra kitur darbo ir gali 
tekti jiems badauti. Jie to
dėl kovoja juž savo darbo 
teisę, kad gafcttu gyventi.

Los Angeles, Calif.-—Vasa
rio 9 d., kaip 6 v’al. rytą, iš
tikęs milžiniškas žemės dre
bėjimas apgriovė šį miestą. 
Miesto centras nukentėjo, 
San Fernardo slėnys dau
giausia turi nuostolių, 
lywoodas apgriautas, 
tiltai sugriauti.:

Griuvėsiuose žuvo 38 
nes, sužeistų skaičius siekia 
tūkstantį. Nuostolių pada
ryta daugiau kaip už bilijo
ną dolerių.

Prez. Nixonas paskelbė, 
kad Kalifornija pergyveno 
didžiulę nelaimę ir jai 
ki’a teikti pagalbos, 
siuntė vice prezidentą 
new tyrinėti padėtį

Hol- 
Keli

zmo-

rei- 
Pa- 
Ag-

TSRS kaltina JAV ir 
Nato agresiją

Maskva. — D i e r a š t i s 
“Pravda” kaltiną Jungtines 
Valstijas ir Nato už agre
syvius planus Vidurio Ry
tuose.

Amerika šiuo metu pra
dėjo daugiau ir daugiau 
ginkluoti militarinę Graiki
jos valdžią, stiprinti savo 
karini laivyną Viduržemio 
jūroje.

Washingtonas.—Dvi gele
žinkelių darbininkų unijos 
susitarė su kompanijomis 
atnaujinti kontraktą. Dery
bos su kitomis unijomis tę
siasi.

Washingtonas. — Trečia
dienį daugelyje miestų įvy
ko protesto išstojimai prieš 
JAV įsiveržimą į Laosą.

Los Angeles, Calif.—Dien
raščio “Herald - Examiner” 
darbininkų trijų metų strei
kas laikraščio leidėjams da
vė apie 20 milijonų dolerių 
nuostolių vien tik skelbimo 
biznyje. Streikuoja 2,000 
darbininkų.

TSRS panaikino artistų 
koncertus Amerikoje
Maskva. —TSRS panaiki

no sutartį tarybinių artis
tų koncertams Jungtinėse 
Valstijose celistei Natalijai 
Gutmjan ir pianistui Jūrini 
Lubimovui. Zionistu tero
ristai už tai kaltinami.

Dėl tų pačių priežasčių 
atšaukti ir kiti susitarimai 
pasikeisti kultūrinėmis jė
gomis.

Gallup, N. M. — Policija 
nušovė buvusį kalinį ir bu
vusį protinį ligonį B. Green- 
bergą po to, kai jis išprie
vartavęs nužudė mergaitę 
Mary Hill, užmušė 3 kitus 
žmones, pašovė policistą ir 
dar viena moteri. c

Addis Ababa, Etiopija. — 
Čia atvyko JAV Pentagono 
čyfas gen. Westmoreland 
patikrinti elektroninius 
žvalgybos centrus Etiopijo
je, Irane ir Indijoje.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas ragina Kongresą 
užgirti jo siūlymą oro, van
dens ir žemės teršimui su
laikyti, taipgi triukšmui su
kontroliuoti.

Dania, Fla. —Newyorkie- 
tis kosmetikų firmos vedė
jas Geo. W. Beck ir jo žmo
na rasti nužudyti jų $60,000 

I laivelyje.

Šiaurės Airijos katalikai tęsia 
kovą pįrieš protestantus

Belfast. — Šiame mieste 
ir kituose Šiaurės Airijos 
miestuose katalikų kova su 
protestantais nesiliauja. Pe
reitą savaitę persišaudy- 
muose žuvo vienas Anglijos 
kareivis ir 5 civiliniai žmo
nės. Dešimtys sužeistų Įvai
riose riaušėse. Daug areš
tuotu. z

Katalikams' vado v a u j a 
slaptai veikianti Airijos re- 
publikonų armija, kuri ko

voja už Šiaurės Airijos pt*i- 
jungimą inde Airijos res
publikos. Protestantai to
kiam žygiui griežtai prie
šingi. 0 jie sudaro daugu
mą gyventojų. Jie gauna 
paramos iš Anglijos gink
luotųjų jėgų.

Katalikai sako, kad jie 
yra protestantų pavergti ir 
diskriminuojanti taip, kaip 
Amerikos negrų rasė.

Washingtonas. — F* B I 
skelbia areštavę 56 žmones, 
kurie rytinėse valstijose tu
rėję gemblinimo bizni, duo
dantį po 60 milijonų dolerių 
metinių pajamų. Ieško dar 
10 gemblerių.

Astronautai laimingai 
grįžo namo

Antradieni kaip 4 vai. 
popiet astronautai Shepard, 
Mitchell ir Rooša nusileido 
i Pa ei tiko vandeni i pi ei u s 
nuo Samoa salos, apie 5 my
lias nuo laivo “New Or
leans.” Helikopteriai juos 
atvežė i laivą. Jie palikti 
izoliacijoje per 21 dieną, 
kad būtų saugu, ar nėra at
sivežę kokių nors bakterijų.

Visa misija užėmė 9 die
nas. Erdvėlaivis d’are 24,- 
500 mylių per valandą. As
tronautai pasakė, kad jie 
labai patenkinti kelione, 
džiaugiasi laimingai atlikę 
istorinę misiją.

Yo ko suka, Ja po n i j a.—A pi e 
5,000 japonų darbininku su
darė protesto demonstraci
ją prie Amerikos 7-ojo lai
vyno centro. Jie reikalavo 
atidėti japonų paleidimą iš 
darbų, kol jie gaus kitus 
darbus.

Kablegrama iš Lietuvos
Amerikon atvyksta 

Lietuvos sportininkas
Vilnius. — Grupė geriau

sių tarybinių lengvaatlečių, 
tame tarpe ir vilnietis Kęs
tutis Sapka, išvyko Į Mask
vą, iš kur skris į Jungtines 
Valstijas.

TSRS sporto atstovai da
lyvaus keliose varžybose. 
Vienerios iš jų — atviros 
JAV pirmenybės uždarose 
patalpose.

Lietuvos bėgikai Romas 
Bitė ir Petras Simonėlis 
TSRS Profsąjungų lengvo
sios atletikos rungtynės su
dėtyje išvyko tarptauti
niams startams į Šveicariją.

A. Vaivutskas
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Kas ką rašo ir sako
OPTIMISTINĖ 
PRANAŠYSTĖ t /

“Vilnies” redaktorius Vin
cas Andrulis šitaifi dūmo
ja:

“Atrodo, JAV santykiai su 
TSRS gęrės/ šiuo tarpu 
veikia si^Mvečiai įį TSRS:

Smuikįriinkas Leo n i d a s! 
Koganas koneeravo Niu
jorke.

Sunkaus svorio boksinin
kai gastroliuoja pa dides
nius miestus. K ’ *
, Agrikultūi’iniaįj ekspertai 
študijuoja geros 'Veislės gy
vulius ir siūl.ys daug jų 
pirkti. ■;

Pavieniu svečių nemažai 
atvyksta. ;

Kultūrinė sutartis vei
kia.”

Turime prisipažinti, kad 
mes nesame tokiais dide
liais optimistais. Neatrodo, 
kad prez. Nixonas' ir jo ad
ministracija taip jau pra
kaituotų už geresnius san
tykius. Neatrodo, kad mū
sų valdžia kur nors persi
stengtų padaryti galų re
akcinių chuliganų siautėji
mui prieš svečius iš Tarybų 

pą. Sąjungos. Nesimato, kad 
grindų tokios tikrai nacionalinės ir demokratinės prog- nors vienas chuliganas bū-i 

kuri yra tiesiai susieta su kova atgauti Kanados tų buvęs suimtas ir tinka-
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Kaila(kis komunistų programa .
"z PASKELBTOJE savo 1971 metų programoje Kana

dos Komunistų Partija nurodo savo kraštui platų kelia 
į šviesesnę ateitį. Programa pavadinta: “Communist 
Program for Unity in Action.” Joje, tarp kitko, sakoma:

“Atsakomybė už dabartinę krizę Kvebėįę ir Kana
doje kaipo tokioje griežtai krinta ant pečiu1 Trudeatt 
valdžios ii1 monopolistinių interesų, kurie ją palaiko ir 
kuriems ji atstovauja tiek angliškai kalbančioje, tiek 
prancūziškai kalbančioje Kanadoje. Trudea^r. valdžia 
kalba apie plačių demokratija ir socialinį teisingumų, 
bet praktikoje yra antidemokratinė. Trudeau valdžia 
yra socialinės demagogijos valdžia, kurios politika sie
kia ne pašalinti, bet palaikyti tautinį ir socialinį netei
singumų prieš prancūziškosios Kanados žmones ir su
krauti ant Kanados žmonių visas ekonominio atslūgimo 

• - išlaidas. Ir kaip ilgai ta konservatyviška ir reakcinė po
litika tęsis, taip ilgai tęsis Kvebeke ir visoje Kanado-

- je krizė.”
Kokia išeitis? Ką turėtų daryti kanadiečiai?
“Demokratiniai kanadiečiai prancūziškoje ir ang

liškoje Kanadoje turi susivienyti”, sako komunistai, ”]

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00

Lietuvos kultūros švieti
mo, įstaigos turi 5,874 eta
tus, kuriuos užpildo tik 
1,425 specialistai, tarp jų — 
650 kultūros mokyklas bai
gusių bibliotekininkų ir 443 
kultūros klubininkai. Tik 
20 procentų specialistų klu
binėse įstaigose.”

i Tiesa, šios trys mokyk
los paruošia ir išleidžia: ga
na daug tos rūšies specia
listų, bet jie, išėję iš mokyk
los ir susidūrę su gyveni
mu ir sunkumais, su savo 
pasirinktąja specialybe at
sisveikina. Girdi, “pabūna 
jie vienuose kultūros na
muose, kituose, o paskui at
siduria fabrike, už preky
stalio, buitinio aptarnavimo! 
kombinatuose, restoranuose 
padavėjais ir pan. Ir vėl 
trūksta kaime kultūros spe
cialistų.”

Kodėl? Kodėl tie sunku
mai, nuo kurių daugelis 
pabėga, vietoje prieš juos 
kovoti ir nugalėti?

“Komjaunimo tiesos” re
dakcija žada patiekti visų 
eilę straipsnių, šių problema 
lukštenančių, ir patiekia

“Kas gi trukdo jųunes- 
niems žmonėms įsijungti į 
mūsų organizacijas, ypač į 
bendruomeninę veiklų? Pir
moje eilėje, gal būt, mūsų 
politinių emigrantų psicho
logija, kuri jauniesiem^ yra 
nesuprantama. Mes nuola
tos kalbame apie buvusių ne-! 
priklausomųjų Lietuvą, apie 
jos greita išlaisvinimų, apie 
grįžimų, nors dažnai ir pa
tys tuo netikime. Jaunimui 
visa tai atrodo sentimenta
lu, tolima ir netikroviška.

Mes dažnai ignoruojame 
visa tai, kas ateina iš da
bartinės Lietuvos. Net ir 
nekalti ryšiai su kraštu ir 
jo žmonėmis dažnai apšau
kiami mūsų laisvės kovos iš
davimu. Ir tai jaunimui 
dažnai nėra suprantama.”

Vadinasi, patys netiki tuo, 
ką skelbia. Reiškia, apgau
dinėja save ir 
jus.. Ir dar nori, kad tokion 
apgavystei! įsitrauktų ir jau
nimas ! Jau perdaug...

LIETUVOS MOKSLO ŽIDINYS

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijai 30 metų

Faktai ir skaičiai
Prieš 30 metų, 1941 me

tų sausio 16 d., Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininkas M. Ged
vilas pasirašė nutarimų, ku
riuo buvo įsteigta respub
likos Mokslų akademija, su
darytas prof. V. Krėvės- 
Mickevičiaus vadovaujamas 
Akademijos organizac i n i s 
komitetas.

Po dviejų mėnesių Lietu
vos Komisarų Taryba pa
tvirtino pirmąjį Akademi
jos statutų. Balandžio 18

Iš Akademijos narių ko
respondentų jau niausiąs 
kaunietis A. Nemura, žino
mas valdymo teorijos speci
alistas. Šių vasara jam su
eis 41 metai. Į Akademijų 
A. Nemura pateko būdamas 
35 metų.

Nesimato, kad

d. Akademijos tikrųjų na
rių susi. ’ n k imas išrinko

* savo pašėke- K1?11?0*®11 R^e^H.vos ^SR

Gerb. drg. Redaktoriau!

Mokslų akademijos prezi
dentu prof. V .Krėvę-Mic
kevičių (1882-1954), vice
prezidentu — prof. A. Pu
renu (1881-1962), generali
niais sekretoriais — prof. 
M. Biržiškų (1882-1962),

ramos, 
nepriklausomybę ir be kurios tokiai kovai būtų pavojus. 
Tiktai suvienytos abiejų tautų žmonių pastangos pama
tu lygaus ir nuoširdaus gerbimo prancūziškų kanadiečių 
tautos aspiracijų žada sveikas perspektyvas laimėti ko
voje p r ieš bendrąjį priešų — kanadietiškų monopolijų ir 
Jungtinių Valstijų imperializmą.”

Na, ir čia Komunistų Partija iškelia visų eilę rei
kalavimų arba pasiūlymų, kuriais kviečia visus kanadie
čius susivienyti. Jų svarbiausi bene bus šie: bilijonas 
dolerių viešiesiems darbams; pastatymas per metus ma
žiausia 250,000 naujų butų; sunacionalizavimas visų ener
gijos šaltinių ir jų panaudojimas ekonominiam šalies vys
tymui ir kėlimui; sunacionalizavimas užsieniečių valdo
mos pramonės Kanadoje; įvedimas 32 valandų darbo sa
vaitės be numušimo uždarbio; užtikrinimas metinių įplau
kų, kokios reikalingos palaikymui sveikatos ir žmo
niško pragyveninio; įvedimas $2.50 per valandų minimum 
užmokesčio; padidinimas nedarbo apdraudos; numuši- 
mas apsigynimo programos lėšų 50 procentų; priėmi
mas naujos Kanados konstitucijos, paremtos, savanoriš
ka dviejų tautų partneryste ir tt.

Kokio atsiliepimo ši komunistų programa susilauks 
plačiosiose kanadiečių masėse, tenka palaukti ir pama
tyti. Komunistų pasiūlymai atrodo labai praktiški ir 
gyvenimiški. Jie turėtų patarnauti kaip programa pla
čiausiam liaudies susivienijimui kovai už geresnį Ka
nadai rytojų.

mai nubaustas. Kitais 
džiais, kol kas santykių 
gerėjimui perspektyvų 
daug.

zo-

ne-

Turėti! būti galas 
apsigaiidinejimui

SENATORIUS George McGovern griežtai reikalau
ja mūsų vyriausybę pakeisti nusistatymą Kinijos at
žvilgiu. Negalima ilgiau ignoruoti 800 milijonų žmonių. 
Jis sako, kad turėtų būti padarytas galas apsigaudinė- 
jimui mitu, jog dabartinė santvarka Kinijoje pasikeis ar
ba kad Čiang Kai-shekas iš Formozos sugrįž Kiniją val
dyti. Per daugiau kaip dvidešimt metų tuo mitu mūsų 
valdžios vadovavosi savo nusistatyme linkui Kinijos.

Jis reikalauja, kad mūsų valdžia tuojau Kiniją pri
pažintų ir su mėgstu su ja prekybos ryšius. Dar dau
giau: jis reikalauja, kad ateinantį rudenį Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje mūsų delegacija balsuotų už Kinijos pri
ėmimą ir sugrąžinimą jai priklausomos pastoviosios na
rės vietos Saugumo Taryboje. Vadinasi, aspirantas į ša
lies prezidentus sen. McGovern eina gerai toliau, negu 
kiti įžymūs amerikiečiai, kurie yra pasisakę už Kinijos 
pripažinimų.

Labai teisingai sen. McGovern įrodinėja, kad atsisa
kymas pripažinti Kiniją ir vesti su ja prekybą žalingai 
atsiliepia į mūsų ekonomikų ir puldo mūsų šalies presti
žą pasaulio akyse. Per dvidešimt penkerius metus, sa
ko senatorius, turėjome net penkis prezidentus ir visi 
darė tą klaidą. Laikas su ja atsisveikinti.

PAVERTĖ ŠLAMŠTU 
LIETUVAI ŠMEIŽTI

SLA organo “Tėvynės” 
redaktorius stoja į lenkty
nes su įžūliausiais Lietuvos 
niekintojais, kurie seniai 
kepa biaurius prasimany
mus apie mūsų g i m t ų j į 
kraštų. Sausio 29 d. laido
je Petrėnas štai kokį Mau
rų prasimanymų atspausdi
no:

“Lietuvoje pagyvenusios 
moterys griežtai-, pareiškia 
savo sūnums ir dukroms :— 
Aš tavo vaikų, savo anūkų, 
neauginsiu. Jei turėsit šei
mų, tai žinokit, kad savo 
vaikus patys turėsit prižiū
rėti. Juk patys matot, kad 
mums reikia eiti dirbti, kol 
pasivelkam, į kolchozų ar 
fabrikų.”

Juk šitaip šmeižti Lietu
vą ir jos moteris gali tiktai 
paskutinis politinis nedorė
lis.

straipsnį “Namai, į kuriuos 
| ateinama.” Autorė dar tik 
pažada stengtis mums atsa
kyti į .klausimų, kodėl vieni 
paruosti specialistai “pri
gyja kaline, o kiti palieka jį 
tuoj pat?” Bet mums at
rodo, kad viena iš tų prie
žasčių bene bus tame, kaip 

‘Žemaitytė sako, kad “kultū
ros darbuotojas dar ne vi
sut taip gerbiamas, kaip, 
pavyzdžiui, mokytojas” ir 
“kad Lietuvos kaimui rei
kia ir kultūros darbuotojo, 
žmogaus, besirūpinančio dva
siniu kaimo žmonių pasau
liu, susigriebta ne taip jau 
seniai.”

MUMS VISIŠKAI AIŠKU
Bostoųo “Keleivio” redak

torius Sonda (Sondeckis) ir 
vėl savo gazietoje (vas. 2 
d.) net keliomis špaltomis 
pliekia A. Bimba už jo už
sispyrimų Kudirkos nelai
kyti nei kankiniu, nei šven-

4 kunigai apkaltinti
Harrisburg, Pa. —Keturi 

Romos katalikų kunigai, 
vienuolė ir studentai apkal
tinti suokalbiu kidnapinti 
Nixono patarėjų Kissinger j 
ir išsprogdinti federalinės 
valdžios namų apšildymo 
sistemų.

Broliai' Berriganai,- ku

nigai Wenderoth ir McLau
ghlin, vienuolė McAllister ir 
studentas Scoblick pareiškė, 
kad jie nekalti, jokio suo
kalbio nėra turėję, kad jie 
FBI direktoriaus Hooverio 
sufremuoti, kaip kovotojai 
prieš karą.

Kaltinamiesiems teism a s 
prasidėsiąs kada nors rude
ni.

JIE — TIKRIAUSI 
“ŽMONIŲ SIELŲ 
INŽINIERIAI”

Lietuvos “Komjaunimo 
tiesoje” (sausio 27 d.) skai
tome:
v “’Į sąvokų — kaipo kultū

ros darbuotojas — mes šian
dien sutalpiname viską, kas 
susikaupė nuo tų laikų, kai 
mokytojai buvo kaimo kul
tūros pradžia ir pabaiga, 
iki šių dienų gausaus būrio 
jaunų specialistų , kuriuos 
išleidžia n e t trys kultūros 
mokyklos respublikoje: Vil
niaus, Kapsuko ir jauniau
sioji — Rokiškio. Šios mo
kyklos ruošia Lietuvos kai
mų ir miestų klubinėms 
įstaigoms meno vadovus, 
klubų metodininkus ir in
struktorius, biblioteki n i n - 
kus. Vadinasi, visuomenės 
kultūrintojus, kurie turėtų ne 
tik šokti, dainuoti ar groti mo
kėt, bet ir paskaitas, kursus, 
įvairius kultūrinius rengi
nius organizuoti. Ir jei apie 
pedagogus ar rašytojus daž
nai pasakoma “žmonių sie
lų inžinieriai,”

Pakartojama visa ta jau 
sena daina, kad tas “šventa
sis” buvęs baisiai sumuštas 
ir sukruvintas ir paskui į 
maišų įmautas amerikiečių 
laive, amerikiečiams matant 
ir nė piršto ne pakeliant 
prieš tuos mušikus. Vadi
nasi, ir visi amerikiečiai jū
rininkai ir laivo pareigūnai 
perstatomi visiškais bešir
džiais, sužvėrėjusiais sutvė
rimais...

Pagrindiniai dalykas toks: 
Amerikos laivo kapitonas 
Eustis sako, kad jis visų 
procedūrų su Kudirka ma
tė, kad niekas jo nemušė ir 
nesukruvino, o pabėgėlis iš 
Latvijos Briezė, kuris Lat
vijoje padėjo hitlerininkams 
skersti latvius, tvirtina, kad 
Kudirka buvo tarybinių jū
rininku žvėriškai sumuštas.

Sonda tiki BrieŽe, mes ti
kime Eustisu.

Mumis aišku, kodėl Sonda 
pasirenka Briežę. Ir 
vydime.

Labai jau pasiilgau “Lais-
nežinau, kodėl neatei- 7 ., . - £ T x v
Gal pamiršo? Būčiau Plentą prof. J. Matuli.

Žemai ty te s.labai dėkingas, jei atsirastų 
'galimybė laikraštį ir toliau 
siuntinėti, tuo labiau, kad 
aš Amerikoje tokių artimų 
pažįstamų, kurie galėtų už
sakyti “Laisvę,” neturiu.

O laikraštis ir man ir mo
kytojų kolektyvui labai pa
tinka.'

Žinau, kad Jums verstis 
labai sunku, bet kaip pa
dėti kitaip neišmanau.

Siunčiu apybraiža apie 
Kapsuko muzikinį gyveni
mų nuo seniausių laikų. Ji, 
kiek patrumpinta, buvo 
skaityta per Vilniaus radijų 
š. m. sausio 26 d. Aš Čia 
dar kai kuo papildžiau iš da
barties.

Būčiau labai dėkingas, jei 
vyresnės kartos laisviečiai, 
ypač buvę suvalkiečiai, kuo 
nors papildytų, gal prisi
mintų, kad dainavo dramo
se, kokias dainas dainavo, 
das dalyvavo operoje “Bi
rutė.” Gal yra užsilikusių 
nuotraukų, labai norėčiau 
gauti vienų kitų kopijų, jei 
tas įmanoma.

Prie “Sūduvos, foto menę 
istorijos” tebedirbu, lygiai 
kaip prie muzikinio gyveni
mo istorijos.

Susidūriau su vienu įdo
miu faktu. Kalvarijoje gy- mijos veikla vėl buvo atnau- 
veno fotografas ir dailinin- jinta 1945 m. vakario mėn. 
kas Vigdorovičius (sašau- Iš 13 jos narių''buvo likę 
dytas 1941.IX.2). Kaip tvir- tik 6.
tina seni kalvarij iečiai, vie
nas ar du jo tapyti paveiks
lai randasi kažkokioje 
New Yorko meno galerijo
je. Ar tai gali būti, galima 
kokiu nors būdu patikrinti?

Šiaip — oras labai Mau
rus,. purvas, visas sniegas j ceprezidentu tapo prof. J. 
nutirpo, apsiniaukę, purk- ’ * v 
šuoja. i

Jei būsit kada Lietuvoje, 
nepamirškit Kapsuko, užsu
kit ir pas mus pasisvečiuoti.

Daug laimės ir sėkmės lin-

ves,” nežinau, kodėl neatei
na. i

ir dabartinį Aka d e m i j o s

Pirmieji Akademijoje bu
vo įkurti Lietuvių kalbos 
(direktorius prof. P. Skar
džius), Lietuvių literatūros 
(prof. V. Mykolaitis - Puti
nas), Istorijos (prof. K. 
Jablonskis) ir Etnologijos 
(P. Bugailiškis) institutai. 
Buvo nutarta organizuoti 
dar šešis institutus — Eko
nomikos, Lietuvos teisės ir 
ūkio istorijos, Chemijos (su 
Fizikos skyriumi), Geologi
jos ir geografijos, Biologi
jos, Eksperimentinės medi
cinos, — tačiau jie taip ir 
nepradėjo savo veiklos. 
Akademijos darbų nutrau
kė karas... ė

Karo metu Akademijai 
padaryti nuostoliai siekė 
110 milijonų rublių (1945 
metų kursu). Hitlerinin
kai visiškai sugriovė arba 
smarkiai apgadino maždaug 
80 procentų visų Akademi
jos pastatų. Negrįžtamai 
sunaikintos tokios brange
nybės, kaip pasaulinės ver
tės Žydų kultūros muzie
jus ir Evangelikų reforma
tų sinodo biblioteka. 

• • • • C

Lietuvos Mokslų akade-

1946 metų vasario mėne
sį įvyko pirmoji Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Visuotinio susirinkimo .se
sija. Prezidentu išrinktas 
prof. J. Matulis, kuris šias 
pareigas eina iki šiol. Vi-

Žiugžda (nuo 1966 m.—prof. 
A. Žukauskas), Vyriausiuo
ju moksliniu sekretoriumi— 
prof. K. Bieliukas (nuo 1963 
m.prof. K. Meškauskas).

nepa-

BUVĘ IR TAIP 
PASAKYTA

f

Pernai gruodžio mėnesyje 
Montrealyje į v kęs dipukų 
“kultūros simpoz i u m ū s, ” 
kuriame, aišku, buvo daug 
sielotasi dėl “vaduotojų” ne
sėkmės į savo raketų laimė-, 

tai šie žod- ti lietuviškąjį jaunimų. Pa- 
džiai gal labiausiai pritiktų gal Pr. Rudinską, buvę ir 
kultūros kaiman nešėjams, taip išsireikšta:

Jūsų bendradarbis
V. Gulmanas

Kapsukas
Draugystės g. 3-67

Nuo redakcijos: AČių už 
bendradarbiav imu. J u m s 
“Laisvė” buvo ir bus siun
tinėjama kaipo bendradar
biui.

Leningrado Ermitažas tu
ri 1,050 salių, 1,786 duris, 1,- 
945 langus ir 117 laiptų. No
rėdami apeiti visas patalpas, 
praeiti visais laiptais ir 
žvilgterėti pro kiekvienų 
langų, turėtume sukarti 25 
kilometrus.

Akademijoje dabar yra 
16 tikrųjų narių ir 15 na
rių korespondentų.

Vyriausias amžiumi aka
demikas — žinomas bitinin
kystės specialistas, agrono
mas, žemės ūkio bandymų 
Stočių Lietuvoje steigėjas 
Jonas Kriščiūnas. Prieš ke
lias dienas jam suėjo 83 
metai. J. Kriščiūnas taip 
pat yra Visasąjunginės Le
nino žemės ūkio akademi
jos tikrasis narys. Jau
niausias mūsų akademi
kas — Puslaidininkių fizi
kos instituto direk torius 
prof. J. Požėla. Jam 46 me-

Akademijoje dabar yra 10 
mokslinio tyrimo institutų— 
Fizikos ir matematikos (di
rektorius — prof. V. Statu- 
levičius), Puslaidininkių fi
zikos (prof. J. Požėla), Fi
zikinių techninių energeti
kos problemų (techn. m. 
k. V. Dauknys), Chemijos 
ir cheminės technologijos 
(prof. J. Matulis), Bioche
mijos (biol .m. k. L. Ras- 
teikienė), Zoologijos ir pa
razitologijos (biol. m. k. P. 
Zajančkauskas), Botanikos 
(biol. m. k; K. Jankevičius), 
Ekonomikos (prof. K. Meš
kauskas), Istorijos (istori
jos mokslų daktaras B. 
Vaitkevičius), Lietuvių kal
bos ir literatūros (prof. K. 
Korsakas).

Per 30 metų Akademija 
parengė ir išleido maždaug 
1,200 įvairaus p o b ū d ž i o 
mokslinių leidinių. Mokslų 
akademijos Centrinės bibli
otekos fonduo.se—1, 800,000 
leidinių. Pernai biblioteka 
keitėsi literatūra su 50 už
sienio saliu. •

1941 metais Akademijos 
įstaigoms buvo patvirtinti 
134 darbuotojų etatai. Da
bar Akademijoje dirba apie 
2,500 žmonių .

O štai kiekybinė viso Ta
rybų Lietuvos mokslo, ku
rį koordinuoja Akademija, 
charakteristika: 12 aukštų
jų mokyklų, 32 mokslinio 
tyrimo institutai, 7 institu
tų filialai, 15 probleminių 
laboratorijų, 11 bandymų 
stočių. Šiose įstaigose dir
ba daugiau kaip 8 tūkstan
čiai mokslo darbuotojų, ta
me tarpe 200 mokslų dak
tarų ir 2.5 tūkstančio kan
didatu.

Po karo Tarybų Lietuvo
je mokslo darbuotojų skai
čius padvigubėja vidutiniš
kai kas 6-7 metai. JAV 
atitinkamai kas 10-12, Va
karų Europoje — kas 15 
metu.

Pastaraisiais metais Lie
tuvos mokslininkai dalyva
vo 150 tarptautinių konfe
rencijų, su mokslinėmis ko
mandiruotėmis buvo išvykę 
daugiau kaip į 30 pasaulio 
šalių.

ir

Vilniaus praeitis 
Dailės kūriniuose

Lietuvos TSR istorijos 
etnografijos muziejuje 

veikia paroda “Vilnius prieš
150 metų.” Tai įvairių dai
lininkų paveikslai, vaizduo
jantys to laikotarpio įvai
rius miesto vaizdus, pasta
tus, gatves ir aikštes, ku
rių daugelio jau dabar ne
bėra.

Kadangi ne visi darbai 
yra išlikę, kartu su origi
naliais paveikslais ekspo
nuojamos ir litogafijos.

Ottawa. — Gynybos mi
nistras McDonald pareiškė, 
kad Kanada neprisidės prie 
Jungtinių Valstijų antiba- 

’listines raketų sistemos.
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O. KAPSĖ

Laime - sąžiningumo palydove
(Pabaiga iš pereito num.)

Nutaikiusi tinkamą progą, mergaitė 
ir paprašė to, apie ką visą vasarą sva
jojo. Juk ji bus jau vienuoliktoje kla
sėje. Reikia pasipuošti, kaip kitos mer
ginos.

— Dabar negaliu. Neturiu pinigų — 
į jautrų dukters prašymą burbtelėjo tė
vas, žvilgterėjęs į žmoną.

Dėl ramiausiai pasakyto įžūlaus me
lo, Rima nesusivaldė:

— Jeigu tu, tėte, pamotės bernas, tai, 
žinoma, tie pinigai jos, o ne tavo.

Rimos žodžiai buvo, tarsi, parako sta
tinaitė, kuri čia pat sprogo, sukeldama 
ne tik dūmų kamuolius, bet ir didžiausią 
gaisrą.

— Ak, tu jau ir apie pinigus žinai, 
varle, žulike tu! — bosu, kaip tolimas 
griausmo bildesys, užriko tėvas.

Išgirdusi riksmą, iš virtuvės iššoko 
pamotė.

— Atėjai pas mus viską iššniukštinė
ti ir paskui vogti? Von iš mūs namų, kąį 
tavo koja čia daugiau nepastovėtų, — 
spiegė ji net uždusdama ir, griebusi po 
ranka pasitaikiusį šepetį, užsimojo ant 
mergaitės.

Rima susigūžė į kampą tarp durų ir 
krosnies. Iš akių tekėjo ašarų .upeliai, 
o širdį draskė dar lig šiol nepatirta 
skriauda bei nusivylimas žmonėmis, ku
riais ji buvo patikėjusi. Ir dar tie netei
singi kaltinimai...

Teta nenorėjo kištis į tėvo ir dukters 
reikalus, nes jautė, kad ir jai klius. Bet 
pati nepajuto, kai]) spontaniškai išsiver
žė žodžiai:

— Taip. Rima, šluostydama grindis, 
sužinojo apie jūs pinigus, tačiau mer
gaitė tiek parodė savytvardos, kad nepa
ėmė nei vienos kapeikos. Ir aš manau, 
kad už tai ją reikia ne kaltinti, bet be
veik pagirti. Ar gi už jos sąžiningumą 
neverta atlyginti? Juk ji galėjo tų pini
gų pasiimti, kiek tik norėjo; galėjo pa
daryti taip, kaip dažnai jaunas žmogus 
padaro. O vis dėl to ji nepadarė.

4- Aišku, man dabar viskas aišku: 
Rima be tavęs nieko būtų nesužinojus ir 
nesugalvojus. Nešdinkisjkale, su savo 
bachūru greit iš mano buto, — duoda
ma alkūne link tetos orinį smūgį, suriko 
pamotė ir, pagriebusi jos paltą, sviedė 
pro atdarą langą.

Paltas nukrito po pat stogo lašais.
Teta puolė ant kelių ir ėmė melstis:
— Motina, švenčiausioji, gelbėk tu mus 

nuo neteisingo užpuolimo. Juk tu žinai, 
kad mes nieko. .. u h u, uliu, uhu... — 
kūkčiojo ji.

— Nieko nepadės čia nei tavo burbė
jimai, nei ašaros. Vagis irgi visada pra
šo dievą, kad jam padėtų vogti. Pasi
imkit savo dievus ir tuojaus, kad man 
čia nebūtumėt nei po akių! Kitaip pa
šauksiu miliciją.

Teta su Rima pasiėmė savo turtelį (o 
jis buvo labai menkutis), taip pat nuo 
sienos paveikslą ir iškeliavo pas kaimy
nę Rupšienę.

— Lovą ir patalynę pasiimsim vė
liau, — pasakė išeidamos.

Kai nelauktai ateina laimė
ą Kitą dieną nuskriausta našlaitė išva
žiavo pas savo gerąją, močiutę, nes jau 
laikas buvo ruoštis į mokyklą. Teta iš
leisdama davė jai porą rublių ir dar pri
dėjo vieną daiktinės loterijos bilietą.

— Pasiimėk, dukrele,—tarė ji. Kaip 
nežinai iš kur ateina nelaimė, taip ne
žinai nei kada ir iš kur gali ateiti laimė.

Nežiūrint, kad, kaip jau minėjau, Ri
ma buvo gera ir protinga mergaite, ta
čiau ji turėjo dar vieną neišgyvenclintą 
silpnyoęT nemėgo tvarkos. Ketai kada 
pas ją buvo tvarkingai sudėtos knygos, 
smulkūs daikteliai arba drabužiai. Kol 
mergaitė buvo maža, senelė negailėdavo 
jai pastabų, tačiau Rimai augant, ma
tydama, kad jos maža bepadeda, ėmė 
nuolaidžiauti ir dažniausiai anūkės pa
liktą netvarką likviduodavo pati.

Vieną kartą močiutė, tvarkydama Ri
mos mokymosi kampelį, stalo stalčiuje 
rado keletą nedidelių popierėlių: tai bu
vo kvitai: nuo siuntinio, iš rūbų siu
vimo artelės, keli vartoti kino bilietai, 
o tarp jų ir-tas loterijos bilietas (nors 
loterija jau seniai buvo įvykusi). Sene
lė, silpnai matydama, nesidomėjo rašte
lių turiniu. Ji juos surinko, sudėjo į 
bendrą “įvairių dokumeųtų” dėžutę ir 
įkišo į bufeto stalčių.

Vieną vakarą Rima, valgydama vaka
rienę, išgirdo per radiją pranešimą, kad 
pil. iš K. rajono, bilieto N. numeris ir 
serija, savininkas, yra išlošęs mašiną 
“Moskvič.” Laimingasis yra prašomas 
greitai savo laimikį atsiimti, nes vėliau 
neteksiąs teisių į jį.

Rima prisiminė savo bilietą. Visą va
karą vartaliojo knygas, sąsiuvinius, krė
tė kišenes ir visus kampelius, tačiau bi
lieto niekur nerado.

— Senele, ar nematėt loterijos bilie
to? Čia jis buvo stalčiuje ar kur, neži
nau.

— O kaip jis atrodo? Kas ten per bi
lietas ?

— Nagi toks keturkampas, žalsVUs 
popieriukas.

—- Žiūrėk bufete toj dėžutėj. Dėjau 
aną kartą ten kokius popierėlius, bet kas 
jie toki—nežinau.

— Rytojaus dieną Rimutė su savo 
“popierėliais” nuskubėjo į taupomąją 
kasą. Kasininkė, atydžiai patikrinusi 
lošimo lentelę, iškilmingai paskelbė:

— Lengva mašina “Moskvič”!
Visi darbuotojai metė savo darbus ir 

susmeigė akis į sumišusią, išsigandusią 
merginą. Tuo metu buvusieji interesan
tai linkčiojo galvomis, šypsojos, o kai ku
rie pažįstami sveikino su visokiais lin
kėjimais.

Einant namo, Rima prisiminė tetos 
žodžius: “... taip nežinia kada ir iš kur 
ateina laimė.” Pas tėvą patirtoji skriau
da prieš šią laimę buvo labai menka.

Laimingoji Rima tuojau apie tai pa
rašė tetai. Kitą dieną ji su mokyklos 
šoferiu išvyko į Vilnių atsiimti mašinos. 
Kai grįžo, senelė tarė:

— Tik bėdos turėsi su ja, vaikeli.
Ir tikrai: už kelių dienų lyg niekur 

nieko atvyko su įvairiausiomis lauktu
vėmis- tėvas (tai pamotės diplomatija) 
ir pradėjo “derėti” mašiną.

— Neparduosiu, niekam neparduo
siu, — tvirtai atsakė Rima. — Ištekė
siu už kokio šoferio ir važinėsiuos, kur 
norėsiu.

Tėvas, nukabinęs nosį, išvažiavo at
gal.

Rima “Moskvičių” pardavė mokyklos 
direktoriui ir už gautus pinigus susi
taisė sau reikalingą kraitį.

Rudenį ji išvažiavo studijuoti į Vil
niaus universitetą.

Hartford, Conn. Miami, Fla.

Miami, Fla.
Vasario 6-ąją Aido cho

ras, kaip paprastai kas šeš
tadienį, turėjo pamoką ir 
mėnesinį posėdį. Draugas 
Jonas Daugirda rezignavo 
iš protokolų sekretoriaus. 
Išrinktas naujas — Stepo
nas Simon.

Choras, po vadovyste Bi
rutės Ramoškaitės, kas šeš
tadienį LSK svetainėje, ka
da būna tuščia, lavinasi ir 
visais garais rengiasi Flori
dos viduržiemio koncertui. 
Praeitų metų gruodžio 6- 
ąją choro naudai koncertas 
buvo sėkmingas. Nuoma 
klubui už svetainę ir kitos 
išlaidos surengimui koncer

to sudarė $168 ir dar cho
rui liko gryno pelno $125. 
Tai matote, kur choras da
lyvauja, ten sutraukia pub
liką.

Choras numato šiame se
zoniniame įkarštyje, kuo
met turėsimi daug svečių 
iš šiaurės ir kuomet choras 
praturtėjo sezoniniais cho
ristais (kaip Kazys Pempė, 
Margaret, ir solistas Stasys 
Vaineikis) surengti spau
dos naudai koncertą, kaip 
B r oo k lyne kad rengiami 
“Laisvės” naudai, o Chica- 
goje “Vilnies” naudai kon
certai.

Ką sakote, LLD vadai ir 
Socialiu Klubo draugai ?

Pameskime smulkmeniškus 
nesusipratimus, surenki m e 
visi kartu surėmę petys į 
petį didžiulį koncertą spau
dos naudai! Tuomet turės 
didesnę reikšmę mūsų vie1 
šoji veikla. Tuomet pasiek
sime mūsų užsibrėžtą tiks
lą — demokratinį, taikingą 
pasaulį.

A. P. G.

Washingtonas. —Ekvado- 
r i a u s valdžia reikalauja 
Jungtinių Valstijų valdžios 
atšaukti savo militarinę mi
siją, kuri skleidžianti “impe
rialistinę propagandą” Lo
tynų Amerikoje.

Laisvės choro žinios
Praeitą mėnesį įvyko me

tinis susirinkimas ir valdy
bos perrinkimas. Pranešta, 
kad Jonas Lukštas, choro 
pirmininkas, yra išvykęs į 
Floridą keturiems mėne
siams.

Kadangi organizacija ne
gali būti be pirmininko, tai 
laikinai vienbalsiai buvo iš
rinkta Connie Miller. Kiti 
visi tie patys. Valdyba su
sidaro iš šių dainininku: t-

Pirmininkė —
Connie Miller 

Finansų sekretorė —
V. Kazlau 

Protokolų raštininkė —
M. Barnett 

Iždininkė —
L. Butkiewich

Lucy Žemaitienė per 
daugelį metų, kas pamoka; 
pagamindavo skanių užkan
džių. Toliau negali tuo pa
tarnauti, nes nelemtoji liga 
nusilpnino ją. Jos vietoje 
apsiėmė Rožė Cherhauskas, 
kuri taip pat pagamino 
skanių buterbrodų bei py
rago, žinoma, ir kavos.

Laisvės choras turi gerą 
įprotį — po pamokų pasi
vaišina iždo sąskaita. O 
dažnai patys dainininkai 
pamini savo gimtadienius ir 
atsineša vaišes, o mes jiems 
pada i n u o j a m e “Ilgiausių 
metų.”

Buvo daug kalbėta, ką su
rengti ateityje. Nutarta 
prisiruošti gražiam pavasa
riniam koncertui gegužės 
mėnesį. Datos dar nežino
me. Kadangi kviesime New 
Yorko Aido chorą, tai lauk
sime atsakymo, kada jiems 
bus patogiau. Kaip žinome, 
jie visada labai užimti.

Tiesa, buvo kalbėta, gal

Parengimas moterų garbei
Tai jau netoli vasario 17- 

oji—pietūs, ir koncertas mo
terims, kurios dirba na
muose, veikia organizacijo
se, dainuoja chore ir atlie
ka įvairius darbus mūsų 
sueigose, pokyliuose. Toks 
bus ir sekantis (vasario 
17) parengimas.

Moterų garbei ruošiami 
pietūs ir koncertas. Aido 
choras, jo duetai, solistai 
duos gražią koncertinę pro
gramą. Tikimės, kad turė
sime ir svečių menininkų. 
Tai visa (pietūs ir koncer
tas) visoms moterims bus 
nemokamai. Tačiau kvie
čiami ir visi vyrai, bet jie 
turės atsilyginti už pietus ir 
koncertą. y

Tad trečiadieni, vasario c-/
17-ąją visi ir visos kvifečia- 
mi, kaip jau žinoma, 12:30 
vai. dieną, į Lietuvių Soci- 
alio Klubo salę, 2610 N. W. 
119th St., Miami, Fla.

LLD 75 Kuopa

Elizabeth, N. J.
Pranešu, kad vasario 4 d. 

pasidavė į ligoninę. Marcel
la Kazlauskienė. Pasida
vė į Alexian Brothers ligo 
ninę. Padarė operaciją ant 
akies (kataraktoj. Mano 
ten išbūti savaitę laiko.

Namų adresas: 759 Pen
nington St., Elizabeth, N.J.

Linkiu, kad draugė grei
tai pasveiktų ir vėl būtų su 
visais draugais ir saviš
kiais.

Jos draugė B. M.
------------ A

Įvairios Žinios
Maskva. — TSRS leido iš-

LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

u

Brooklyn vajininkai du Jonai, Grybas ir Lazauskas, 
gerokai padirbėjo. Jie iškolektavo atnaujinimų ir gavo 
vieną naują skaitytoją.

J. Strauss, Bridgeport, Conn., prisiuntė naują pre
numeratą, taipgi atnaujinimų, ir M. Svinkūnienė, water- 
burietė, prisiuntė atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas, o jo bendradarbis S. Puidokas, Rum
ford, Me., prisiuntė vieną naują prenumeratą. Abu pri
siuntė ir atnaujinimų.

E. Repšienė, Dorchester, Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

J. Purtikas^LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pjm, prisiuntė 
naują prenumeratą.

Sekantys vajininkai pakilo punktais su atnaujini
mais: A. Lipčjius, Eddystone, Pa., ir P. Walantiene, Phi
ladelphia, Pa.; V. Sutkienė, San Francisco, Calif.; M. 
Uždavinis, Norwood, Mass.; Povilas Beeis, Great Neck, 
N. Y.; K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.; A. Račkauskienė, 
Haverhill, Mass.; J. Stanienė (per Buckler), Baltimore, 
Md.;K. Naravas, Shenandoah, Pa.

AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $30.

surengti šurum-burum kovo 
menesį, ir kartu paminėti 
Moters Dieną. Gal kas api
būdintų Moterų Tarptauti
nę šventę Kovo 8-ąją, pade
klamuotų ir gardžiai pasi
vaišintume.

Laisvės choras labai už
jaučia savo dainininkus, ku
rie dėl ligos nesilanko į pa
mokas. Jais yra Antanas 
Latvėnas, Lucy Žemaitienė 
ir garbės narys Antanas 
Skardžius, kuris pastaromis 
dienomis susižeidė darbe. 
Choras linki visiems kuo 
greičiau pasveikti ir būti 
su mumis.

■ -,: " ■ ■

Noriu paprašyti visus 
choristus reguliariai daly
vauti repeticijose trečiadie
niais 6:30 v., nes reikės gra
žiai pasirodyti pavasarinia
me koncerte. O gal teks da
lyvauti ir kitose valstijose.

Viso gero visiems.
Connie Miller

Santiago. — Čilės Socia
listų partijos kongresas iš
rinko partijos generaliniu 
sekretorium kairįasparnį C. 
Altamirano, kuris artimai 
kooperuoja su marksistu 
Čilės prezidentu Allende.

vykti Izraeliu pas savo mo
tiną buvusį komunikacijos 
viršininką Grišą Feiginą, 
kuris pasižymėjo mūšiuose 
ties Berlynu ir gavo už he
ro j izmą 7 medalius.

Bratislava, Čekoslovakija. 
—Čia įvyko Tarptautinės 
studentų sąjungos 10-asis 
kongresas. Delegatais pri
imti arabijos šalių studen
tai, bet nepriimti Izraelio 
studentai, kurie remia kari
nę Izraelio valdžios pro
gramą.

Tokijas. —Japonijos spau
da rašo, kad Japonijos val
džia planuoja sudaryti tam 
tikrą kompaniją prekybai 
tarp Japonijos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos.

Kent, Ohio. — Keli šimtai 
universiteto studentų pro
testavo prieš Amerikos žy
gius Laose.

Albany, N. Y. — Gub. 
Rockefelleris pareiškė, kad 
siūlomas bilius finansiniai 
remti religinių < sektų mo
kyklas yra žalingas visai 
viešųjų mokyklų sistemai, 
todėl j iš turi būti atmestas.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
Mano Tėvelių

KAPIČIAUSKŲ
Kazimieras, tėvas gimęs 1888 metais, mirė 

vasario 9, 1944 metais. Vera, motina gimus 
1888 metais, mirė gruodžio 2, 1967 metais. Mo
tina buvo laikraščio “Laisvės” skaitytoja ir rė
mėja. Šią liūdną sukaktį prisimenam su skaus-
mu širdyje.

Adele ir William Kumpan 
duktė ir žentas

Binghamton, N. Y.

Aukoj o:
Charles Karinauskas ................ •. . ......... $29.00

Franas Terepas .........    1.00
V. Kazlau, Wethersfield, Conn., prisiuntė nuo hart-, 

fordiečių $27. Aukojo:
Liet. Nąpio B-vė .........................   $10.00
J. Beržinis ............................   10.00
J. V. Vasil....... ............     5.00
V. Kazlau ____ _____ ................... . .......... ......... 2.00

Nuo kitiį gauta sekamai:

. g. Šukienė, Olga ir Frank Graham,
So. Boston, Mass. .....................  $90.00

E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y. ...___ 50.00
Amelia ir Walter Yuskovic,

Stamford, Conn. __ .................. • 35.00
V. Staugaitis, W. Suf field, Conn. _____ . 25.00
V. K. Miiinkevičiai, Brooklyn, N. Y. 25.00
K. J. Čiurliai, Pattenburg, N. J.................... 15.00
William Degutis, Albany, N. Y. ___ ______  11.64
Bruns Medley, Stuart, Fla. .. ............................. 11.00
Uršulė' Kamaitis, Brooklyn, N. Y........................11.00
Mr. ir Mrs. P. Alexander, Sudbury, Mass. ... 11.00

/ J. Vaicekauskas,’Binghamton, N. Y. ________  10.50
LLS 60 kp., Plymouth, Pa.....................................10.00
S. Družas, Norwood, Mass............ .................. 10.00
Lucy Rauduvė, Pittston, Pa......... ............  9.00
K. Zutkus, Hillside, N. X ................... 6.00 
P.; Gardauskas, New Britain, Conn. ..............  6.00
Paul ir Bertha Papieviai,

Jacksonville Bch, Fla. ......................  6.00
Sally Kupstas, Shenandoah, Pa. ....................  6.00
Senas parapi jonas ,Brooklyn, N. Y.......... . ...........5.00
Bladas Samoska, Orlando, Fla............. . ..........  5.00
Stella Rauba, Cleveland, Ohio .. ..........  4.00
J. Purtiek, Pittsburgh, Pa.........«...___ *.......... 3.00
S. F. Smith, Los Angeles, Calif......................... 3.00
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y....................  3.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y....................... 2.00
Ch. Juknis, Bridgeport, *Conn. ___ _____ _ 2.00
Charles Biront, Brockton, Mass.......................  2.00
K. Grygalonis, No. Attleboro, Mass. ... 1.,..........2.00
Po $1: Peter Zeikus, J. Andriuškevičius, J. Peikus, 

J. Karpavich, Brooklyn, N. Y.; Adam Karan, A. Žalis, 
Lake Worth, Fla.; Vik. Kisavage, Irvington, N. J.; A. 
Žilinskienė, Plymouth, Pa.; M. Mijat, Los. Altos, Calif.; 
Charles Ustupas, Brockton, Mass.; P. Wasiliauskas, 
Blackwood, N. J.; Anna Philipsie, Stamford, Conn.; 
G .Skerston, Bridgewater, Mass.; A. Stukas, Lewiston, 
Me.; A. Yaksht, Chicago, Ill.; R. P. Kirk, Seattle,Wash.; 
Mrs. C. Mickiewicz, Trenton, N. J.; Julia^Družas, Re
vere, Mass.; B. Naviękienė, Brockton, Mass.; J. Kamins
kas, Methuen, Mass.; John Pacosky, Dost Creek, Pa.

Šį sykį gauta $397. Anksčiau įplaukė $9,399. Viso 
gauta $9,796. Balansas lieka gauti $5,204.

• • •

Mes turime keletą laiškų nuo žmonių, gyvenančių 
Lietuvoje, kurie norėtų gauti laikraštį “Laisvę.” Būtų 
gerai, kad atsirastų geradėjų, kurie užrašytų jiems 
prenumeratą. Jūsų miesto vajininkas gautų punktus.

Prie progos paskelbsime daugiau rezultatų. Ačiū 
vajininkams už jų pasidarbavimą ir viršminėtiems prie- 
teliams už jų dovanas.

Administracija
- ' .. .. .

Rochester, N Y.
Miisų ligoniai

Draugas R. Barauskas 
dar vis serga, nors jau ran
dasi namie po gydytojo ir 
du k r o s ' Lili jos priežiūra. 
Jaučiasi truputį geriau.

Draugė Onutė Bačiulienė 
turėjo ant akies operaciją. 
Viskas išėjo gerai. G ydos i 
namie po gydyto j o priežiū
ra;

Draugė Julytė Kontenie- 
nė jau ilgas laikas serga. Ją 
kankina artritis.

Daratėlė Valtienė dar vis 
'hesveikuoja. Gydosi na
mie.

Draugė J. Millerienė jau 
ilgas laikas serga.

Visiems ligoniams linkiu 
susveikti ir viso geriausio. 
Visi esate mums labai rei
kalingi visokiuose darbuo
se. L. Bekešienė

i
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Iš SENŲ ATSIMINIMŲ

Paprastų žmonių išmintis
Vilniaus draugai paprašė, Į ku Sajavičiumi. Veidas lie- 

kad su paskaitomis pake
liaučiau po rajonus. Štai su 
filosofijos mokslų kandidatu 
Gaidžiu aplankėme Kapsu
ką, Vilkaviškį, Šakius, Laz
dijus. Filosofo pasiklausy
ti susirinkdavo gausiai kol
ūkiečiu.

Filosofas visuomeninius 
reiškinius aiškino remda
masis dialektika. Po pa
skaitos valstiečiai jam kėlė 
filosofinius klausimus. Toks 
gyvas domėjimasis liudijo, 
kad žemdirbiai ne tik su
pranta filosofiją, bet ir su
geba jos dėsnius pritaikyti 
praktikoje.

Taigi valstiečiai, perarda- 
mi žemę, perą re ir istoriją, 
perarė sąmonę, — pagimdė 
naujus visuomeninius

šas, kaulėtas. Po badavimo 
jis apsirgo plaučių džiova. 
Tačiau akys žėri linksmai it 
saulė pavasarį. Kas jį už
degė optimizmu? Filosofi
ja. Jis ją ilgai ir kantriai 
studijavo. Jis mėgo pasa
koti apie tai, ką iš filosofi
jos įsidėmėjo. Net stebė
jaus, kad jis taip gerai su
sigaudo tokiame nelengva
me moksle. Nes “laisvėje” 
Sajavičius ne mokyklą lan
kė, o samdytojui kūrė pri
dedamąją vertę.

Politiniai kaliniai filosofi
ją studijavo sudarę grupę. 
Lektorius gyvu žodžiu at
skleisdavo temą. Paskui 
Tundromis jėgomis traiško 
filosofijos riešutą. Pasie
kia jo branduolį — dialek
tinę tiesą.

Studijuoja filosofiją
Filosofiją dėstė J. Gare

lis, A. Lifšicas, P. Glovac
kis ir daugelis kitų. Štai 
kaip politiniai kaliniai na- 
grinėjo filosofijos esmę. 
Pranešėjas šneka apie kie
kybės perėjimą į kokybę. 
Jis, remdamasis Marksu, 
Lenino teiginiais, ima iš ti
krovės pavyzdžius. Štai, 

lektiką ir istorinį materia- Darbininkai susiorganizuo- 
lizmą. Kraštai apdilę. Tai
gi veika1 ai perėjo per dau
gelį pūslėtų rankų.

Kovotojai suprato iš tų 
raštų: reikia taip galvoti, 
taip gyventi, taip veikti, 
kaip moko marksistiniai fi
losofai. Kasdien, kas mėne
sį, kas metus išminties gink
lu daužyti senos santvarkos 
sieną. Pagaliau siena grius. 
Aplinkui pasidarys šviesu. 
Laimėtoj a i statys rūmą, 
statvs taip, kaip mokė staty
ti Marksas, Leninas. Ir pa
prasti žmonės veržėsi prie 
filosofijos žiburio, kaip au- 
d r o j e jūrininkai veržiasi 
prie švyturio. ®

Naktis. Uždengiu lūšne
lės lafigą. Pripuolu prie di
alektikos. Perskaitęs filo
sofinį veikalą, slepiu po są- 
manomis. -Juk paprastų 
žmonių filosofija • fašistams 
— vulkanas, galįs juos nu
traukti nuo sosto. Va ir se
kė, persekiojo tuos, kurie 
domėjosi proletarų filoso
fais. Tie dialektikai ir šjių 
eilučių autorių labai suža
vėjo. Net parašiau šia te
ma kelis straipsnius. Juos 
perdaviau F. Šaltuperytei, 
kad persiųstų pogrindžio 
spaustuvei. Laikė slėptuvė- 
lėje. Sekliai susekė. Nu
fotografavo.

san-

Turėjau slėpti 
geras knygas

Klausėsi lekcijos ir senyvo 
amžiaus žmonės. O kaip fa
šistai paprastą žmogų krikš- 
tino? Jį vadino “tamsiu ele- 

juodamentu,” o liaudį
minia.” O štai 1932 m. susi
rišai! su Zarasų pogrindi
ninkais - darbininkais. Iš 
jų gavau knygas apie dia-

Su politiniais kaliniais
Tai neseniai sužinojau iš liavą. 

Vilniaus archyvo mokslinin
kų. Jie surado rankraštį, 
kuriame rašiau apie Mark
są. Tautininkai darbinin
kiškos filosofijos šalininkus 
kišo ir į grotuotą urvą. Bet 
kovotojai ir žvangant gran
dinėmis studijavo filosofi
ją. Štai 1935 m. birželio 
mėnesį atsidūriau Kauno 
kalėjime. Politiniai kaliniai 
pasakojo:

Po fašistinio pervers
mo perpildė kameras darbi
ninkais. O karo lauko teis
mai vis grūdo ir grūdo nau
jai nuteistuosius. Ką jie 
veikė? Ir už grotų mokėsi

ja. Slaptai veikia. Strei
kuoja. Pagaliau atsistoja 
ant aukštesnės klasinių mū
šių pakopos, — įžiebia po
litinių reikalavimų žiburį. 
Taip po ilgesnės kovos gims
ta nauja visuomenė — soci
alistinė. Ji kokybiškai ski
riasi nuo senos, reakcinės 
santvarkos. Tai ir bus kie
kybės perėjimas i kokybę.

Politiniai kaliniai gan po
puliariai aiškindavo ir nei
gimo dėsni. Štai buvo nak
tis. Patekėjo saulė. Saulė 
^sklaidė rūkus. Taigi švie
sa nugalėjo tamsą.

■ O kaip visuomenėje? II- 
^ai viešpatavo carai, fabri
kantai. O Spalis juos nu
galėjo. Taigi proletarai ko
vos būdu paneigė senus ga
mybinius santykius ir į tvir
kino naujus. Politiniams ką
sniams labai rūpėjo: kaip 
Lietuvos darbininkai pa
neigs fašizmo naktį. Vėl 
girdi filosofijos lektoriaus 
baisa:

—Reakcionieriai draudžia 
darbininkams streikuoti, net 
savo laikraščio išleisti. 
Draudžia skaityti Markso 
raštus. Net neleidžia pa
svajoti apie socializmą. O 
vis gi ir Kauno darbinin
kai su demonstracija įsiver
žė į gatves. Net Laisvės 
alėjoje dainavo savo klasės 
himną, nešė savo klasės vė-

Darbininkai skleidė ir 
skleidžia savo idėjas. Ir jos 
pagaliau sušvis, kaip po il
gos nakties sušvinta saulė. 
Laimėjusios darbo mases 
nagai šias savo idėjas ii’ 
tvarkys gyvenimą.

šią filosofinę tiesa drau
gai sužinojo ir iš Volfsono 
knygos. Ją slėpdavo po 
grindimis. O kai skaityda
vo, vienas draugų nugara 
užstodavo vilkelį, kad pri
žiūrėtojas nepamatytų. §’ 
veikalą perskaičiau 1935 
metais ne su mažesniu ža
vesiu, negu Janonio ir Ja- 
senino eiles.

filosofijos.
Susipažinau su draugais, 

kurie kalėjime 1929 m. da
lyvavo bado streike. Strei
kininkai nesuklupo. Nes di
alektika juos įtikino:

— Vis tiek laimėsime!
Štai vaikštau su darbinin-

šuvių aidai ir gatvės
1936 m. vasarą. Bet į ka

merą atskambėjo ne lakštin
galos giesmę. Netikėtai įsi
veržė šūvių aidai. Tie aidai 
plaukė iš Kęstučio gatvės, 
kuria žygiavo darbininkų

[eisena. Darbininkai lydėjo 
Įį paskutinę kelionę Kra- 
nauską. Jau kitą dieną dau
gelį tų demonstrantų pa
mačiau Kauno kalėjime. 
Tautininkų oficiozas rėka
vo : “Tai juodi gaivalai.”

O štai šneku su H. Bara- 
tinsku. . Jis ant savo peties 
pro policijos ugnį nešė sa
vo klasės brolio karsta.

ir

Visi dalyvaukime 
MOTERS DIENOS 

minėjime
Kaip ir kasmet, taip

šiais metais, Niujorko Lie
tuviu Moterų Klubas ruošia 
MOTERS DIENOS minėji
mą kovo 7 d., 2j vai. po pie
tų, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Programa bus trumpa bet 
stipri: solistė Nelė Ventienė 
ir Aido moterų choras vado v. 
Mildred Stensler duos meni
nę programą, Margaret Ka
valiauskaitė - Cokvl apsiėmė 
duoti trumpą prakalbėję, 
pritaikytą tai dienai. Vei
kiausia turėsime vieną kitą 
svečią iš Lietuvos.

Po neilgos programos, bus 
pietūs. Įėjimas $2.50.

Valdyba

Mieste pasidairius
1970 metais New York oJ. <

mieste nuo narkotikų nau
dojimo mirė 1,154 žmonės, 
pusė jų buvo žemiau 23 
tų amžiaus. 1969 metais 
narkotikų mirė 1,031.

me
nuo

Per šešis mėnesius 
Yorke buvo padaryta 
giau kaip 70,000 abortų. Tik 
12 moterų nuo abortu mirė. 
Mirtingumas nuo abortų 
mažesnis, negu Anglijoje ir 
Skandinavijos šalyse.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyko vasario 3 

Į d. Valdybos raportai buvo 
j geri, viskas kuopoje tvarko-

Parengimų Kalendorius
VASARIO 28 d.

Įvyks “Laisves vajaus už
baigimo popietė, Laisves sa
lėje. 1 vai. dieną.

nuolio veidas! Viską, ką 
jis sužinojo apie Marksą, 
įrašė į širdį. Ir jis mirė pa
vasarį, nenus įleidęs savo 
kankintojams. Jis tikėjo — 
darbininku dialektika lai
mės!

Ir jie išdrįso...
Kalėjimo kieme susitikda

vau su Suvalkijos valstie
čiais. Vieną dieną ir jie iš
drįso varyti vagą į naują 
gyvenimą. Tautininkai ir 
juos apšaukė tamsuoliais. 
Mat, ir valstiečiai sukilo 
prieš naktį. O. A. Mauru- 
šaitį už žavėjimąsi saule net 
nuteisė mirti. Jis sėdėjo, vie
nutėje. Jis skaitė Cvirkos,' 
Žemaitės, S. Nėries raštus, j pro vilkelį seka, ką daro po- 
Jis iš atminties deklamavo litiniai kaliniai. Sekimo 
Janonį. Jis buvo jaunas, 
bet jis nenusileido smetoni- 
ninkams. Jis svajojo sodin
ti sodą, kurio vaisiais nau
dotųsi ne dykaduoniai, o 
svarbiausi istorijos kūrėjai 
— masės.

144 kameroje ilgai pilkas 
nelaisvės dienas leidau su 
PxKicu. Jis Marijampolėje 
bėrė tiesos grūdą. Už tai

— Esi filosofas. Aš ži
nau. ..

Persekiojimas
Susimąsčiau. Juk neretai 

tokie raktininkų “pagyr
imai” baigdavosi karceriu,' 
ar knygos atėmimu keliemsI 
mėnesiams. Prižiurę t o j a i 1

“vaisius” pranešdavo kalėji
mo viršininkui Šalkauskui. 
Štai po tokio sekimo kalė
jimo administracija padarė 
išvadą, kad K. Petrikas drau- 
gus moko visuomeninius 
mokslus, kad jis dažnai daro 
pranešimus. Ir netrukus K. 
Petriką nuo draugų izolia
vo. . Jį uždarė į vienutę.

Ir visgi sukaustyti, žmo- 
nogrindininką nuo Šešupės, nes mokėsi filosofijos. Ir 
nuo lūšnelės atitverė protų j pagaliau atsitiko taip, kaip 
+vora. Matydavau: Kičas j tvirtino dialektika: Lietu- 
kasdien ant narų skaitė Mi-lvos darbo masės paneigė fa- 
tino filosofijos veikalą. Ju- šistinį režimą; Tai ir buvo 
tai. Jam dialektika — mag- kiekybės perėjimas į koky- 
netas. Nuo knygos pasi- bę. Darbininkai, valstie- 
traukdavo tik išvaromas čiai, ištrūkę iš-už grotų, jau 
malkas plauti (ar bulves sugebėjo darniai dėti plytą 
skusti.

bės perėjimą į kokybę, į 
neigimo dėsnį, rodos, ir jis 
pats buvo panašus į filoso
fą. Veide susimąstymas. 
Žvilgsnis skrieja į tolius. 
Matyt, vaizduotėje kuria 
socialistinio pasaulio kontū
rus. Kai susigaudę filosofi
joje žymiai daugiau, Kičas 
ėmė rašyti apsakymus. Juos 
A. Guzevičius įdėjo į kalinių 
slaptą žurnalą “Kovotoją.” 
Vėliau B. Pranskus palydė
jo į knygą.

Kičas labai gyvai dalyva
vo pokalbiuose apie rašyto
jus. Kartą patosiškai šne
kėjau apie Cvirkos “Žemės 
Maitintojos” kov i n g u m ą, 
apie šio veikalo autoriaus 
ryškų kaip saulę talentą. 
Budėjo drūtas sargas. Jis 
staiga atidarė duris. Jis 
įtariai pažvelgė į mane:

16 miesto tarybos narių 
1970 metais susikolektavo 
specialiais atlyginimais dau
giau kaip $50,000, nepaisant 
to, kad jie gauna iš miesto 
į metus po $20,000 algos ir 
no $5,000 išlaidoms.

4,000 žmonių dalyvavo 
masiniame mitinge Manhat
tan Centre. Jie reikalavo 
išlaisvinti iš kalėjimo Ange
la Davjs ir kitus politinius 
kalinius?A

Consolidated Edison in
formuoja, kad tokio pasi
kartojimo nebesitikima, 
koks įvyko sekmadieni, kai 
elek t r o s stotyje ištikęs 
“short circuit’^ aptemdino 
Manhattano dalį, taipgi nu
traukė jėgos teikimą tele
vizoriams gana p 1 a č i o j e 
apylinkėje. Aptamsi n i m a s 
tęsėsi arti 5 valandų..

Du Juodųjų Pan th erių 
partijos nariai R. Moore ir 
M. Tabor pirmadienį nepa
sirodė teisme. Teisėjas Mur
tagh panaikino $150,000 už
statą ir išakėjuos areštuoti.

13 juodųjų pantheriu tei
siami, kaip suokalbininkai 
ir bombų padėliotojai. Jie 
pareiškė teismui, kad jie ne
kalti.

' • <

Miestas išmoka, j savaitę 
viešbučiams $186,024 už ap
gyvendinimą šalpos (relief) 
šeimų. 1,067 šeimos vieš- 4- 7

ije. Pranešta, kad iždo glo
bėjas Pranas Yakštis serga. 

New Linkime jam greitai pa- 
dau- sveikti ir vėl su mumis da

lyvauti.
Svarbiausias buvo klausi

mas — pasiruošimas kuopos 
parengimai kovo 28 d. Tai 
bus šurum-burum parengi
mas, kuriame bus įvairiau
sių įvairenybių. Bus dainų, 
muzikos, poemų skaitymo, 
nuotraukų (slides) rodymo. 
Taipgi šiame parengime pa
gerbsime tris kuopos na
rius, kurie turi po 80 meti! 
ai’ daugiau. Tai — Petras 
Bieliauskas, Onutė Titanie- 
nė ir William Baltrušaitis. 
Taipgi visi gerai pasivaišin
sime. Už tą viską susimo- 
kėsim'e/tik po porą doleriu- 
kų.

Prisiminta, kad LDS va
jus prasideda su kovo 1 d. 
Kai kurie pasižadėjo pasi
darbuoti.

Po susirinkimo visus daly
vius pavaišino kuopos pir
mininkė Elena Jeskevičiūtė. 
Kadangi šį mėnesį ji mini 
savo gimtadienio sukaktį, 
tai jai palinkėjome ilgiausių 
metų.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo 3 d. Laisvės 
salėje, Ozone Park, N. Y. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Svar
bu visiems dalyvauti ir ge
rai pasiruošti savo kuopos 
parengimui.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų, c

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 10.3 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė.

Balandžio 18-ta diena
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Narys

į naujos santvarkos sieną.
Tai jie išmoko, ilgai už 

grotų besimokindami ir be- bučiuose apgyvendintos, nes 
sigilindami į marksizmą. ---- -

Šių eilučių autorius t a butų, 
mokslą pritaikė literatūros 
bare. Dažnai spausdinosi. 
O 1952-1955 m. Leningrade 
pas profesorius išsamiai iš
studijavau dialektiką. Ją 
labai mėgau. Tie profeso
riai nuoširdžiai išlydėjo į 
Kauną, įteikę diplomą su j 
pagyrimu. Už tai buvau dė-1 unijos 
kingas tiems filosofijos ži
novams..

Taip pat buvau dėkingas 
ir Zarasų darbininkams, 
Kauno kalėjimo politiniams 
kaliniams, kurie pirmieji 
populiariai šių eilučių auto
riui atskleidė paprastų žmo
nių filosofiją, išmintį...

A. Liepsnoms
Kaunas, 1969.X.6.

JauirNixonas 
“komunistėja”

Praėjusį sekmadienį vieti
nė lietuvių fašistinių-hitle- 
rininkų radijo programa 
tiesiog prajuokino mane.

Tarp kalbu apie “vasario 
16 d.” minėjimus, prašymo 
aukų, užsipuldinėjimo ant 

joms miestas nesuranda visu JAV įstaigų, kurios tik 
Ine fašistiniai nųsistačiusios, 
klausau, kad ir “Nixono ad
ministracija dirba su komu
nistais.”

Kitas jų šedevras, tai kad 
Kudirka ne Tarybų Sąjun
gos pilietis, ir todėl nerei
kėjo jį grąžinti į laivo įgu-

Mirė dr. Egon Waltuch 
71 metų amžiaus, 1938 me
tais pabėgęs iš Vokietijos, 
kai ten Įsigalėjo hitlerinin
kai.

Gaisragesių ir sanitacijos 
; atnaujino pasitari

mus su miesto pareigūnais 
dėl atnaujinimo kontraktų.

Rep.

Rep.

Dostojevskio gimtadie
nio minėjimas

Šiais metais sueina Fiodo
ro Mikhailovičiaus Dosto
jevskio 150-tosios metinės 
gimimo sukaktuvės.

Atžymėjimui šios sukak
ties Jungtinių Tautų Rusų 
Klubas ruošia Dostojevskio 
filmų festivalį Dam Ham- 
marskjold auditorijoje 

St., Richmond Hill,;Jungtinių Tautų bibliotekos 
(11-12)1 patalpose.

Penktadienį, vasario 5 d., 
buvo rodomas “Idiotas,” iš 
Dostojevskio i’oijiano. Tai 
filmas susuktas Tarybų Są
jungoje 1958 metais. Ypa
tingai gražiai pasirodė Yu
ris Yakovlevas iš Vakhtan
gov o Teatro Maskvoje kara
laičio Miškino rolėje ir Ju
lija Borisova taip pat iš 
Vakhtangovo Teatro Nas
tazijos Filipovnovos rolėje. 
Scenerijos, ypatingai senojo 
Peterb u r g o (Leningrado), 
žavėjo visus. Kalba buvo 
rusiška su angliškais įra
šais.

Prieš filmo rodymą Queens 
Kolegijos profesorius A. 
Todd davė trumpą, įdomią 
įvadą, apibūdindamas F. 
Dostojevskio kontrib u c i j ą 
pasaulinei kultūrai.

Dar bus rodomi keli fil
mai, kaip tai “Broliai Kąra- 
mazovai,” “Baltos Naktys” 
ir kiti.

Ieva

Tiktai Limituotam Laikui
Geriausia dovana jūsų giminėms, gyvenantiems 

Sovietų Sąjungoje yra: automašiha MOSKVICH 
408-IE TURIME TIKTAI APRIBOTĄ SKAIČIŲ 
AUTOMAŠINŲ.

KAINA $2,875.

PIRMAM ATĖJUS — PIRMAS PATARNAVIMAS

Užsakymą ir pinigus siųskite tiesiog 
į įstaigą —

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

j Išnuomojamas vienas di
delis fornišiuotas kambarys

Arti au- 
Pra- 

skambinti VI 7-1355.

pavieniam vyrui.
tobusų ir traukinių.
šome
Arba kreipkitės: 91-54 — 
114th

Motery Kliibo narėms
Trečiadienį, vasario 17 d., 

4 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo-* > 
susirinkimas. Visos daly
vaukime.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kavute B. Keršulie- 
nė ir I. Bimbienė.

Valdyba (11-13)

KVIEČIAME Į LINKSMĄ POPIETĘ
Sekmadienį, Vasario 28 d.

LAISVĖS SALĖJE, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y

Kadangi “Laisves” skaitytojų vajus oficialiai baigiasi va
sario 28 d., tai Spaudos B-vės Direktorių Taryba ruošia tų die
ną užbaigtuvių popietę. Bus vaišių ir kitko.

Kviečiame vajininkus ir visus laisviečius iš apylinkės daly
vauti, pasidalinti savo vajaus įspūdžius su visuomene.

z PRADĖTA 1 VAT. _ DANfiA NEMOKAMA




