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< KRISLAI
Ar nepriklausoma ?
“Figaro” raminasi 
Ne “Juoda katė!”
Danijos rinkimai

A. Žilėnas

žinia: pasaulis
nepriklausomą vals- 
Barbados, maža sa-

turiAteina 
dar kitą 
tybę. Tai 
la Karibų jūroje, visai netoli
Pietų Amerikos šiaurinio 
kranto, turinti 250,000 gyven
tojų. Virš dar kitos teritorijos, 
kuri iki visai neseniai mums 
atrodė esanti tik egzotiškas 
kampelis, suplevėsuoja skir
tinga vėliava.

Kaip į tai reaguoti ? Ar Bar
bados tikrai nepriklausoma? 
žinoma, būtų naivu taip ma
nyti. Barbados, panašiai kaip 
Gvijana, lieka Britanijos pu- 
siau-kolonija, ekonominiai ir 
militariniai prie jos pririšta. 
O visgi, visai ciniškai numoti 
ranka vrgi būtų klaida. Fak
tas, kad senas i 
turi bent nominaliai pripažin
ti nepriklausomybę net ma- 
žiausiems pasaulio kampe
liams, ką nors reiškia. O reiš
kia, kad kolonializmo pakei
timas į neo-kolonializmą yra 
tik atidėliojimas to, kas tik
riausiai ateis: pilnas kolonia
lizmo galas.

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .......   $10.00
Kitur užsienyje ............................... $1200
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

Antradienis, gruodžio (December) 6, 1966 Ozone Park, N. Y. 11417

Automobiliai bus saugesni 
pradedant 1968 modeliais “LAISVES” VAJUS

PRICE 10c

Metai 55-ieji

Washingtonas. — Nacio
nalinės susisiekimo saugu
mo agentūros (National 
Traffic Safety Agency) 
viršininkas William Had
don J r. pranešė, kad val
džia planuoja reikalauti iš 
automobilių fabrikantų, kad 
pradedant 19 6 8 metų mo
deliais, kurie gaminami 
1967 metais, visa eilė saugu
mo Įtaisų būtų įvesta, j

Vienas dalykas, tai kad 
bus reikalauta, kad r a t ų\ 
guminės padangos būtų 
tvirtesnės ir saugesnės. Ki
tas, tai kad automobiliai tu
rėtu tam tikras mažas švie
sas ne tik priekyje ir už
pakalyje, bet ir iš šonų,

monės, kad fabrikantams 
bus leista išsisukti iš kai 
kurių pagerinimų, jeigu jie 
jiems atrodys per brangūs. 
Jis sakė, k a d automobilių 
firmos turi teisę apeliuoti 
prieš kai kuriuos patvar
kymus, ir kad tos apeliaci
jos bus svarstomos.

imperializmas ' ta*P’ kad automobilis butų ' 4- za c. n n , n Ir . n , v. o 1 r 4* i r.

Huseinas vartoja įprastąją 
taktiką: kaltina komunistus
Amanas.—Jordanijos kar- i vadovybės “veikia komunis- 

ralius Huseinas s p a u d o s tų naudai.” 
konferencijoje už visas sa
vo bėdas kaltino Tarybų neramumus, kurie nusiaubė 
Sąjungą ir komunistus. Jis Jordaniją, sakė, kad juos 
taipgi kaltino Siriją, Egip- kurstė komunistai. Jis tei
tą ir Iraką, bet ir čia rado gė, kad komunistai nori už- 
komunistus kaltais, nes sa- valdyti Artimuosius Rytus, 
kė, kad tų arabiškų šalių ' Tarybų Sąjungą, sakė jis, 

... . ■ — r.-.;-... stoja arabiškų komunistų
užnugaryje.

Huseinas įspėjo Vakarus, 
kad jeigu jie nesusirūpins 
labiau, Artimųjų Rytų žiba- 
lo-naftos versmės greitu 
laiku bus komunistų kont
rolėje. Manoma, kad Hu
seinas tuo būdu ragino 
Ameriką atviriau interve- 
nuoti jo naudai, jeigu jo 
arabiškasis legionas ir po
licija neįstengs suvaldyti 
masių, kurios nori labiau 
anti - imperialistinės politi
kos.

Izraelio Huseinas savo 
spaudos konferencijoje be
veik neminėjo. Susidarė 
įspūdis, kad jis dabar savo 
vyriausiais priešais skaito 
ne Izraelį, o radikališkaš 
arabiškas valstybes.

Tuo tarpu pranešama, 
kad stiprūs Amerikos kari
nio laivyno vienetai kon
centruojasi Viduržemio jū
ros rytinėje dalyje, kad 
reikalui prisiėjus galėtų in- 
tervenuoti Izraelio arba 
Huseino režimo naudai. 
Amerika skaito abu, Izra
eli ir Jordaniją, savo sąjun
gininkais.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1 ir tęsis iki gruodžio 31, 1966 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai 

4988 
4249 
2920 
2508 
2026 
1996 
1848 
1752 
1504 
1394

Huseinas, kalbėdamas apie
Brooklyno vajininkai ........................
Connecticut valstijos vajininkai .... 
V. Vilkausimas, St. Petersburg, Fla. 
New Jersey valstios vajininkai .......
George Shimaitis Brockton, Mass. . 
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.......
So. Boston, Mass.................................
Great Neck, N. Y.............................
L. Tilwick, Easton, Pa......................
Miami, Fla...........................................

Dar mažiau 
gerbūviui...
Austin, Tex. — Preziden

tas Johnsonas paskelbė, kad 
visa eilė federalinių projek
tų bus sumažinti arba visai 
atidėti, kad sutaupyti pen
kis bilijonus doleriu. Tas 
reikalinga, nes reikalinga 
daugiau pinigų karui Viet
name. Bus taupoma nuo se
kamų dalykų:

Keliu tiesimo — daugiau 
negu bilijonas dolerių;

Butų statybos — 987 mi
lijonai;

Sveikatos, aųšvietos ir 
gerbūvio reikalai—530 mili
jonų.

Taipgi bus taupoma 
žemės ūkio ir kitokių 
kalų.

Prezidentas pasakė,
bą, kurioje jis bando aiškin
ti, kad bus taupoma, bet 
tiek pat atliekama. Bet vi
si rimti stebėtojai sutinka, 
kad faktinai išlaidos žmo
nių gerbūviui bus žymiai 
pakirstos ir gerbūvis nu
kentės — bus mažiau kelių 
tiesiama, mažiau būtų 
tomą, negu numatyta, 
žiau ligoninių ir t. t.

Philadelphia, Pa...... .............
LLD Moterų 20 kp., Bing

hamton, N. Y.,....
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1060 
Vera Smalstienč, Livonia, Mich. 1016 
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
Chester, Pa..............................

1348 A. Račkauskienė—M. Kazlaus-

. 1282 V. Kvetkas, Arlington, Mass
. 516 

492 
. 466 
.. 407 
. 396 

324 
244 

. 240 
220 

144 j dies Kinija vėl neprimta. 
120' Prieš Kinijos priėmimą šiuo!

kartu balsavo 57 valstybės, 
už priėmimą balsavo 46. 17 
susilaikė nuo balsavimo.

Praeitais metais už bal
savo 47, prieš 47 ir susilai
kė 20.

Kai kurios valstybės, ku
rios praeitais metais balsa
vo prieš, šiuo kartu balsa
vo už, kaip tai Kanada. Bet 
visa eilė mažukių Afrikos 
valstybėlių, kurios paskiau
siu laiku labiau prisiartino 
prie Amerikos įtakos, pa
keitė savo nusistatymą ir 
vietoje balsuoti už, balsavo 
prieš.

Visi socialistiniai kraštai, 
nuo Tarybų Sąjungos iki 
Jugoslavijos, balsavo už 
Kinijos priėmimą. Taip pat 
balsavo dauguma neutralis- 
tinių kraštų.

skienė, Haverhill, Mass. ..

Chicago, Ill. ............................
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......
Los Angeles, Calif.......... .........
M. Aranuk, Detroit, Mich. ....
C. K. Urban, Hudson, Mass. . 
J. Stanienė, Baltimore, Md. ... 
Kanada ........................... ..........
G. Žebrys, Cleveland, Ohio .... 
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.

nu-

Kinija vėl 
nepriimta

Jungtinės Tautos. — 
neralinė asamblėja vėl
balsavo, kad Čiango klika, 
kuri valdo T a i v a n ą, turi 
likti kaip visos Kinijos at
stovė Jungtinėse Tautose ir 
Saugumo taryboje. Liau-

1008
912

Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. .. 876
Bekis, Rochester, N. Y.......... 864
Sutkus—V. Taraškienč, 
San Francisco,. Calif........  790

Penkauskienė,
Lawrence, Mass.................... 768

V. Kralikauskas, Lawrence, Mass. 660 ■

L.
B.matomas aiškiai nakties 

metu jam darant staigų 
posūkį.

Taipgi bus reika 1 a u t a , 
kad visi automobiliai turė- 

* tų tam tikras atramas gal
voms virš sėdynių. Tos at
ramos, kurios ir dabar jau 
įtaisomos kai kuriuose au
tomobiliuose, apsaugo kelei
vį nuo kaklo perlūžimo ar-

j 

kuomet automobilis stai
ga sustoja avarijoje.

Bus eilė kitų saugumo 
pagerinimų.

Bet William Haddon pa
sakė dar ką kitą, kas ver
čia stebėtojus prieiti nuo-

Prancūzijos komunistai nu- \ £ ___ ____  x________
tarė pasistatyti puikius mo-1 ba raumenų sutr ūkimo 1 'Y11 k -ii • - - ~ —1 > f ’ *1 *1 • 1 •derniškus rūmus, kuriuose ra
sis jų partijos centras. Planą 
jiems sudarė vienas žymiausių 
pasaulio architektų. Jie bus 
ultra-moderniški, bet rasis pil
kame, proletariškame Pary
žiaus šiaurrytiniame kvartale, 
visai arti taip vadinamos 
“Raudonosios juostos”, indus
trinių priemiesčių, kurie supa 
Prancūzijos sostinę. Tie rū
mai lyg simbolizuos tiesą, kad 
seno Paryžiaus liaudis nepra
rado vilties valdyti savo mie
stą.

Buržuazijos didlapis “Figa
ro” šiepiasi: komunistai sta
tosi naujus rūmus, nes jau ne
sitiki perimti esančius Pary
žiaus pastatus. “Figaro”, ku
rią prie gerai apkrautų stalų 
skaito Paryžiaus pasiturinčių 
klasių žmonės, lyg ramina sa
ve, Giliai savo širdyse kiek
vienas paryžietis žino, kad 
kada nors buvusios Komūnos 
mieste vėl gyvuos komuna.

.Didžiai gerbiu ir vertinu 
talentingąjį tarybinį poetą 
Evgenijų Jevtušenką. Vertinu 
ne tik jo meninį lygį, bet ir 
ryžtą pasisakyti klausimais, 
kurie prabyla į jo sąžinę — 
kaip tai eilėse apie Babi-Jarą, 
apie jo gimtąją Zimą, apie 
jaunąją Kubą. . .

Bet kartais ženia, kaip jį 
vadina jo draugai, man atro
do, leidžia bendram poetiškam 
“gero noro” jausmui nustelb
ti nuoseklumą. žinau, kad 
viešinčiam šioje šalyje jam 
nebuvo patogu kalbėti apie 
Vietnamą. Bet netiesioginiai 
jis kalbėjo, o būdas, kuriuo 
kalbėjo, kelia nepasitenkini- 
mą. Pavyzdžiui, tik išlipęs iš 
orlaivio Kenedžio aerodrome 
jis pasakė, kad nori “nuvary

si ti juodą katę”, kuri prabėgo 
v tarp Amerikos ir Tarybų Są

jungos.
Ne, drauge, Vietnamas ne 

juoda katė, kurią geranoriš
kai nuvarai į šalį — ir vėl bu
joja koegzistencija, čia kas 
nors labiau -pamatinio, drauge 
ženia!

Amerika naudoją savo 
pagalbą machinacijoms

Delis. — Indijos parla
mento Aukštesnio buto ko
munistų frakcijos lyderis 
B. Gupta sako, kad Ameri
ka naudoja savo ekonominę 
pagalbą Indijai visokioms 
politin ė m s machinacijoms. 
Tuo tarpu, kai Indijai gre
sia tuojautinis bado pavo
jus, Amerika nesiunčia ža
dėtų javų, atidėlioja kito
kios maistinės pagalbos da
vimą, kad išspausti dau
giau ir daugiau politinių 
koncesijų iš Indijos.

Komunistui Guptai bai
gus kalbą, jam aplodavo ne 
tik komunistai, bet ir
greso pa r t i jos kai/esnio 
sparno deputatai.

on-

Beveik nepastebėtai pro mus 
praslinko žinia, kad Danijos 
kairieji socialistai atsiekė di
delius laimėjimus rinkimuose 
ir nuo 10 deputatų frakcijos 
pakėlė skaičių iki 20.

Mums nuolat kartojama, 
kad Skandinavijos šalys yra 
pertekliaus rojus. .Bet užu Ko
penhagos Tivolio sodų, pra
šmatnių kavinių (“su tirščiau
sių kremu pasaulyje”) randasi 
'ir kita Kopenhaga. Kadaise a- 
pie ją rašė proletarinis danų 
rašytojas Nekso. žinoma, nuo 
tų laikų daug kas pasikeitė, bet 
matyti ne ant tiek, kad pasi
tenkinimas viską nustelbtų. Ir 
Danijoje daug kas svajoja 
apie tikrai socialistinę, ne so
cialdemokratinę, santvarką.

S.

Brooklyno vajininkas Valys Bunkus ir vėl gerokai 
padirbėjo, važinėdamas pas skaitytojus, atnaujindamas

(Nukelta į 3-čią psl.)
? i

nuo 
rei-

kai-

sta- 
ma-

Prancūzijos komunistai 
statosi puikius rūmus

Paryžius. — Prancūzijos 
komunistų partija pasista
tys puikius moderniškus rū
mus, kuriuose rasis parti
jos centro komiteto raštinės 
ir kitos centrinės įstaigos. 
Pastatas bus septynių aukš
tų, statytas iš stiklo, beto
no ir geležies. Planą suda
rė pasaulinio garso archi
tektas Oskaras Niemejeris, 
kuris buvo vyriausiu Bra
zilijos sostinės Brasilios 
architektu. Jis taipgi yra 
Lenino premijos laimėtojas.

Naujieji Prancūzijos KP 
rūmai rasis Paryžiaus 
šiaurry t i n i a m e kvartale 
Colonel Fabien aikštėje. 
Tai darbininkiškas kvarta
las, kur komunistai 
stiprūs. Pulkininkas 
en buvo komunistas, 
vadovavo ginkluotam 
limui prieš nacinius
pantus prieš pat Paryžiaus 
išlaisvinimą.

Daug kas sako, kad nau
jieji rūmai savo išdėstymu

labai 
Fabi- 
kuris 
suki- 
oku-

Brežnevas paneigia gandus 
apie kinų ‘ekskomunika  vimą’

Budapeštas-.—Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
generalinis sekretorius 
Brežnevas pasakė svarbią 
kalbą Vengrijos Komunistų 
partijos suvažiavime. Tarp 
kitko jis apsistojo prie ide
ologinio ginčo su kinų ko
munistais klausimo. Jis sa
kė:

“Buržuazinė spauda tri
mituoja, kad tarptautinis 
marksistiniai - leninis tini ų 
partijų forumas neva ką 
tai pašalins iš mūsų judėji
mo. Tai gryna nesąmonė.”

Brežnevas sakė, kad toks 
tarptautinis forumas dabar 
labai reikalingas, nes mark
sistai leninistai turi gvil-

denti draugiškoje ir broliš
koje atmosferoje, pakaitas, 
kurios per paskiausius še
šerius metus įvyko pasau
lyje, ir tiesti gaires tolimes
nei veiklai. Jis sakė, kad 
tokių pasitarimų vyriausiu 
objektu būtų pastojimas 
kelio imperializmui Vietna
me. Faktas, kad Kinijos 
komunistai atsisako pasita
rime dalyvauti, sakė jis, yra 
skaudus. Bet jis išreiškė 
viltį, kad ateis laikas, kuo
met Kinijos komunistai vėl 
užims savo vietas vienin
gose pasaulinio komunisti
nio judėjimo gretose po 
marksizmo-leninizmo vėlia
va.

TRUMPAI IŠ VISUR
Triestas.— Vietiniuose sa

vivaldybių rinkimuose 9,130 
gyventojų balsavo už parti
ją, kuri nori, kad Triestas 
taptų nepriklausomas, atsi
skirtų nuo Italijos. Kaip 
žinia, Triestas trumpam 
laikui po Antrojo pasauli
nio karo buvo atskirtas nuo 
Italijos ir sudarė autonomi
nę Triesto zona po Jugo
slavijos globa. Tas skaičius 
sudaro apie 4% visų balsuo
tojų.

Tokio. — Devyni žymūs 
valdančios Liberalų - demo
kratų partijos lyderių aplei
do partiją, nes nesutinka 
su premjero Šato politika.

Bujumbura. — Pasaulyje 
vis mažiau karalijų. Nau
jausia pasaulio respublika 
dabar yra mažiukas Afri
kos kraštas Burundi, kur 
taikingu perversmu paša
lintas karalius Mwame ir 
kur paskelbta respublika.

Burundi tik prieš kokius 
metus tapo nepriklausoma 
valstybė. Anksčiau ji buvo 
Belgijos valdoma.

Karalių Mwame nuvertė 
karininkų grupė, kuri save 
vadina “revoliucine tary
ba.”

Monrovia.—Liberijos pre
zidentas Tubmanas sako, 
kad po 22 metų preziden
tavimo jis pasirengęs re
zignuoti.

New Yorkas. — Amerikos
primena kūjį ir pjautuvą. Koniunistų partija pasiuntė 
Architektas sako, kad jis to sveikinimą Vengrijos ko-1 
neturėjo omenyje. munistų suvažiavimui. •

" Paryžius. — 6,000 žmonių 
kasdien aplanko Pikaso 
darbų parodą.

Ky kareiviai nuolat 
apiplėšinėja žmones
New Yorkas.—Times ko

respondentas R. W. Apple 
Jr. aprašo savo laikraštyje, 
kaip Ky klikos kareiviai, 
kurie kariauja amerikiečių 
pusėje, traktuoja civilinius 
gyventojus. Jis aprašo, kaip 
elgėsi Pietų Vietnamo de
vinto šarvuoto kavalerijos 
pulko antrasis eskadronas 
Vanlao kaime.

Kareiviai, sako jis, palei
do kelias kulkų salves j krū
mus ir gretimą mišką, ir 
kuomet negavo atsako, nu
tarė, kad aplink nėra viet- 
kongo. Nusprendę tain, jie 
ėmėsi vyriausio savo tikslo: 
atimti nuo gyventojų viš
tas. žąsis ir kitokį grobį.

R. W. Apple sako, kad 
elgesys Vanlao kaime ne iš
imtis, kad tai Įprasta ru
tina.

Su Ky kareiviais radosi ir 
amerikietis patarėjas, kapi
tonas Carbone. Jam tas ne
patiko. Jis norėjo atsar
giau apieškoti mišką, nes 
laikėsi nuomonės, kad ten 
slepiasi vietkongai, nors ir 
neatsako į ugnį. Bet Ky 
kariai vyriausiai rūpinosi 
plėšikavimu, ne kariavimu.

Spėliojimai apie kiną 
prezidentą ir jo rolę
Hong-kongas. — Vakarų

korespond e n t a i, kurie iš 
čia stebi įvykius Kinijoje, 
tęsia, spėliojimus apie Kini
jos prezidento Liu Šao-či 
rolę. Jau senokai reiškia
ma nuomonė, kad Liu gal 
vadovauja to m s jėgoms, 
kurios nepritaria pilnai da- 
vardas, kuris įvairiuose pa- 
bartinei Mao politikai. Jo 
vardas, kuris įvairiuose pa
reiškimuose praeityje tilp
davo tuojau po Mao arba 
bent trečioje vietoje, dabar 
telpa aštuntoje.

Paskutinius spėliojimus 
sukėlė faktas, kad Liu ne
pasirašė po sveikinimu, ku- 

I rį kinai pasiuntė Albanijai 
jos išsilaisvinimo iš naci
nio jungo 22 metų proga. 
Po sveikinimu pasirašė 
Mao, premjeras Čou En-la- 
jus ir užsienio reikalų mi
nistras Čen Ji. Prezidentas 
paprastai po tokiu sveikini
mu pasirašytų.

Washinjgtonas. — Penta
gone kalbama, kad Austra
lija rekrutuos kareivius 
tarp vietinių gyventojų jos 
valdomoje Naujojoje Gvinė
joje ir juos siųs Vietnaman. 
Naujoje Gvinėjoje dar yra 
džiunglėse gyvenančių gan 
atsilikusių genčių.
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Tai demokratija!..
PASITRAUKĖ Iš VAKARŲ Vokietijos kanclerio 

vietos Ludwigas Erhardas. Pasitraukdamas, jis išgar
bino savo įpėdinį Georgą Kiesingerį, kuris užima val
džios vadovo vietą.

Abudu jiedu yra krikščionių demokratų partijos ly
deriai. •'

Dabar Vakarų Vokietiją valdys krikščionys demo
kratai ir socialdemokratai, nes pastarųjų lyderis Willy 
Branndt nusitarė įeiti į valdžią ir jis būsiąs užsienio 
reikalų ministras, taip pat Kiesingerio padėjėjas.

Naujas Vakarų Vokietijos kancleris Kiesingeris yra 
buvęs nacis-hitlerininkas. Taigi dabar kyla klausimas, 
kas bus toliau? Kaip Vokietijos socialdemokratai pa
teisins savo įėjimą į valdžią, kuriai vadovauja buvęs 
Hitlerio valdininkas—nacis?

Pasakysime atvirai: ši politinė kombinacija mus tie
siog stebina.

Apie d-rę Joną Basanavičių
Šių metų lapkričio 23 dieną sukako 115 metų kai gi

mė d-ras Jonas Basanavičius. B. Būga parašė apie jį 
įdomų straipsnį, tilpusį “Lietuvos Žinių” biuletinyje.

Kaipgi šiuo metu Lietuva žiūri j Joną Basanavičių? 
Susipažinkime su B. Būgos raštu:

J. Basanavičius, baigęs Maskvos universitetą, me
dicinos fakultetą, 1879 metais išvyko dirbti į užsienį. 
Kulį laiką gydytojavo Bulgarijoje, vėliau Čekoslovaki
jos ir Austrijos sostinėse. Po poros metų vėl grįžo į 
Bulgariją, kur ilgesnį laiką dirbo Lom Palankos ir Var
nos miestų ligoninėse.

Varnoje jis įstojo į Bulgarų demokratų partiją, da
lyvavo tos partijos kongrese Sofijoje. 1904 metais J. 
Basanavičius grįžo į Vilnių. Čia jis daug laiko ir energi
jos atidavė lituanistikos mokslui ir visuomęniųiam dar
bui. Jis buvo vienas iš "lietuvių mokslo draugijos stei
gėjų ir ilgametis jos pirmininkas. Tiesa, ir užsienyje 
būdamas, įžymusis lietuvių tautos sūnus rūpinosi savo 
Tėvyne, jos spaudos reikalais. Jis buvo vienas iš akty
viausių lietuviško laikraščio “Aušra” steigėjų.

Pirmasis numeris buvo išleistas Tilžėje 1883 m. šit 
Basanavičiaus parašyta “Priekalba,” kurioje buvo iš
dėstyti laikraščio tikslai ir uždaviniai. “Aušra” tary
tum žiburys nušvietė carizmo tamsinamą Lietuvą, suvai
dino didelį vaidmenį žmonių sąmonėjimui, kėlė juose 
patriotinius jausmus, kovojo už spaudos laisvę ir kitas 
žmogiškas teises. Nemaža tų muopelnų dalis tenka Jonui 
Basanavičiui.

Šiame laikraštyje J. Basanavičius išspausdino eilę 
vertingų straipsnių ir tyrinėjimų: “Apie senovės lietu
vių pilis,” “Žinios apie pirmus Lietuvos gyventojus,” 
“Vardas senovės Lietuvos valdovų,” “Senovės lapinės 
kepurės” ir kt.

Panašaus turinio raštų jis išleido ir vėliau, kai jau 
gyveno Lietuvoje, kurioje jis tapo dar aktyvesniu visuo
menės veikėjų. Dabar Basanavičius visą savo ener
giją skyrė lietuvių tautos istorijai, archeologijai ir etno
grafijai tirti ir parašė daug vertingų straipsnių ir atskirų 
leidinių. Ypač daug jis pasidarbavo lietuvių tautosakos 
(pasakų ir dainų) rinkime, tyrinėjime ir skelbime. Pa
minėtinos jo “Ožkabalių dainos” — 2 t, 
sakos įvairios” 
kurios dar ir šiuo metu tebeturi reikšmės folkloristikai 
ir yra lietuvių liaudies mėgstamos. Vertingi ir J. Basa
navičiaus tautosakos tyrinėjimai, ypač šie jo darbai: 
“Kas tai yra daina,,” “Gamta lietuvių dainose ir pasa
gose” ir kt.,

Istoriniuose ir folkloristiniuose raštuose J. Basana
vičius pirmiausia stengėsi išaukštinti Lietuvos vardą, 
jos garbingą senovę, kalbą.

Būdamas romantizmo atstovu, ir tęsdamas S. Dau
kanto ir J. Kraševskio tradicijas, jis romantiškai ideali
zavo ir lietuvių tautos praeitį, dažnai nukrypdamas nuo 
mokslinio-istorinio pagrindo. Tačiau jis teisingai ver
tino lietuvių kovą prieš kryžiuočius, parodė pastarųjų 
žiaurumus, demaskavo katalikų bažnyčios kėslus (“Apie 
kryžiokus,” “Apie įsteigimą R e g a i n ė s pilies” ir kt 
straipsniuose).

Brošiūroje “Iš lietuvių gyvenimo po vokiečių jungu” 
ryškiai parodomi vokiškųjų okupantų žiaurumai Lietu- 
ovje. w

Basanavičiaus lituanistinių tyrinėjimų tendencijo
mis vėliau sekė daugelis kitų, ypač romantinės kryp
ties, lietuvių rašytojų. J. Basanavičius dalyvavo ir.visuo- 
meniniame-politiniame gyvenime. Deja, jame jis pasi
reiškė tik kaip buržuazinių liberalinių pažiūrų veikėjas, 
už ką Lietuvos buržuazija Basanavičių vadino žymiau
siu “aušrininku,” tautos “patriarchu” ir pan. Tačiau

“Lietuviškos pa-
t., “Lietuviškos pasakos”—2 t. ir kt.,

Kas ką rašo ir sako
PAGANINIO LAIŠKAS 
VILNIUJE

Kadaise Italijoje gyveno 
labai žymus muzikas — 
smuikininkas ir kompozito
rius Nikolas Paganinis. Ir 

i štai ką rašo V. Jurkštas 
i “Tiesoje” apie minėto geni- 
1 jaus palikimą:

Kiekvienas daiktas, kurį bu
vo palietęs didysis visų laikų 
smuikininkas virtuozas Niko
las Paganinis (1782—1840), 
kiekvienas jo rankos parašy
tas popieriaus lapelis — tai 
relikvija, vienodai brangi visų 
tautybių žmonėms. Tokia re
likvija yra ir Lietuvoje.

Tarybų Lietuvos Mokslų 
akademijos Centrinės bibliote
kos rankraščių skyriaus fon
duose stropiai saugomas nedi
delis popieriaus lapelis. Jame 
parašyta keletas eilučių, grei
čiausiai žąsies plunksna. Ne
gailestingas laikas paliko ja
me savo neišvengiamus pėd
sakus: išbluko rašalas, pagel
to popierius. Bet šiaip doku
mentas išsilaikė neblogai. Tai 
Paganinio laiškas.

“Išklausęs įvairius kūrinius 
smuikui, kuriuos pasmuikavo 
vienuolikametis Kontskis, no
riu pastatyti jį lygia greta 
įžymiausių šio instrumento 
meistrų. Leiskite man pareikš
ti, kad . jis, domėdamasis šia 
muzikos sritimi, ateityje gali 
pralenkti čia mano minėtus 
meistrus. Nikolas Paganinis 
Paryžius, 1838 m. gegužės 5 d.”

Kaip matyti iš laiško-reko- 
mendacijos turinio, jis para
šytas apie garsųjį lenkų smui
kininką. Tai Apolinaras Kon
tskis (1825—1879), kuris tam 
tikrą laiką mokėsi pas italų 
maestrą ir perėmė geriausius 
jo mokyklos bruožus, nepa
prastą virtuoziškumą.

Paganinio pranašavimas, pa
rašytas lapelyje dveji metai 
prieš jo mirtį, išsipildė. Ilgai
niui Apolinaras Kontskis tapo 
ne tik lenkų nacionalinės mu
zikinės kultūros pažiba, bet ir 
Europos masto smuikininku.

Įdomu pažymėti, kad dide
liais muzikiniais gabumais pa
sižymėjo visa Kontskių šeima 
— Antonis ir Stanislavas, 
Apolinaro broliai, tapo žino
mais pianistais. Karolis--smui- 
kininku, sesuo Eugenija—ope
ros dainininkė. Vaikystėje jie 
sudarė muzikinį “vunderkin
dų” ansamblį.

Spėjama, kad Paganinio 
laiškas, kuris spaudoje iki šiol 
dar nebuvo paskelbtas, pate
ko į biblioteką, matyti, praė
jusio amžiaus pabaigoje.

APIE VIENĄ ŽEMAITI
JOS MIESTELĮ

. f

Biuletinyje “Lietuvos Ži
nios” žurnalistas A. Molis 
parašė įdomų dalykėlį apie 
Žemaitijos miestelį “Kel
mę”. Prašome pasiskaityti:

Visai neseniai lankiausi Kel
mėje. Joje buvau buvęs 1938 
metais. Kai reikėjo surasti pa
žįstamus Kooperacijos ir Liu
do Giros gatvėse, reikėjo gi
do. Naujos gatvės šalia Šalti
nių, Elektrinės, Sodų ir kitų 
nutiestos tose vietose, kur se
niau buvo miestelio daržai ir 
vaikai ganydavo miesto kar
ves.

Iš tikrųjų, kam teko būti 
prieš karą Kelmėje, ar po 19- 
41 metų, kai fronto ugnyje 
supleškėjo visi miestelio me
diniai pastatai, tas dabar, ap

silankęs čia, sako, kad Kelmė 
— kitas miestas. Iš esmės taip 
ir yra.

Tebėra bažnyčia — vėles
niojo gotikos ir baroko miši
nys. Dabar daugiau architek
tūrinis paminklas. Tačiau ji 
nebedominuoja Kelmėje. Va
žiuojant nuo Tytuvėnų dėme
sį patraukia keturių aukštų 
vidurinės mokyklos rūmai, ku
riuose mokosi 1300 mokinių. 
Ant Kražantės kranto puikuo
jasi ligoninės rūmai, Preky
bos mokyklos pastatas, “Lino” 
fabrikas, sviesto ir sūrio ga
mykla, rajono administracijos 
rūmai, kultūros namai, 400 
vietų plačiaekraninis kino te
atras, viešbutis-restoranas, 
daug kitų 2-4 aukštų pasta
tų. Ir visa tai buvusiame vals
čiaus miestelyje. Sparčiai įgy
vendinamas privalomas vidu
rinis mokslas. Greta to suau
gusiųjų švietimas, liaudies 
universitetas. Kultūros rū
muose be vietinių saviveikli
ninkų koncertų dažnai ren
giami Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir kitų teatrų spektak
liai. Kelmėje yra dvi didelės 
bibliotekos, kraštotyros mu
ziejus.

Prieš karą Kelmėje .buvo 4 
gydytojai. Dabar jų 50 ir 500 
vidurinio išsilavinimo medici
nos darbuotojų. Vaikų mirtin
gumas rajone sumažėjęs 10 
kartų.

Kelmė neįeina į dešimtį Lie
tuvos pramoninių miestų. Ta
čiau negalima pasakyti, jog 
nėra pramonės. Didžiulis linų 
apdirbimo fabrikas “Linas”, 
Kauno audimo fabriko Kelmės 
skyrius, sviesto ir sūrio gamy
kla, Buitinio gyventojų ap
tarnavimo kombinatas, ir įvai
rios technikos remonto dirb
tuvės.

Ne, nebeaęsnūdęs valsčiaus 
miestelis dabar Kelmė. Gatvė
mis švilpia mašihos ir motoci
klai. Rajone dabar, neskai
tant sunkvežimių, 255 leng
vosios mašinos ir 2974 moto
ciklai. Veik ant kiekvieno na
mo televizijos antenos. Per 
paskutiniuosius kelerius me
tus Kelmėje televizorių vidu
tiniai parduodama po 500. 
Lankiausi daugelyje butų. Be 
televizorių, ten dar radijo ap
aratai, dujinės viryklos, skal
bimo. mašinos, šaldytuvai. 
Panašiai ir visame rajone.

Nebeužtenka išaugusios Kel
mės administratoriavimui vir
šaičio su raštvedžiu ir nuova
dos viršininku. Dabar gražia
me skverelyje, Tarybų rū
muose, dirba kelios įstaigos... 
čia įsikūrusi ir rajoninio laik
raščio redakcija.

Socialdemokratai jau 
nesibijo Kiesingerio
Bona. — Vakarų Vokie

tijos (ir Vakarų Berlyno) 
sociable m o k r a t ų lyderis 
Brandtas konferavo su Kie- 
singeriu, krikščionių demo
kratų numatomu kancele- 
riu. Kaip žinia, Kiesinge
ris buvo nacių partijos na
rys nuo 1933 m. iki karo 
pabaigos. Kaip aukštas ra
dijo pareigūnas Hitlerio lai
kais jis skleidė nacinę pro
pagandą.

Socialdemokratai dabar 
planuoja sueiti į koaliciją 
su krikščionimis demokra
tais. Iki visai neseniai jie 
sakė, kad jie su Kisinge- 
riu nieko bendro neturi tu
rėti, bet dabar, kaip atrodo, 
pakeitė nuomonę.
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Art Shields

Ryžtingi kovotojai prieš makartizmą
Fašistinis McCarrano įs

tatymas, kuris buvo pateik
tas senatoriaus McCarrano 
iš Nevados, Las Vegas kri
minalinių baronų ir genero
lo Franco draugo, dar yra 
gyvas. Antras nuosprendis 
prieš Komunistų Partiją ir 
jai uždėta 235,000 dolerių 
bauda nebuvo pakeisti. Kal
tinimas prieš Gus Hali, Ko
munistų Partijos generali
nį sekretorių, gali būti at
naujintas, jeigu Partija 
pralaimės apeliaciją, šešios 
koncentracijos stovyklos, 
McCarrano įsteigtos, laukia 
aukų. Šių lagerių idėja bu
vo paskolinta iš Hitlerio. 
Demokratijos priešai tikisi 
užpildyti juos taiką mylin
čiais Amerikos piliečiais, 
jeigu prezidentas Džonso
nas paskelbs “nacionalinį 
išimties stovį”. Pirmieji 
žingsniai tam jau padaryti, 
todėl pavojus yra akivaiz
dus.

Hall-Daviso komitetas bu
vo įsteigtas Elizabeth Gur
ley Flynn. Ji komitetui va
dovavo iki pat savo mirties 
1964 m. Dabar jam sėkmin
gai vadovauja Bertha Cla
ra Colon, daugelio kovų ve
teranė. Jai padeda Cyril 
Philip, komiteto iždininkas 
ir Harlemo pilietinių teisių 
lyderis. Komitetas gali pa
sigirti rimtomis pergalėmis.

Komitetas laimėjo pirmo
jo nuosprendžio prieš Ko
munistų Partiją peržiūrėji
mą, kai Partija buvo atsi
sakiusi pasirašyti McCarra
no reikalaujamą registraci
jos pareiškimą, kad Komu
nistų Partija yra “užsienio 
valstybės agentas”. . Šis 
nuosprendis buvo pratemp
tas pro teismą Vašingtone 
1962 m. gruodžio mėn. Ko
miteto pasiektas nuospren
džio peržiūrėjimas buvo 
rimtas smūgis ultra-deši- 
niesiems konspiratoriams. 
Bet vyriausybei pavyko iš
gauti antrą nuosprendį ki
toje teismo komedijoje, ir 
dabar kova yra vedama 
krašto aukščiausiuose teis
mo organuose.

Komitetas taip pat laimė
jo amerikiečiams teisę ke
liauti į užsienį, nepriklauso
mai nuo jų politinių įsitiki
nimų. Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad McCar
rano draudimas komunistų 
pasams nesiderina su kon
stitucija.

Komitetas padėjo Kali
fornijos kovotojams, kurie 
laimėjo komunistams teisę 
būti renkamais į profesinių 
sąjungų organus. Landrum- 
Griffino antidarbininkiškas 

Rašytojas Vyt. Sirijos Gira — (A. Sutkaus nuotrauka)

įstatymas buvo pripažintas 
nesiderinąs su konstitucija. 
Nuosprendis prieš Archie 
Brown iš San Francisco bu
vo tuo pačiu metu panai
kintas.

Ir neseniai komitetas tei
sme laimėjo pirmą ratą ko
voje prieš McCarrano įsta
tymą, draudžintį komunis
tams dirbti gynybos įmonė
se. Federalinis teisėjas at
metė McCarrano kaltinimą 
prieš Eugene Rebel, kuris 
dirbo Todd Įaivų statykloje 
Seattle. Vyriausybė apelia
vo ir antrą kartą byla bu
vo sprendžiama JAV Ape
liaciniame Teisme.

Šit''"* nergalės nebūtų pa
siektos, sako Bertha Clara 
Colon, jeigu ne puikus pa
siaukojantis dviejų liaudies 
gynėjų darbas. Jie yra 
John Abt iš New Yorko ir 
Joseph Forer iš Washing
ton, D. C.

Tačiau pergalės taip pat 
nebūtų laimėtos, tęsė ji, be 
nuolatinės eilinių žmonių 
paramos, kurie palaiko 
Hall-Davis komitetą.

Kai aš atėjau, Mrs. Colon 
peržiūrinėjo krūvą laiškų. 
Jų tarpe aš pamačiau keletą 
čekių. Mrs. Colon perskai
tė man keletą laiškų:

“Aš esu 86 metų am
žiaus,” rašo draugas iš ma
žo miestelio New Jersey. 
“Tai yra daugiausia, ką aš 
galiu duoti: $1.00.”

Jaunuolis iš Bruklino ra
šo: “Brangi Clara! Štai ma
žas įnašas. Deja, negaliu 
duoti daugiau... Tęskite 
savo kilnųjį darbą.”

Laiškas ’iš Northampton©, 
Mass., “Aš sena moteris, 
vos sugebu susitvarkyti. 
Bet aš taip gerbiu Jūsų at-, 
kaklią kovą prieš nelemtą
jį McCarrano aktą. Pride
du čekį $10.00;”

Ir taip dieną iš dienos. 
Kartais ateina stambesnis 
čekis iš darbininkų pikniko 
arba kito pobūvio. Bet vos 
atėję, pinigai išleidžiami, 
nes sąskaitos už spausdini
mą apeliacijų Aukščiausia
jame Teisme yra labai dide
lės.

Aš klausiu Mrs. Colon, 
kaip ji įsijungė į liaudies 
kovą.

“Bostono universitete aš 
gavau lingvistinį išsilavini
mą. Gerai žinau prancūzų 
ir ispanų kalbas, bet dėl 
School Board antisemitiz
mo negalėjau gauti moky
tojos darbo. Todėl pradėjau 
dirbti komercinėse įmonėse. 
Po to atėjo baisioji 1930 m. 
depresija. Bizniai bankru
tavo, milijonai žmonių ne

teko darbo. Jaunieji darbi
ninkai pradėjo mąstyti. Ir 
vieną dieną aš pamačiau < 
pro savo ofiso Baltimore 
langą, kur aš tuomet dir
bau, kaip jaunas stiprus 
vyras gatvėje pardavinėjo 
obuolius. Aš pajutau, kad 
kažkas mūsų socialinėje sis- 
temoje yra labai neteisinga,r 
kas neleidžia jam dirbti”.

Tuo metu kažkas atsiun
tė jai Daily Worker. Ji nu- j 
ėjo į darbininkų mokyklą 
New Yorke ir pradėjo skir
ti visą savo laisvalaikį liau
dies kovai. Ji dirbo bedar
bių tarybose, International 
Labor Defense, padėjo or
ganizuoti United Office ir 
Professional Workers Un
ion. Vadovavo Komunistų 
Partijai Rochestery ir Buf
falo ir pagaliau Floridoj, 
kur išdirbo 8 metus.

Ji buvo Miami, kai ragan- 
gaudžių komitetas pagal 
McCarthy kaltinimus 1964 
m. areštavo daugiau kaip 
šimtą progresyvių vyrų ir 
moterų. “Tada aš išmokau 
tą gynimosi strategiją, ku
rią niekad neužmiršiu. Aš 
supratau, kad mes galime 
pritraukti daug žmonių, ku
rie pasisakytų prieš ragan- 
gaudžius. Bet tikras suim
tųjų vadavimo darbas turi 
būti atliekamas nedidelio 
žmonių skaičiaus. Šių bylų 
negalima laimėti be gynimo 
komiteto.”

Hall-Davis gynimo komi
tetas 22 East 17th St., New 1 
York City, kurio sekreto
rius yra Bertha Clara Co
lon, kaip tik ir yra toks ko
mitetas prieš 1966 metų 
makartizmą. Savo darbu 
jis., gina visus Amerikos 
žiųpneppj

Iš “Workerio” vertei.V.)

Valstiečių partizanai 
veiklūs Venezueloje
Karakas, Venezuela. — 

San Jose de Guaribe mies
telyje, apie 50 mylių į piet
vakarius nuo Karako, įvyko L* 
keli susirėmimai tarp vals
tiečių partizanų ir polici
jos. Susišaudymai įvyko 
du kartu 36 valandų bėgy
je. Kovoje prieš policiją 
dalyvavo apie 50 partizanų 
(Venezuelos vidaus reikalų 
mini s t e r i j a juos vadina 
“banditais”).

San Jose de Guaribe ran
dasi srityje, kur bežemiai ir 
mažažemiai yra ypatingai 
žiauriai engiami ir išnaudo
jami turtingų dvarininkų- 
latifundistų. Valdžia sako, 
kad partizanus remia Ku
bos valdžia.

Basanavičiui buvo svetimos šovinistinės idėjos. Jis bend
radarbiavo bulgarų, rusų, lenkų spaudoje, parašė daug 
medicinos darbų bulgarų ir rusų kalbomis, suartėjo su 
bulgarų liaudimi. Net viena Varnos miesto gatvė Bul
garijoje dar ir dabar tebeturi J. Basanavičiaus vardą.

Didelį, indėlį Jonas Basanavičius įnešė į lituanisti
kos mokslo fondą, savo patriotiniais raštais įžiebė į lie
tuvių širdis Tėvynės meilę. Už tai jis bus visada lietu
vių gerbiamas ir vertinamas.”
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LAISVE 3 pusi

Robertas Žiugžda

Tarybų žurnalistas apsilankė Pittsburgbe
Šių metų pavasarį Pits

burgą (Pensilvanijos 
valstijoje) aplankė įžymus 
tarybinis žurnalistas — Ro
bertas Žiugžda, kuris yra 
“Moscow News” korespon
dentas JAV. Grįžęs atgal 
į Niujorką, R. Žiugžda pa
rašė žiupsnelį savo įspū
džių Vilniaus “Tiesai.” No-

pusių miestų visoje šalyje. 
Kai kas buvo tiesiog linkę 
vadinti Pitsburgą lūšnynų 
miestu, nors ten buvo,* ir 
nemaža gerų namų. Per 
pastaruosius penkiolika me
tų, ėmusis eilės priemonių, 
buvo sumažintas oro užter
šimas.

Kartu su tuo buvo iš pa

jiniu apie naujas statybas, 
apie miesto augimą. Be to, 
kiek teko girdėti, Pitsbur
gas užima vieną iš pirmų
jų vietų JAV miestų tarpe 
pagal gyventojų, lygį. Ta
čiau patikrinus pasirodo, 
kad, oficialiais JAV statis
tikos duomenimis, per lai
kotarpį nuo 1950 iki 1960

tekos fonduose yra laikraš-. niai įrengta nedidelė gale- 
čio “Pravda” komplektų rija, kurioje yra kelios de- 
nuo 1918 metų mikrofilmai, šimtys Botičelio, Džiovanio 
Šiuo metu biblioteka pre
numeruoja 10-12 laikraščių 
iš Rytų Europos. Knygų

J. Liepa ..............................  3.00
J. Grinevičius, Throop ............   2.00

rėdami parodyti skaityto
jams, kaip tarybiniai stebė
tojai mato mūsų šalies 
miestus, mes čia paduosime 
iš to rašto kai kurias iš
traukas.—“L.” Red.

Buvo jau vėlyvas 
ras, kai mes, palikę
mašiną Džonstauno aero
drome, sėdome į “Alegeni 
erlains” firmos lėktuvą. 
Praėjo kelios dešimtys mi
nučių, ir tolumoje pasirodo

grindų pertvarkyta visa se
noji miesto dalis. Buvo nu
griauti seni namai, jų vie
toje iškilo nauji daugia
aukščiai pastatai, įrengti 
parkai. Visam šiam rekon-

metų bendras Pitsburgo 
gyventojų skaičius sumažė
jo 72 tūksta n č i a i s, arba 
daugiau negu 10 procentų. 
Bet dar ir dabar apie pus
trečio procento miesto gy-

strukciios darbui buvo iš- ventojų yra bedarbiai.
vaka- leista daugiau kaip trys mi-Į Mes norime aplankyti ku- 
auto- lijardai dolerių. Ne be rei- rią nors plieno liejyklą.

kalo, matyti, visas tas nau- 
iai atgimęs santakos ir ap
linkiniu kvartalų rajonas 
dabar čia vadinamas Auk
so trikampiu.

Betgi šis mūsų noras, iš 
reikštas pageidavimo for 
ma, matvti, nesukėlė entu 
ziazmo plieno pramonės va 
dovų tarpe. Kiek supran

pirkimui iš šių šalių skina
ma 7,500 dolerių per metus. 
F. Zubroskis pripažįsta, 
kad tai labai nedaug.

O. Kaufman veda mus į 
esančius kitoje gatvės pu-Į 
sėje Henrio Klėjaus Friko 
dailės rūmus. Frikas, pa
sakoja, ji, savo laiku susi
krovė didelius turtus iš 
anglies pramonės. Šiuos 
rūmus įrengė jo duktė. Čia 
yra nebloga meno litera
tūros biblioteka. Skaityklo
je ne per daugiausia vie
tos, todėl ten skaityti kny
gas leidžiama tik dailės spe
cialybės studentams, kurių 
yra ne tiek daug.

Meno galerija
Tuose pat rūmuose nese-'

Balinio, Vittore Karpačio ir 
kai kurių kitų 14-15 a. italų 
dailininkų kūrinių repro
dukcijų. Nustebę sužinome, 
kad galerija pavadinta rusų 
dailininko Nikolajaus Lo- 
chovo vardu.

—Nikolajus Lochovas, la
bai talentingas rusų daili
ninkas, — rašo galerijos 
informaci n i a m e leidinyje 
dailės žinovas Valteris Re
das Hovas, —- buvo 1911 
metais Maskvos dailės mu
ziejaus pasiųstas į Italiją 
padaryti geriausių Italijos 
ankstyvojo renesanso pa
veikslų kopijų serijų. Tiks
las buvo dvejopas: duoti 
Rusijos publikai galimybę 
pamatyti didžias Italijos 
meno tradicijas pavyz
džiuose, kurie negalėjo bū-

(Nukelta į 4-tą psl.)

B. R. černauskai, Rochester, N. Y., mini savo auk
sinį vedybų jubiliejų. Tad sveikina “Laisvę” nors su 
maža auka, $25.

M.Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $25.
Aukojo:

W. Yokubonis .................................................... $6.00
Ida Ablazienė ..................................................... 5.00
A. Raškauskas ..................................................... 5.00
A. Antanavičius, Elizabethtown, Pa..................... 3.00
J. Mockaitis, Bridgeport ....................................  2.00
J. Vaitonis .......................................................... 2.00
Po $1: J. Dvilinskas ir M. Paugis (Beacon Falls).

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė $233. Au
kojo:

Nuo parengimo .............................................  $165.00
Dar nuo Moterų parengimo .........................  50.00
W. Kazlau, Wethersfield.....................................15.00

? J. Margaitis, Windsor ........................................ 2.00
A. Kiškiūnas ........................................................ 1.00

ištisa šviesų jūra. Tai vie
nas iš stambiausių J A V I 
ekonominio gyvenimo cent
rų — Pitsburgas. Neilgai 
trukus taksi jau gabena 
mus iš aeroporto į miestą.

Įsikūręs dviejų vandenin
gų upių santakoje, Pits-

—Aš pats gimęs ir išau
gęs Pitsburge, myliu savąjį 
miestą, — pasakoja mums 
Pitsburgo universiteto eko
nomikos fakulteto (beje, 
čia fakultetai vadinami de
partamentais) dėsty t o j a s 

. Karlas Bekas, atvažiavus 
burgąs vpač smarkiai ėmė ant Vašingtono kalno, nuo 
augti XIX a. antroje pusėje, 
po JAV pilietinio karo. Ne- džia viso miesto panorama, 
ilgai trukus jis tapo pagrin
diniu JAV plieno pramonėsI atbėgdavau čia, ant šito 
centru. 1900 metais mies
tas turėjo jau 451 tūkstan
tį gyventojų. Spartų mies
to augimą sąlygojo tai, kad 
čia pat šalia Pitsburgo 
yra didžiausi šalyje anglies 
ir gamtinių dujų klodai. Be 
to, vandeningos upės užtik
rino pigų kuro, žaliavos ir 
įvairiu pramonės dirbinių 
pervežimą.

Pitsburge ir jo apylinkė
se, ūpų pakrantėse matyti ar pajėgs miestas nusikra- 
daug plieno liejyklų, an g- ty ti ta purvina suodžių dan- 
lies kasyklų ir kitų pramo-Į gra, ar jr toliau jis bus vien 

lūšnų miestu. Bet, kaip ma
tote, dabar vaizdas jau vi
siškai kitoks.

Ir tikrai, dabar aiškiai iš
siskiria miesto namai, įvai
rūs kiti pastatai, tik tolesni 
kvartalai laipsniškai nyksta 
kažkokioje neaiškioje mig
loje.

—Lūšnų rajonas, — to
liau kalba K. Bekas, — pa
laipsniui atstumiamas vis 
toliau ir toliau. Bet aš noriu, 
kad jūs pamatytumėt tai 
savo akimis.

Jis veža mus i kita mies
to dali. Pravaž i u o j a m e 
skurdžius namus su apleis
tais. menkai prižiūrimais 
pašaliais. Kiti namai čia 
atrodo kiek geriau, bet jų 
sienos, matyti, tartum apsi- 
blaususios, apsitraukusios 
ilgamečiu nelinksmu suo
džių šydu.

Štai šitoks buvo anksčiau 
visas Pitsburgas, — sako K. 
Bekas. — Iš tikrųjų, gyve
nimas jame, galima sakvti, 
buvo visiškai nepakenčia
mas. Na. dabar reikalai at
rodo kitaip. Ir nors dūmai 
—dalykas nemalonus, bet 
ne jie yra pagrindinė blo
gybė.

—Darbo žmonių gyveni
mas Pitsburge nelengvas,— 
atsidusęs sako taksi šoferis, 
jau pagyvenęs vyriškis, su 
pasididžiavimu rodęs mums 
naujus pastatus. — Vien 
tik per pastaruosius penke
rius metus apie 120 tūks
tančių žmonių, daugiausia 
plieno liejyklų darbininkų, 
čia neteko darba ir buvo 
priversti kraustytis j kitas 
vietas, ieškodami pragyve
nimo šaltinio.

Del naujų statybų
Šie žodžiai sunkiai deri

nasi su jo paties pasako-

kurio mūsų akims atsisklei-

—Mažas būdamas, dažnai

kalno, pažaisti, o paaugęs 
neretai ateidavau su jauni
mu laisvalaikio praleisti. Ir, 
norit — tikėkit, nenorit— 
netikėkite, dažnai miesto 
nebūdavo matyti nuo šio 
kalno pro tirštą dūmų de
besį. Jūs dabar nė įsivaiz
duoti negalite, kaip baisiai 
atrodė miestas pirmaisiais 
pokario metais. Ir aš daž
nai pagalvodavau: kažin,

tame iš gan šykščių įvairių 
žmonių žodžių, plieno lie
jyklos, esančios pačiame 
mieste, turi senesnius įren
gimus, atrodo blogiau, ir 
todėl mūsų į jas neįsileidžia.

Mus pakviečia pas save 
Etlžvoterio plieno kompani
jos šaltkalvis - remontinin
kas Karlas Vildovas. Jam 
53 metai; jau 24 metus jis 
dirba toje pačioje įmonėje 
Vildovas patvir tina, kad 
plieno liejyklų darbininkai 
yra vieni iš geriausiai ap
mokamų Amerikoje. Jis 
pats uždirba irgi palyginti 
neblogai, nors jo uždarbis 
yra trečdaliu mažesnis už 
tą, kuris paprastai mini
mas spaudoje. Vild o v a s 
prieš keliolika metų pirko 
išsimokėtinai namuką, ku- 
riame dabar gyvena.. Tik į N. Y.; V. Taraškienė, San Leandro, Calif.; S. Penkatis- 
neseniai šiaip taip baigė iš- kienė, Lawrence, Mass.; Alice Jonikienė, Chicago, Ill.; 
mokėti skolas. Šeimoje ke- M. Žiedelis, Nashua, N. H.

J. Jaskevičiuls, Worcester, Mass., prisiuntė $16. Au
kojo:

J. Deksnis .......................................................... $6.00
V. Trakimas ...................................................... 2.00

LAISVĖS' VAJUSi
Po $1: Stiega, Palionis, Žemeikis, Bacevičius, Petti- 

son, Jodžienė, šušas Senkus.

(Atkelta iš I-mo psl.)

prenumeratas. Pasidarbavo ir brooklynietis Senas Juo
zas su atnaujinimais.

.Connecticut valstijos vajininkai sekamai pasirodė: 
L. Žemaitienė, hartfordietė, prisiuntė dvi naujas prenu
meratas ir atnaujinimų; M. Svinkūnienė, waterburiete, 
W, J. Dūda, woodburietis, ir J Ambrose, newbritainie- 
tis, prisiuntė atnaujinimų.

New Jersey vailstijai pasidarbavo vajininkai K. Ra
čiūnas, elizabethietis, ir F. Šimkienė, newarkiete.

Po naują prenumeratą ir atnaujinimų prisiuntė se
kami: P. Beeis, Great Neck, N. Y.; L. Tilvikas, Easton, 
Pa.; J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; M. Uždavinis, 
Norwood, Mass.

Sekanti vajininkai prisiuntė atnaujinimų: George 
Shimaitis, Brockton, Mass.; S. Rainard, So. Boston, 
Mass.; A. Žemaitienė ir M. Kazlauskienė (LLD 20 kp., 
Moterų skyr.), Binghamton, N. Y.; Ig. Klevinskas, 
Scranton, Pa.; L. Bekešienė ir B. Černiauskas. Rochester,

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass, prisiuntė $199.25. 
Aukojo:

Mrs. Konstance Kalvelis...................................$55.00
George Shimaitis................................................. 50.00
A. J. Skirmontai ..................................................25.00
Nuo draugiško vakaro Brocktone ................. 21.25
M. Gutauskienė ............................................... 10.00
J. A. Petrukevičiai, Stoughton............................10.00
A. J. Sikorskiai.......................................................5.00
John Grigas ........................................................  5.00
F. K. Čereškai .....................   5.00
S. K. Grakauskai................................................... 5.00
A. R. Wallan ....................................................... 3.00
Po $1: J. Gerulskienė. F. A. Markevičiai, P. Sin

kevičienė, Ida White, P. A. Vaitekūnai.

Nuo kitų gauta sekamai:

nes įmonių, liudijančių, kad 
čia yra stambus pramonės 
centras. Ir iš tikrųjų, ke
turiose Penslivanijos valsti
jos grafystėse, įeinančiose 
šiandien į Pitsburgo ekono
mini rajoną (iš viso Pen
silvanijos valstiioie yra 67 
grafystės), gaminama be
veik penkta dalis visos 
JAV plieno nrodukciios. 
1964 metais čia buvo išlydy
ta apie 26.7 milijono tonų 
plieno. Tur būt, dėl to da
bar Pitshnrgas dažnai vadi
namas Plieno miestu.

Daug anglies
Greta to, Vakaru Pensil

vanijos anglies kasvklose 
kasmet iškasama maždaug 
dvylikta dalis visos šalies 
rudosios anglies g a v v b o s 
(1964 m. iškasta 41.7 mil. 
tonu). Be to, pitsburge ir 
apylinkėse gaminama įvai
riausiu pramonės dirbinių, 
pradedant įvairiais plataus 
vartojimo gaminiais ir bai
giant sudėtingais motorais, 
atomine energija varo
miems karo laivams. Pa
čiame Pitsburge turi savo 
pagrindines būstines stam
bios kompanijos.

Pitsburgo pramonės įmo
nės sunaudodavo daug ru
dosios anglies. Todėl mies
tas ištisais dešimtmečiais 
sekndėjo tirštame dūmų ir 
suodžių debesyje. Daugelis 
atvykstančių j Pitsburgą 
skųsdavosi, kad įvažiavimas 
f miestą priminė įvažiavi
mą į pilną dūmų tunelį, ir 
ilgą metų eilę Pitsburgas 
visoje šalyje buvo vadina
mas Dūmų miestu.

Vietiniai gyventojai pa
sakoja, kad antrojo pasau
linio karo pabaigoje Pits
burgas buvo vienas iš la
biausiai nuskurusių ir apše-

turi vaikai: du sūnūs ir dvi 
dukterys. Dūkterys abi iš
tekėjusios. vienas sūnus ar
mijoje, kitas, jaunesnysis, 
sėdi kartu su mumis už sta
lo. Kalbamės su juo. Sa
kosi norįs studijuoti kole
dže, bet neįstengiąs, nes čia, 
Pitsburge, mokslas aukšto
joje mokykloje labai bran
gus...

Universitete
Pitsburgo universitetas— 

kita privati aukštojo moks
lo įstaiga, finans u o j a m a 
įvairių šaltinių, visu pirma 
žinomų Melono šeimos tur
tuolių. Prieiname didžiulį 
tamsiai pilka 42 aukštu pa- 
stata, savo išvaizda ir kon
strukcija primenanti kažka 
nanašaus į gotiškn bažny
čia. Tai pagrindinis univer
siteto pastatas. Kodėl jis 
buvo pastatytas tokiu ne
modernišku stilium, taip ir 
lieka neaišku.

Penktame aukšte irengta 
universiteto biblioteka. 
Kaip mums pasakojo biblio
tekos darbuotoja Oksana 
Kaufman, biblioteka turi 
daugiau kaip 1.1 milijono 
tomu įvairių knygų ir mi
krofilmu. Čia sukaupta dau
giausia istorinė ir filologinė 
literatūra, mažiau vra eko
nominės ir techninės litera
tūros. O Kaufman ir ios 
bendradarbis Frenkas Zu
broskis pasakoja mums apie 
bibliotekos tvarkymą, apie 
tai, kaip papildomas jos 
knvgu fondas.

Pasirodo, kad iki šiol čia 
ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas Tolimųjų Rytų 
valstybėms. Tik prieš tre
jus metus buvo imta dau
giau domėtis Tarybų Są
junga ir Rytu Eiuropos šali
mis. Betgi šiuo metu bib
lioteka turi dar tik apie 70 
tūkstančių tomų šių šalių 
knygų. Tarp kitko, biblio-

AUKŲ Į $10,000 FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Alice Jonikienė, Chicago, Ill., prisiuntė $59. Au

kojo:
E. Drobus, Stevensville, Mich. ..
Nick & Frances Pakalniškis ...
Alex Gable...................................
Paul Ridikas.........................
Mae Butko (atm. velionio dr. A. K. Butko)
M. Mazūra .......................................................
Jonas Stulgis ..  ................................................
Anelė Dočkienė ................ ...............................
P. Dauderis.......................................................
S. Veshys..........................................................
W. ir J. Dorinai ...............................................
St. Šaltvs (Rockford) ......................................
Adam Staškus .................................................
V. Vasyg ..........................................................
Juozas Staškus ................................................
Frances Norbutas, Isabel Sagadinas. P. Sprindis 

(Kenosha. Wis.), V. Preikšą, Anna Kaston. Antoinette 
Elanis, M. Plečkaitienė, C. Sabutis ir J. Gribas.

.. $6.00 

... 5.00 

.... 5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

2..00

Valys Bunkus, Jamaica, N. Y., pridavė $40. Au
kojo:

Frank Yakštys, Ozone Park
V. Guris, Brooklyn..............
J. Mačiuta, Brooklyn ...........
Mary Kalvaitis, Brooklyn ...
EI. Kosmach, Brooklyn.........
J. Kalvaitis, Maspeth, N. Y.

$25.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 1.00

A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė 
Aukojo:

J. ir A. Žemaičiai ..
I. ir H. Vėžiai.......
V. Kapičiauskienė

.. $11.00 

... 10.00 
... 6.00

Po $1: P. Juozapaitis, J. Strolis, J. Vaičekauskais, 
Paul Mikolajūnas, V. Gardis, EI. čekanauskienė, L. Mai- 
nionienė.

LLD 45 kp. (per J. Rūbą), 
St. Petersburg, Fla. ..... ...................... $500.00

F. Mankauskas (velionės žmonos Julijos vardu), 
Tunkhannock, Pa.....................  52.00

ALDLD 7-a Apskr. (per-S. Rainard),
So. Boston, Mass........................................ 25.00

L. ir M. Janis, Portland, Oregon ................ 21.00
W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y......................... 20.00
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md...........................10.00
LLD 50 kp. (per F. Kontenis),

Rochester, N. Y............................................. 10.00
J. Shemeth. W. Haven, Conn.................................6.95
R. Skuja, Tacoma, Wash................. ......................6.00
V. Bullienė, Rochester, N. Y................................ 6.00
Walter Lyles, Sr., Murruysville, Pa......................6.00
W. J. Duda, Woodbury, Conn........................... 6.00
A. Galinas, Scranton, Pa.................................... 6.00
F. Kurkulis, Rochester, N. Y................. 6.00
J. Zalesky, Ozone Park, N. Y........................... 5.00
C. Pechulis, Los Angeles, Calif............................5.00
George Urban, Detroit, Mich. ........................ 5.00
M. Atkočiūnienė, Kearny, N. J............................5.00
Ch. Meškėnas, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
Onutė Samulionienė, Fitchburg, Mass............. 5.00
Eva Tamulionis, Fitchburg, Mass........................ 5.00
W. Briedis, Nashua, N. H.....................................4.00
F. Balch, San Leandro, Calif...........................  4.00
J. Giedrvnas, Great Neck, N. Y........................... 4.00
F. Buslavičius, Nashua, N. H. ...................... 2.00
P. Demikis Ansonia, Conn................................. 2.00
J., Sikorskis, Kearny, N. J. .............................. 2.00
A. Šidlauskas, Port Washington, N. Y..............2.00
Rose Chenkus. W. Hazleton, Pa...................... 2.00
Po $1: V. Zaveckas, B’klvn, N. Y.; B. Mikulis. J. Jo

nis, J. Svirnelis, Nashua. N. H.: A. Kupronis, Somerdale, 
N. J.; P. Raymond, B. Yuška, Kearny, N. J.; F. Bunkus, 
Linden, N. J.; E. Usevage, J. Vaitas, M. Vinskūnas. F. 
Gricius, K. Žemaitienė, J. Brown, J. Pabijanskas, Ro
chester, N. Y.; A. Lugauskas, Northport, N. Y.; A. Shan- 
tor, Aliquippa, Pa.; K. Prokapas, Fitchburg, Mass.; Ig. 
Luizinas, Binghamton, N. Y.: E. Linkauskas, Coal Cen
ter, Pa.; M. Karazen, Port Washington, N. Y.; A Jan
kus, Dorchester, Mass.; K. Levanas, B’klyn, N. Y.

Aukų dabar gauta $1,474.20. Iš anksčiau gauta 
$5,550.83. Viso gauta $7,025.03. Dar reikia $2,974.97.

K. Padūnas, Elizabeth, N. J., prisiuntė $22. Au
kojo:

K. Čiurlis, Pattenburg.........................................$6.00
Morta Burkauskienė, Elizabeth ........................ 6.00
L. Bartkus, Linden .............................................. 0.00
Frank Stankus, Linden ................................  2.00
Po $1: J. Grayson ir Mrs. M. Bakūnas, Pt. Pleasant^

Ačiuojame geriesiems draugams (ALDLD 45 kp.) 
St. Petersburg, Fla., už jų tokią didelę auką — penkis 
šimtus dolerių.

Ig. Klevinskas, Scranton, Pa., prisiuntė $60.00 Au-

K. Genys ...........................................................
J. Gluoksniai ....................................................... 5.00

Ačiuojame ir kitiems geriesiems viršminėtiems 
draugams už jų aukas, kurie kiek išgalėdami įteikė 
dovanų laikraščiui. Mūsų veteranai vajininkai irgi gra
žiai darbuojasi šiame vajuje. Įvertiname jų darbą. Te
beliko apie mėnesį laiko iki vajaus pabaigos—kaip bū
tų gražu, kad galėtume fondą užbaigti iki to laiko. 
Tikimės, kad dar atsiras gerųjų prietelių.

“Laisvės”Administraci ja
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Džeine Van Lovik-Gudal

Šimpanzių karalystėje
(Tęsinys)

Ji tikrai biauri ir tokia 
sena, kad dantys nusidėvėję 
iki smegenų. Nosis sužalota 
ir gumbuota, iš apdraskytos 
ausies išplėštas gerokas lo- 

nėra. Ir vis dėlto ji buvo to
kia savita, kad galėjo lenk
tyniauti su ištisu būriu kitų 
šimpanzių.

Flo turėjo keturis vaikus, 
ir ryšiai, sieję šį penketuką, 
kažkuo priminė žmogiškos 
šeimos santykius. Buvo, be 
abejo, ir esminių skirtumų: 
šimpanzių intymūs santy
kiai gana nepastovūs, ir tė
vas į šeimos sudėtį neįeina.

Netrukus po Ednos atva
žiavimo nutarėme perkelti 
stovyklą maždaug kilomet
rą aukštyn Kabombės upės 
slėniu. Tarėme, kad šimpan
zės, ateinančios pas mus į 
svečius, čia mažiau varžy
sis.

h

I

Ilgai prisiminsime tą per- sįšiauše. Patinas vėl timp-
sikėlimą. Teko išvalyti aikš
telę naujajai stovyklai, pra
kirsti taką keturių metrų 
aukščio žolės brūzgynuose,
pertempti daiktus Viską at- i pracigj0 čiulpti palaidinės 
likome po saulėlydžio, neno-1 i<ra§fa
rėdami išbaidyti šimpanzių.

Kaip ir tikėjomės, šim
panzės, lankydamosios nau
jojoje stovykloje, iš pirmų
jų dienų pasijuto laisves
nės.

Pamažu liovėsi Ii etus. 
Saulė pradėjo čiulpti iš že
mės drėgmę, prisirinkusią §įnju< 
per septynis lietingus mė- į 
nesiūs. Žemė išdžuvo, sukie-• £c|na ka tik buvo išvirusi, 
tėjo. Žolė pagelto, tapo tra-1 Vargšas 
Pį- .. . . _,..... ,Jt, _
v. Dabar šimpanzes popie- kantrjaj jaukė, kada gi bur- 
cio poilsiui guldavo tiesiog no j e išsilies nuostabusis 
ant sausos žemės, o ne į hz-I 
dus, greitomis įruoštus me
džiuose. Atėjus sausajam 
sezonui, jos, beieškodamos 
figų ir slyvų, nuklysdavo 
vis toliau.

Tuo metu gimė dar du ma
žiukai. Mūsų supratimu, tai 
buvo ir vienos, ir antros
motinos pirmieji kūdikiai. i pų, k 0 į pagaliau nubarstė
Melisa, nors ir pakankamai 
sumaniai elgėsi su savo vai
ku, matyt, laikė jį nelemta 
kliūtimi. Ji aiškiai širsdavo, 
kai mažasis Hoblinas nusi
tverdavo už jos plaukų. Kai 
jis nuslinkdavo nuo moti
nos rankų, ji tik retkarčiais 
paimdavo mažylį pasupti, o 
dažnai šiurkščiai nustum
davo jį, jei šis įkyrėdavo.

Mendė, priešingai, buvo 
labai švelni motina. Ji jau
dinančiai rūpinosi mažąja 
Džeine. Tiesiog tragiška, 
kad po trijų mėnesių ji ne
teko vaiko.

Kol visos beždžionės dar 
nebuvo susipažinusios su 
mūsų naująja stovykla, mes 
bananus tebedalinda v o m c 
senoje vietoje, kur liko dar
bininkai ir virtuvė. Tačiau 
beždžionės greitai priprato 
prie pakeitimų, šimpanzės 
nuolat keliauja po miš
ką, ieško damos maisto. 
Be to, metai būna nevie
nodi, ir ne visada vaisiai te- 
prisirpsta tuo pačiu laiku. 
Daugelis medžių dera tik 
kas antri metai. Todėl šim
panzės, gaudamos papildo
mą maistą įvairiose vietose, 
laiko tai visai natūraliu da
lyku. Bananus atsigabenda
vome valtimis.

Kartais tokie artimi san
tykiai su beždžionėmis ap
sunkindavo mūsų gyveni
mą. Grupėje buvo apie 45 
beždžionės. Ir kaskart vis 
didesnis jų skaičius įsidrą
sindavo ir ateidavo tiesiog 
į stovyklą. Beje, kiekviena 

iš jų buvo potenciali vagilė. 
Visos šimpanzės mėgsta 
čiulpti įvairius skudurus ir 
kramtyti kartoną arba po
pierių. Mūsiškės turėjo 
ypa t i n g ą potraukį drėg
niems rankšluosčiams.

Kartą mano motina, at
važiavusi trims mėnesiams, 
ramiai skaitė laišką. “Stai
ga, — pasakojo ji vėliau 
mums, — plaukuota, ranka 
įlindo pro palapinės iškarpą 
ir čiulpt!—laiškas dingo. Iš
kišau galvą ir pamačiau Fi- 
ganą, kuris vartė burnoje 
šlapią popieriaus gumulą.”

Laimei, šimpanzės, nors 
j a u tė didžiausią polinkį 
čiulpti rūbus, paprastai ne
reikalaudavo t ų tualeto 
reikmenų, kuriuos mes dė
vėdavome. Tiesa, kartą, kai 
buvau viena miške, prie 
manęs priėjo didelis patinas 
ir pradėjo tempti mano pa
laidinę. Ši, žinoma, nesida
vė ir šimpanzės plaukai pa- 

telėjo palaidinę. Aš jau pra
dėjau ją atsagstinėti, kai 
jis netikėtai nurimo, taikiai 
prisėdo greta manęs ir pra-

• • •

Mak-Gregoras turėjo silp
nybę paukščių kiaušiniams. 
Paprastai jis sutraiškydavo 
kiaušinį burnoje ir išspjau
davo į saują su lapais, pas
kui čiulpdavo ir kramtyda
vo tokias “salotas su kiau- 

Kartą jis nušvilpė 
kiaušinius, kuriuos

; Mak-Gregoras! 
Sutraiškęs pirmąjį, jis ne- 

skystis. Bet kiaušiniai buvo 
kietai virti! Jis išspjovė į 
delną sutraiškytąjį kiauši
nį ir įsispoksojo į jį. Paskui 
paėmė antrą ir pradėjo vis
ką iš naujo. Toks vaidini
mas, kartojosi bene keturis 
kartus. Ir kiekvieną sykį jis 
pririnkdavo vis daugiau la- 

viską aplink save baltymų 
bei trynių gabaliukais ir 
apkramtyt a i s žalumynais. 
Su aiškiu palengvėjimu jis 
perėjo naikinti bananus, pa
likęs mus leipsta n č i u s iš 
juoko.

Išsigandusios arba susi
jaudinusios šimpanzės daž
nai šoka “karinius”’ šokius. 
Jos blaškosi, tempdamos su 
savimi nukri tusias arba 
nulaužtas šakas, svaido ak
menis arba lazdas, šokinėja 
į viršų, įsitverdamos į ša
kas, įsisiūbuodamos trypia 
kojomis ir muša rankomis 
žemę.

Pagaliau jos aptiko, kad 
vilkti pažeme geriausiai 
tinka kėdės ir stalai, mėty
ti — katiliukai ir kiti smul
kūs daiktai, o ant sto
vyklos palapinių kar
telių ir virvių galima 
puikia i pasisupti. Kar
tą Galijotas įsiveržė pas 
mus po brezento stogu ir 
pradėjo šokinėti nuo vienos 
kartelės ant kitos. Pagaliau 
palapinė sugriuvo. Teko 
paieškoti storesnių baslių ir 
juos įbetonuoti žemėje.

Daugelis šimpanzių pra
turtėjo iš mūsų daiktų. Bet 
tik Maikas sugebėjo juos 
taip panaudoti, kad iš es
mės pakeitė savo padėtį 
beždžionių visuomenėje.

Prieš metus vadais buvo 
patinai Galijotas, Džonas 
Bulas ir Likis. Maiko vi
suomeninė padėtis buvo 
daug kuklesnė, nors jis iš
augo toks pat stambus, kaip 

didžiausią dunde-

sugebėjo surengti
su trimis bido-

.<

ir jie. Nežinia, kodėl jį 
puldinėjo beveik visi pati
nai. Kai metų pabaigoje 
išvažiavome iš draustinio, 
jis buvo kažkaip susigūžęs 
is baimės, nervingas. Nuo 
kiekvieno garso ar staiges
nio judesio trūkčiodavo.

Grįžę pamatėme Maiką 
visiškai pasikeitusį. Jis kė
lė baimę Visoms šimpan
zėms. Kas įvyko? Nežinia. 
Tačiau tikimiausia priežas
tis bus ši; mes pagelbėjo
me jam užsikariauti val
džią, palikę stovykloje tuš
čius žibalo bidonus. Jis iš
moko tampyti pažeme ir 
svaidyti šiuos bidonus, su
keldamas 
sį.

Maikas 
spektaklį 
nais, vienu metu mėčioda
mas juos. Šimpanzės ne
mėgsta triukšmingų garsų- 
išskyrus, žinoma, savo pa
čių šūkčiojimus. Todėl Mai
kas tiesiog prigąsdino visus 
giminaičius neįprastu pasi
linksminimo būdu. Net ir 
mums nepatiko jo elgesys, 
todėl bidonus paslėpėme. 
'Tačiau tuo metu skardinė 
perkūnija, jei ji tikrai buvo 
padėjusi Maikui sutvirtin
ti savo autoritetą, tapo ne
bereikalinga. Pamačiusios 
Maiką, šimpanzės pradėda
vo nervingai stenėti ir pri
silenkdavo prie žemės, pri
pažindamos jo pranašumą. 

. .t • •
1960 m. pastebėjau, kad 

šimpanzės panaudoja žolės 
stiebus ir vyteles kaip pri
mityvius įrankius termi
tams ir skruzdėms gaudy
ti. Dabar pamatėme dar 
vieną nuostabų pritaikymą, 
kuriuo naudojasi šios bež
džionės.

Gerai prisimenu tą dieną, 
kai mudu šių Hugu pirmą 
kartą pąmatėme^ kaip tai 
daroma. Maunasis Ivredas 
tingiai ąČctėjo ant medžio. 
Kitos šimpanzės ilsėjosi ne
toliese. Atsitiktinai paste
bėjome, kad Ivredas ištiesė 
ranką, nuskynė saują lapų 
ir susikimšo jas į burną.

“Žvilgterk, — sušnibždė
jo Hugas, — ką jis ten vei- 
čia!”

Ivredas išėmė' lapus iš 
burnos. Jie virto sukram
tytu gumulu. Suspaudęs jį 
didžiuoju ir rodomuoji pirš
tu, Ivredas pammerkė gu
mulą į dubą medžio kamie
ne. Kai jis ištraukė ža
liąją masę, pamatėme, kad 
ant jos blizga vanduo.

Stebėdamiesi sekėme, kaip 
Ivredas čiulpia vandenį iš 
žaliojo gumulo! Štai jis 
vėl pamerkė pasidarytąją

dailininkes JC Tylienės darbas metale ir medyįe'‘Pasveikinimas”

“kempinę” į vandens dube
nį, paruoštą gamtos, ir vėl 
atsigėrė. Kaip protingai 
šimpanzė patobulino paran
kinę medžiagą, siekdama 
tam tikro tikslo! Tai juk 
naujas įrankis!

Vėliau ne kartą matėme, 
kaip kitos šimpanzės šitaip 
gerdavo vandenį, kai nega
lėdavo jo pasiekti lūpomis. 
Ir visada truputį apkrarn- 
tydavo lapus, prieš paner
damos juos į vandenį.

Kitose Afrikos vietose 
buvo pastebėta, kad šim
panzės pamerkia savo pirš
tus į vandenį ir paskui nu
laižo lašus. Palyginome tai 
su apkramtytų lapų būdu 
ir priėjome išvadą, kad 
“kempinė” daug tobulesnė 
priemonė.

Teko matyti, kaip šimpan
zės panaudoja lapus ir ki
tam tikslui: nušluosto jais 
nuo savęs maisto liekanas, 
purvą, kraują. Motinos tuč
tuojau apsivalo lapų sauja, 
jei vaikas bet kuo jas iš
tepa.

Šimpanzės griebia akme
nis ir panašius daiktus, 
siekdamas išraiškingiau iš
reikšti savo susijaudinimą, 
ir labai retai tepanaudoja 
juos kaip ginklą. Aš, be
je, buvau labai nustebinta, 
Kad šimpanzės, gyvenančios 
draustinyje, neišmoko mė
tyti ką nors į taikinį, gin- 
damosios arba puldamos. 
Mes tik keletą kartų tema
tome, kaip beždžionės mėto 
daiktus į taikinį. Bet ir tai 
vos du kartus sviedžiama
sis daiktas buvo pakanka
mai didelis, kad pataikęs 
padarytų žalos.

Kai k u ri u o s e mokslo 
sluoksniuose, ginčija m a s i, 
ar pirmykštis žmogus pa
naudojo daiktus pirma kaip 
įrankius, ar kaip ginklą. 
Žinoma, stebint šimpanzių 
gyvenimą, negalima prieiti 
kurių nors konkrečių išva
dų šiuo atžvilgiu. Tačiau 
pavyzdžiai, kuriuos čia pa
minėjau, įtikinamai liudija, 
kad š i m p a n z ės pasiekė 
aukštą išsivystymo lygį, at
renkant ir pana u d o j a n t 
daiktus kaip įrankius.

Kai kuriuos daiktus jos 
panaudoja dar vienam tiks
lui—žaislams. Jaunos šim
panzės, lygiai kaip vaikai, 
mėgsta žaisti ir tarp savęs, 
ir su daiktais. Miške ma
žyliai gali pasirinkti visokių 
žaislų. Vienas iš jų—stam
bus kietas strychos medžio 
vaisius, teniso kamuoliuko 
dydžio. Šimpanzių mažy
liai žaidžia su juo. Šį užsi
ėmimą patobulino Figanas. 
Gulėdamas ant nugaros, jis 
ilgai vartydavo vaisių, pri
laikydamas jį rankomis ir 
nesmarkiai paspi r d a m a s 

kojomis, — visai kaip meš
ka cirke.

Gal labiausiai ekscentriš
kas žaislas buvo padvėsusi 
žiurkė, kurią Fifi tampė, 
nutvėrusi už uodegos. Fifi 
nuolat žvilgčiodavo per pe
tį į ją, kaip vaikai, kurie 
veža ant virvutės automo
biliuką.

Jaunos šimpanzės mėgsta 
žaisti ir nelaisvėje. Tačiau 
laisvėje žaidžia ir suaugu
sios. Mačiau kartą, kaip 
mažyliai vaikėsi Džoną Ba
lą aplink medį. Tai truko 
apie 20 minučių. Didelis, 
storas Džonas Balas pa
prastai pasižymėjo irzlumu. 
Šį kartą jis sąžiningai bė
giojo nuo mažylio, keistai 
stenėdamas. Kitaip tariant, 
juokėsi. O Figanas, tas jau
nas stipruolis Figanas, tik
rai žaisdavo su mumis, vo
liodamasis pažeme, kai jį 
kutendavome.

Šimpanzėms, kaip ir žmo
nėms, jaunystė — sunkus 
metas. Patinas ima bręsti 
7 ar 8 metų. Šiame amžiuje 
jis pradeda atsiskirti nuo 
motinos vis ilgesniam lai
kui. Šeimos tarpe jauno pa
tino autoritetas auga. Mo
tina jau prašo iš jo maisto, 
o ne pagriebia. Jei pati
nas pyksta, ji cypia ir pa
bėga, nors anksčiau ne
kreipdavo į tai dėmesio.

Tačiau 
beždžionių 
bręstančio 
tampa vis 
jį žiūrima
Jam negrasinama, jis ne
puolamas, bet jis turi mo
kytis pagarbiai ir apdairiai 
elgtis su kitomis šimpanzė
mis. Todėl jauni patinai 
dažniausiai varžosi vyres
niųjų tarpe ir stengiasi bū
ti nuošalyje.

už šeimos ribų, 
bendruomenėje, 
patino padėtis 

sudėtingesnė. Į 
kaip į paauglį.

Metų pabaigoje pasirodė, 
kad didesnė užrašų dalis 
skirta mažiausia j ai šimpan
zei Flintui. Jis buvo pir
mas laisvėje gimęs vaikas, 
kurio vystymąsi detaliai 
tyrėme: mums pasisekė 
kasdien stebėti ir užrašinė
ti Flinto poelgius nuo še
šių savaičių amžiaus.

Labai įdomu sekti, kaip 
pamažu keitėsi jo ir pen ke
rių metų sesers Fifi santy
kiai. Iš pradžių Fifi nuo
lat stengėsi arba paliesti 
Flintą, arba pažaisti su juo. 
Atbėgusi prie motinos, ji 
siekdavo mažylio rankos ar 
kojos, arba atsargiai gerin- 
davosi jam. Kai Flintas kiek 
paūgėjo, Fifi stengdavosi jį 
atitempti nuo motinos. Flo 
kiekvieną kartą pašalinda
vo Fifi nuo vaiko arba nu
kreipdavo dėmesį glamonė
mis bei kutenimu.

(Bus daucįictu)

ti

Tarybinis žurnalistas > 
apsilankė Pittsburghe

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
nupirkti,- ir išsaugoti kū

rinius, kurie su laiku galėjo 
žūti, kadangi daugelis iš tų 
kūrinių buvo jau gerokai 
apgadinta irimo proceso.

Iki Spalio socialistinės re
voliucijos, rašo jis toliau, 
N. Lochovas suspėjo pa
siųsti namo kai kuriuos 
užbaigtus paveikslus. Po 
jo mirties Friko duktė su
pirko vėliau atliktus jo kū
rinius, kurie eksponuojami 
galerijoje.

Kaip pasakoja neseniai mi
ręs žinovas ir meno kriti
kas Bernardas Berensonas, 
N. Lochovo paveikslai yra 
tiek artimi originalams, 
kiek tik įmanoma t a i įsi
vaizduoti.

N. Šou pasakoja, kad 
kad studentams duodamas 
perskaitytinos tarybinės li
teratūros sąrašas, kurį su
daro ji pati savo nuožiūra. 
Ji - išvardija rekomenduoja
mas knygas. Jų tarpe yra 
kai kas iš Jesenino, Blo
ko kūrinių, Ilfo ir Petrovo 
“Dvylika kėdžių,” F. Glad- 
kovo “Cementas,” M. Šolo- 
c h o v o “Pakelta velėna,” 
Tvardovskio, Voznesenskio, 
Jevtušenkos kūriniai, Du- 
dincevo, Pasternako dar
bai; deja, sąraše nėra tokių 
puikių knygų, kaip Os- 
trovskio “Kaip grūdinosi 
plienas,” Furmanovo “Čia
pajevas.” Nona Šou sako 
dar nenutarusi, ar duos 
studentams paskaityti ką 
nors iš Maksimo Gorkio...

Philadelphia, Pa.
LDS 5 Kuopa Rengia 

{domų Pobūvį
LDS atstovas, A. Taraš- 

ka, atvyks pas mus ir bus 
dvi dienas. Ta proga LDS 5 
kuopa rengia įdomų pobū
vį sekmadienį, gruodžio 11 
d., Albert Merkio rezidenci
joj, 6024 Wayne Ave. Pro
grama prasidės 2 vai. die
ną. A. Taraška parodys įdo
mius filmus iš Lietuvos ir 
taipgi pakalbės LDS reika
lais.

Ona Zalner, su pagelba 
kitų šeimininkių, pagamins 
skanius užkandžius ir šir
dingai pavaišins susirinku
sius. Prašome visus kuopos 
narius jame dalyvauti. At
sivesk! t savo šeimos narius, 
taipgi draugus ir pažįsta
mus.

J. A. Bekampis
—I------------- --------------

Ashlando streikieriai 
laimėjo 20% pakėlimą

Ashland, Mass. — 2,000 
vietinio General Electric 
fabriko darbininkų išsiko
vojo 20 nuošimčių^algos pa
kėlimą. Jie streikavo pra
dedant spalio 3 d. Reikala
vimas buvo, kad vietinis 
fabrikas prisidėtų prie 
pakto, kurį nacionalinis G. 
E. sudarė su unija, su UE.

Laimėtas vienas labai 
svarbus reikalavimas. Ash
lando fabrikas neturi lan
gų, ir oro šaldymas vasaros 
metu labai silpnas, taip, kad 
darbininkams tenka dirbti 
dideliame karštyje. Strei
kieriai dabar išsikovojo, 
kad oro . atšaldymo apara
tūra būtų tinkamai sutai
syta.

Minimume fabrike ga
minami elektriniai laikro
džiai. , .

Iš Laiškų
Mielas Redaktoriau! i

Man rodos, kad “Lais-*- 
vės” koncerto aprašyme yra 
įsiskverbusi klaida. Ten, 
kur Moterų kvartetas dai- • 
navo dainą “Naktis svajo- * 
nėm papuošta,” turėtų bū
ti “Vasaros naktys.” Man 
buvo nugirsta, salėje sėdint, 
kad ta daina yra parašy
ta K. Kinderio, 
nagaičio.

Su

o ne Va-

pagarba,
Adele 

kad Ade-(Mums rodosi, 
lei nepavyko “nugirsti, 
kadangi koncerto progra
moje yra parašyta taip, 
kaip korespondentas rašė:
—Red.)

Kas pirmiausia 
išskrenda?

Kai ką tikrai gali nuste
binti atsakymas, kad iš Lie
tuvos anksčiausia išskrenda 
varnėnai. Kaip? Tas mie
las visų gerai pažįstamas 
paukštelis, kuris pavasarį 
kone pirmasis sugrįžta, ku
rį matome net iki vėlyvo 
rudens, o kartais net iki 
žiemos, išskrenda pirmasis? 
Taip. Pirmosiomis birželio 
dienomis tik ką iš lizdų iš- 
skridę jauni varnėnukui iš 
karto ir pasileidžia pietų- 
vakarų kryptimi, į savo žie
mojimo buveines.

Lietuvoje žieduoti varnė
nai liepos mėnesį buvo ras
ti jau net Olandijoje... 
Tačiau išskridimas išskri
dimui nelygus. Varnėnai 
skrenda taip padrikai ir to
kia didelė dalis jų lieka Lie- 

dens, kad mes tą paukštį 
vis dėlto galima drąsiai pri
skirti prie tų, kurie laikosi 
iki paskutiniųjų ir savo 
kraštą palieka, tik išstumti 
žiemos. Taip pat ir pempės. 
Jos pradeda išskristi birže
lio mėnesį, skrenda liepos, 
rugpjūčio mėnesį, bet kar
tais dar ir rudenį jas pa- > 
matai.

O štai čiurlys, ypač ge
rai pažįstamas miestų gy
ventojams, atskrenda apie'ąt 
gegužės 10 dieną. Po rug- 
piūčio 15 d. jie staigiai iš
nyksta, išskuba vėl į Afri
kos pietus. Net jeigu jau
nikliai dar būna lizde, — 
čiurliai juos pameta. Toks 
stiprus traukimas keliauti.

Rugpiūtį prasideda di
džiųjų kelionių metas. Rug- 
piūčio viduryje tyliai ir ne
pastebimai mus palieka 
lakštingalos. Pradeda bu
riuotis ir ilgomis virtinė
mis nutupia vielas kregž
dės. Miškeliuose ir soduo
se čeksi strazdai, susimetę 
į nedidelius pulkelius, irgi 
pasiryžę traukti k u r įpie
čiau.

Rugpiūčio pabaigoje į to
limą kelionę leidžiasi ir 
jaunikliai gandrai. Seniai 
dar kiek užtrunka savo se
name lizde, o paskui ir jie 
išplasnoja paukščių keliais.

Laukuose, ganyklose jau 
liūdnai švilpauja dirvinių 
sėjikų būreliai. Tai pake
leiviai iš šiaurės, sustoję tik 
pailsėti, palaukti priartė
jančio rudens.

K—rius

Jakarta.—-Indonezija ati- f 
dėjo buvusio aviacijos vir
šininko Omaro Dhanio pro
cesą. Jam gręsia mirties K 
bausmė. '

Saigonas. — Blogas oras 
keliom dienom sustabdė 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą.

t
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Mano pastabos
Geri, protingi žmonės, sa

ko: “Duok žmogui šviesą, 
tada jis pats suras savo gy- 

f venimo vieškelį.”
* Tai labai geras ir teisin

gas patarimas.

Magdutę žino visi: lietu- 
viai-žemaičiai ir aukštai
čiai. Daugelis jų ypatiškai 
yra matę ir yra jos ypatiš- 
ką paslaugą gavę...

Kuomet Lietuvą valdė ba- 
gati gaspadoriai ir kunigai, 
tai jie tada sakydavo: 

y. “Kai bus visi mokyti-po- 
nai, tai kas mūs kiaules ga
nys? Kas gi mūs karves 
melš? Kasgi mūs dirvas 

\ ars ir akės?”
Tai tada tų gaspadorių ir 

kunigų buvo labai didelis 
galvosūkis, kaip sulaikyti 
mažažemiu ir bežemiu tėvu •r V V
vaikus ir mergaites nuo 
bent kokio mokslo, nes tie 
bagoti gaspadoriai ir kuni
gai labai gerai suprato: jei
gu tų biedniokų vaikai ir 
mergaitės mokės rašyti ir 
skaityti, tai jie tada labai 
drąsiai galės pasakyti: Jūs, 
ponai turite kiaules, tai ir 
ganykite patys, jūs turite 
žemės plotus, tai ir akėkite 
jūs patys, o mes ir be jūsų 
kiaulių ganymo rasime ge
resnės, gardesnės duonu
tės!

Kai tas vyskupas su ta 
savo Šidlavos koplyčia pa
judino Vilniaus krašto lie
tuvių ir kitaip tikinčiųjų 
arba visai netikinčiųjų šir
šių lizdą, aš tada pradėjau 
ieškoti visų užpečkių kam
pus, norėdamas surasti iš 
kokios sėklos yra išdygus 
ta Šiluvos “stebuklingadie- 
vo motina”?

Juk nei vienas šventasis 
iš debesų nėra iškritęs, ir 
nė vienas šventasis iš že
mės neišdygo lyg tas gry
bas po lietaus. Juk

Providence, R. I.
Lapkričio 23 d. staiga mi

rė, prie darbo, Williamas 
Belconis, sulaukęs 61 metų 
amžiaus.

Buvo pašarvotas Russell 
J. Boyle koplyčioje. Palai
dotas Gate of Heaven ka
pinėse, East Providence.

Velionis buvo gimęs ir au
gęs Providence, visada dar
bavosi tarp lietuvių ir visų 
buvo mylimas.

Jis buvo verslininkas — 
turėjo įsigijęs Silver King 
Tap saliūną, ir čia bedirb
damas baigė savo dienas.

Williamas Belconis per 
daugelį metų prigulėjo prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo. Per kele
tą metų buvo klubo pirmi-

visi ninku ir garbės nariu. Na-: 
šventieji gimė, augo- ir gy- rys> išbuvęs A L P P Klube 
veno ant žemės, kaip ir vi- 30 metų be pertraukos 
si kiti griešni žmonės ir ži
no dėl ko jie tapo šventai
siais.

Paėmiau knygą “Žemai
čių vyskupystė”. Ją parašė 
lietuvis Romos katalikų vy
skupas Motiejus Valan
čiauskas. Išleista kaštais 
kunigo Matulaičio 1.897 m. 
spaustuvėje “Garso Ameri
kos Lietuvių”, Shenandoah,

Nepamirštamas poetas, 
draugas

(Minint poeto St. Zajančkausko 55 gimimo metines)

Laivu į Lietuvą Help Wanted Male

>•*

Dabar Lietuvos visus mo
kyklinio amžiaus vaikus ir 
mergaites mokina lietuviš
ko rašto ir kalbos visokių 
svetimų kalbų: rusų, vokie
čių, lenkų, francūzų, anglų 
ir kitokių kalbų.

Tai kieno naudai tas visas 
svetimas kalbas ir raštus

v

1936 metais mes gyveno
me prie dulkėto Kauno-Za- 
rasų plento. Pas mano tėvą, 
plento tarnautoją, kasdien 
įvairiais reikalais ateidavo 
daug žmonių. Tačiau šis 
svečias iš Ukmergės skyrė
si nuo kitų. Motina mane 
supažindino su jaunuoliu, 
kuris daug kalbėjo apie li
teratūrą, gyvenimą. Stasys 
Zajančkauskas, padovanojo 
savo eilėraščių rinkinį 
“Šventosios rauda”. Nuo 
tos vasaros jis tapo mūsų 
šeimos draugu. Kiekvieną 
vasarą apžergęs dviratį at
vykdavo kelioms dienoms. 
Ir vis su naujomis knygu
tėmis. Knygų spintoje ša
lia “Šventosios raudos” at
sirado “I naujo gyvenimo 
rytą”,

laikraščiuose, kuriuos pla
tina tarybiniai lakūnai.

1944 m. rudenį teko orga
nizuoti Ukmergės apskri-1 
ties laikraštį. Tuo metu Za-i 
jančkauskas mokėsi Mas
kvoje. Jis su džiaugsmu su
tiko pirmuosius laikraščio 
numerius. Savo laiškuose 
pareikšdavo pastabas, pa
siūlymus, dažnai prisimin
davo drauge praleistas va
saros dienas.

1945 m. pavasarį Zajanč
kauskas grįžo į Ukmergę. 
Vartau tų ir vėlesnių metų 
respublikinių laikraščių

ONA B. KUBILIUS 
žymi Dainininkė ir Kompozitorė

Organizuoja ekskursiją i Lie
tuvą. Laivas yra jau užsaky
tas dėl Gegužės 30 d., 1967. 
Laivas PUŠKINAS iš Mont
real, Kanados, mus veždamas

MILLWRIGHT
Mechanic

Experienced. Ability to 
read blueprints. 3rd shift.

NE Plant location
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452. (91-97)

FOREMAN
Shift work, mechanical aptitude, 
able to supervise people. Textile 
exp. helpful but not necessary.

Northeast plant location.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane, Phila, Pa.
PI 4-4452 (91-97)

Tos knygos 122 puslapyje 
štai ką tas vyskupas rašė: 
“Metuose 1789, pavyskupe, 
Bukata Sirpavičius ir Szid- 
lauskis įsteigė pas Szidla- 
vos Bažnyčią naują altori- 
ją. Tas pats Bukata gra
žius mūrinius namus pasta-

moko tuos jaunus lietuvių impalatam. Bukatai mi- *■ ■» i n sJn i rl I n i Tynv\iirnf-ii 4-o
vaikus ir mergaites?

Atsakymas labai lengvas: 
Ogi jų pačių naudai, ir vi
sos Lietuvos žmonių nau
dai. Rašto ir kalbų mokėji
mas ant pečių nenešioja- 
mas.

1966 metų rugsėjo mėne
sio 3 dieną mūs, Amerikos 
valstybės, sostapilio mieste, 
Washington, D. C., Romos 
katalikų The National San- 
ta Maria shrine cathedral 
skiepe vyskupas Vincas 
Brizgys savo koplyčią ati
darė ir su didelėmis apeigo
mis, pakrikštino, duodamas 
jai vardą: “Šiluvos stebuk
linga dievo motina”. Tenai 
buvo daug vyskupų, kunigų 
ir taip sau pašalinių žiopso- 
tojų.

Tą jo “stebuklingą dievo 
motiną” padarė Romos mie
sto italai meistrai. Žinoma, 
jie padarė pagal savo ko
kios nors italės paveikslą, 
tik ne pagal gražios lietu- 
vaitės-žemaitės moters pa
veikslą.

Dabar lietuviai-žemaiČiai 
ir aukštaičiai pyksta ir sa
ko: “kaip mes dabar galė
sime su ta itale susišnekė
ti, mes nemokame jos šnek
tos, o ta moteris nemoka 
lietuvių-žemaičių gražios 
šnektos”.

Ot, kad tas vyskupas į tą 
savo pašiūrę būtų pastatęs 
Raseinių Magdę, tai būtų 
visai kas kita. Raseinių

lieka garbės nariu su viso
mis klubo privilegijomis ir 
yra atleistas nuo visų klu
bo pareigų. W. Belconis 
prigulėjo ir prie Lietuvių 
Amerikos Romos Katalikų 
Klubo, ir prie Elks.

Jis paliko liūdinčia savo ukmergiečiai mielai skaity- 
žmoną Hattie Stonis-Belco-1 davo, moksleiviai dėkla
ms, dvi dukteris, sūnų, tris 
brolius ir šešis anūkus.

Ilsėkis, Williamai, ramy
bėje, o mes tavęs ilgai ne
pamiršime ! B. S.

1 • f- ledi. Tv ciJii ei viuo, niuo v cundopuslapius. Juose gausu mo- į Lietuvą pakeliui sustos Lon_ 
eto eilėiascių, saukiančių į ^one Copenhagene, Helsinki 
krašto atstatymą ir kova SU jr Leningrade. Iš Leningrado 
------- -------- > nacionalis- traukiniu važiuosime į Vilnių.

“Sparnuotos min- 
“Gyvenimo nuotrau

kos”. Jo paties ir draugų 
surinktais centais išleistos, 
karo cenzūros gerokai ap
karpytos. Stasio eilėraščius

rus, Szidlavos imputatu ta
po Simonas Giedraitis pa
vyskupe, kuris atnaujino 
stogą bažnyčios ii’ pastatė 
ant kapinių koplyčią. Pa- kalcis 
statė stovylą motinos Die
vo per Bukatą iš Anglijos 
parvežtą.”

Gerai, kad mes nors tiek 
žinome, iš ikur atsirado ta 
Šiluvos “stebuklinga dievo 
motina”.- Iš Anglijos par
vežta.

1838 metais Šidlavos baž
nyčiai priderėjo 140 valakų 
žemės. Tenais nuolatos gy
veno 5 Romos katalikų ku
nigai ir turėjo 4,687 katali
kus parapijomis.

Tai tiek šiuo sykiu apie 
tą Šidlavos dievo motinos 
atsiradimą.

A. Bačenas

Shenandoah, Pa.
Visi sutikime A. Ta rašką

LDS Centro įgaliotas 
organizatorius čia bus gruo
džio (D^c) 15 dieną, 7 vai. I 
vakare Lith’s Club’e, 215 N. 
Main St.

pasikalbėta LDS rei- 
Po to bus rodomi

filnai iš Tarybų Lietuvos. 
Drg. A. Taraška. turi daug 
patyrimo šitame darbe, ir 
aš manau, 
patenkinti, 
site.

Draugai 
hanojiečiai 
vaus čia kartu su mumis, 
nes abiem šiom kolonijom 
skirta viena diena.

įėjimas visiems veltui. 
Iki pasimatymo!

K. M. .

kad visi busite 
kurie atsilanky-

ir draugės ma- 
taip pat daly-

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas susitiks 
su Meksikos prezidentu Di- 
azu prie Rio Grande.

, moksleiviai dekla
muodavo savo vakaruose.

Zajančkauskas buvo nuo
stabus pasakorius. Gorkiš- 
kas gyvenimo kelias jį su-, 
vedė su gausybe žmonių, 
daugybe įvykių ir legendų. 
Ukmergės akmenskaldžio 
sūnus ganė karves, paskui 
išmoko batsiuvio, dažytojo 
amatų, dirbo kroviku. Pla
tindamas savo knygutes 
apėjo visą Lietuvą. Ištisas 
valandas jis pasakodavo 
apie budelio Plechanovi- 
čiaus siautėjimą Žemaitijo
je, Kauno darbininkų var
gus ir Ukmergės ponų ne
dorybes. Tai buvo perpina- 
ma šmaikščiais anekdotais, 
patarlėmis. Jo panieka iš
naudotojams, tikėjimas gė
riu, darbo rankomis persi
duodavo klausytojams. Ne
nuostabu, kad Zajančkaus
kas aktyviai dirbo Lietuvos 
Raudonojoje pagalboje, Ja
nonio šešėlio slapyvardžiu 
spausdino savo eilėraščius 
pogrindinėje spaudoje.

Hitlerinės okupacijos me
tais Stasio balsas mus pa
siekdavo Maskvos radijo 
bangomis, jo eilėraščius 
rasdavome lapeliuose ir

Perdaug privatinių 
automašinų

Vidurinės klasės apgy
ventoje Westchester ap
skrityje veikia 30 privati
nių autobusų linijų. Savi
ninkai skundžiasi, kad 120 
tūkstančių keleivių per die
ną nepadengia iškaščių. 
Be valdžios paramos jie bū
sią priversti visiškai nu
traukti tiems žmonėms su
sisiekimą su New Yorku.

Daugelis New Yorko biz
nierių ten turi savo rezi
dencijas, su miestu susisie
kia privatinėmis mašino
mis, prie autobusų linijų iš
laikymo neprisideda.

Plymouth, Pa.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

buržuaziniais i 
tais. Dirbdamas apskrities 
laikraščio redaktoriumi jis 
rasdavo laiko važinėti po 
kaimus. Visi ukmergiečiai 
buvo jam pažįstami. Sto
roje užrašų knygutėje kas
dien kaupdavosi medžiaga 
naujiems straipsniams, ko
respondencijoms. Žmonės 
tai jam papasakodavo kai
muose, miesto gatvėje arba 
vakare užsukę į namus. 
Kiekvieną išklausydavo ir 
rytojaus dieną pradėdavo 
dirbti.

Poetas atidžiai studijavo 
kruviną mūsų tautos pusla
pį — hitlerinę okupaciją. 
Kartu su Zajančkausku te
ko aplankyti eilę masinių 
žudynių vietų. Prie Ukmer
gės dūkstančiame Pivonijos 
šile nacionalistai sušaudė 
apie 12 tūkstančių žmonių. 
Šiandien ši vieta gražiai su
tvarkyta. Ant gausiai ne
kaltų krauju aplaistytos že
mės spėjo išaugti didoki 
medžiai. 1945 metų gegužy
je bolavo smėlis ir aiškiai 
matėsi ilgų didžiulių duo
bių ribos. Eilėje vietų žemė 
buvo įsmukusi, pakrūmėse 
mėtėsi drabužių liekanos ir 
gausybė šovinių tūtelių. 
Kai kur juodavo užgesusių, 
laužų liekanos. \

Man dažnai tenka būti7 
Ukmergėje — mūsų jau
nystės mieste. Vaikštau 
gatvėmis, kadaise su poetu 
lankytomis; kalbuosi su 
bendrais pažįstamais. Šian
dien Stasui Zajančkauskui 
būtų vos 55 metai. Prieš 19 
metų jį kelyje patykojo pa
salūniška Pivonijos žudikų 
kulka. Paliko didelis pluoš
tas eilėraščių, vėliau išleis
tų atskira knyga, gausybė 
straipsnių, begalinė meilė 
gimtajam kraštui, jo žmo
nėms. Nemuno ir Švento
sios i

I met nepamirš aistringo po
eto, didelio draugo.

H. Vencevičius

Lietuvoje išbusime net 16 die
nų. Per tą laiką galėsime su
sieiti su giminėmis, su jais pa
sivažinėti, pasidžiaugti ir abel- 
nai juos aplankyti. Atgal 
grįšime per Varšuvą, į Pary
žių, Francijoje. O iš Le Hav
re paimsime S/S UNITED 
STATES laivą ir grįšime į 
New Yorką. Visa kelionė už
ims daugiau 5 savaičių.

Kelionė bus smagi, nes ant 
laivo galėsime šokti ir dainuo
ti. Galėsime vežtis su savim 
daug įvairių dalykų, nes lai
ve vietos yra daug ir muito ne
reiks mokėti. I abi puses už tą 
kelionę, įskaitant valgį, trau
kinius, viešbučius, laivų do
kumentus, vizas, kaina tik 
$1,192.50 Vietų yra užsakyta 
tam tikras skaičius, tokiu būdu 
nieko nelaukite ir siųskite 
užsakymą vietos dabar, uždė
dami $75 depozito, nes vietų 
gali pritrūkti laive.

Jei negalėsite važiuoti, ir 
laiku mums duosite žinoti, vi
sas depozitas bus jums grą
žintas. Jei kas neaišku, 
šykite man:

ONA B. KUBILIUS 
3827 W. Monroe St.

Chicago 24, Ill.
Tel.: 722-1051

Vietos užsakymui reikia 
siųsti depozitą agentūrai:
GORDON TRAVEL SERVICE 

220 So. State Street 
r Chicago, UI., 60604

___ Jie visus dokumentus Jums 
parūpins, agentūra labai atsa
kom inga. Aš turiu brošiūrų, 
kuriose yra viskas paaiškin
ta apie kelionę. Reikalauki
te,

ra-;

aš prisiųsiu.. )
^ONA KUBILIUS
ekskursijos palydovė.

(Adv.)

Scranton, Pa.
Labai apgailestauju, kad 

aš padariau klaidą, rašy
damas užuojautą Mankaus- 
kų šeimynai, netekus žmo- 

ikrašto žmonės niekuo-1 nos ir motinos, praleidau, 
' kad Julija Mankauskienė 
paliko liūdesyje, apart vy
ro Prano, dukterį, sūnų ir 
anūkus. Labai atsiprašau 
už

FORK LIFT MECHANIC 
Exp. required. Must be able to 

work shift work.
N. E. Plant location 
CROWN PRODUCTS

Wheatsheaf Lane, Phila., Pa. 
PI 4-4452

(91-97)

2121

ENGRAVER—HAND, expd. 5 day 
week, steady work, union, health 
ins. and pension plan, paid vacation. 
Apply —

JAMES A. KENNEY, INC.,
120 W. Norris St. RE 9-8290.

(91-95)

MAN. Experienced, for stamping 
books on /Kensol Stamping Press 
in library book-bindery. 40 hours, 
vacation, blue cross and other be
nefits.

Box 8
200 E. Lexington, 

Baltimore, Md., 21202 (94-95)

Help Wanted Female
NURSE, R. N. Full or part time. 

Opp. for nurses to work in a pro
gressive college setting. Apply now 
and be available for promotions 
when new College Hospital opens 
early 1967. General duty $425 plus 
shift differential and new personnel 
policies. Shift of choice.

Also NURSE, L.P.N. Oppor. to 
work in college setting. Learn while 
earn. Shift of choice. Licensed by 
examination pref. New pay scale & 
personnel policies. Apply Miss Mary 
Christianson, R. N., Director of Nur
ses. Call SH 8-1000. Ext 102. Hos
pital of Phila. College of Osteopathy.

(85-98)

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA.

LLD 75 kuopos bazaras jau 
čia pat — gruodžio (Dec.) 7 
ir 8 dienomis. Šeimininkės jau 
ruošiasi gaminti kuo skaniau- 

| sius pietus. Per abi dienas 
pietūs 12:30 Meninė progra- • 
ma po pietų. Vieta LDS Klu
bo salėje, 2610 N. W. 119th 
St., Miami.

Kviečiame visus atsilankyti.
Vietinius ir svečius.

Rengimo Komisija 
(93-94)

Vincas Žilinskas
Mirė Gruodžio 8, 1962

Jau ketveri metai kai netekom mylimo brolio. 
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Onai 
Žilinskienei.

Sykiu liūdime dvi seserys, Anna Titanis ir 
Mary Paknis.

Taipgi brolis John Žilinsikas, ir mūsų šeimos. 
Visi jo ilgstame netekę. Ilsėkis ramiai.

Anna Titanis,
■ , Woodhaven, N. Y.

Philadelphia, Pa.
LLD l()-tos kuopos susirin

kimas įvyks, gruodžio (Dec.) 
10 d., 2-rą vai. popiet, svetai
nėje 1154 N. 4th St.

Parengimų komisija išduos 
raportą iš įvykusio pobūvio.

Bus rinkimai kuopos valdy
bos 1967 metams. Yra ir ki
tokių reikalų baigiant šiuos, 
1966-sius metus.

V aldyba 
(94-95)

Valdžios tarpininkas ska
tina Pan American filmą 
ir Transport Workers uni
ją greit 
prasideda 
sezonas,, 
ninkams 
sunkumu.

susiderėti. Sako, 
į salas skridimo 
streikas 
sudarytų

keliau- 
didelių

klaidą. Ig. Klevinskas.

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystė rengia 

pietus gruodžio 18 dieną, ir 
bus rodomi filmai iš Lietuvos, 
rodys Jonas Grybas iš Niujor
ko. Jis lankėsi . Lietuvoje, 
tai nutraukė daug labai 
gražių ir įdomių paveikslų. 
Visi būsite patenkinti. 
Visi Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai prašomi dalyvauti. 
Pietūs bus duodami kaip 1 
valandą. Filmai bus rodomi 
pavalgius pietus. Visi pama
tysime kaip progresuoja Lie
tuva. Visus maloniai kviečia

Gedemino Draugžystė.
(94-95)

gi-

PAIEŠKOJIMAS
IEŠKO SAVO TftVŲ

Nežinau, kuriais metais esu
muši. Tikrai žinau, kad prieš pasta
rąjį karą. Karui pasibaigus, likau 
viena. Kaip per miglas prisimenu, 
kad drauge su Mama buvome vo
kiečių koncentracijos stovykloje. 
Mama stovykloje su manimi pasi
metė. Ir iki šiai dienai. Mane j Lie
tuvą atvežė svetimi žmonės. Norė
čiau žinoti kas atsitiko su mano tė
vais. Jei kuris jų yra dar gyVas, ku
rioje vietoje yra ?

Mane išaugino Tarybų valdžia, aš 
sukūriau šeimą, auginame dukrelę. 
Aš dirbu pašte, vyras taip pat. Ma
no mergautinė pavardė špraicer Ve
ra, Vinco duktė, motinos vardas, 
Elzė. Jei gyvi mano gimdytojai, at
siliepkite. O jei kas žino apie juos, 
malonėkite man pranešti tokiu ad
resu: Pranckevičienė Vera, Vilnius 
6, Lithuania, USSR.

(94-95)

ELIZABETH, N. J.
Du susirinkimai

LDS 33 kuopos ir LLD 54 
kuopos susirinkimai įvyks sek
madienį, gruodžio (Dec.) 11 
d., 408 Court St., 2\v. dieną, 
rusų kambariuose.

šiame susirinkime turėsime 
rinkti naują LLD Centro ko
mitetą.

Taipgi bus išduotas rapor
tas 2-ros apskrities konferen
cijos.

Yra keletas kitų klausimų 
apsvarstyti. Visi nariai būti
nai dalyvaukite.
(94-95) Valdyba
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Kai žmogus ieško darbo

i

Garbingoje, plačioje ir 
turtingoje mūsų šalyje esa
me išgyvenę visokių laikų: 
alkanų ir sotesnių, žmoniš
kų ir grėsmingų, darbingų 
ir vargingų.

Ypatingai senesnieji mū
sų piliečiai su siaubu širdy
je atsimena ieškojimą dar
bo. Tūlas pasakys, jog ir 
mūsų jaunieji ieško darbo. 
Dauguma—taip. Bet visai 
kita ieškoti darbo tuomet, 
kada darbai darb i n i n k o 
ieško. Nepalyginsi su tuo, 
kada ieškojime praleisdavo 
ištisas savaites, mėnesius, 
nueidavo tūkstančius my
liu ir darbo ne r a s d a v o . 
Taip buvo didžiosios depre
sijos metais.

Ir šių laikų darbo ieško
tojams ne visada pavyksta 
gauti pageidaujamą darbą 
pasirinkto] vieto j. Tačiau. 
jie laimingesni tuo, kad jų ' 
pirmtakai iškovojo kai ku
rias darbo ieškotojams tei
ses, šiokią tokią įstatymiš
ka apsauga turintiems nau
dotis samdos agentūrų pa- 
tarnaviais.

Dauguma valstijų tam 
turi kokius nors įstatymus. 
New Yorko, New Jersey ir 
Connecticut valstijos, turė
damos gretimas problemas, 
turi ir panašius įstatymus. 
Štai keletas pritaikyti? New 
Yorkui:

Darbų ieškojimo agentū
ros turi būti laisniuotos, 
turi būti po užstatu, vesti 
užrašus ir leisti valdinėms 
įstaigoms juos patikslinti, 
leidimo praktikuoti doku- 
m e n t a s ir taisyklių san
trauka privalo būti mato
moj vietoj.

New Yorke nuostatai mo- 
kesties agentūrai už jos pa
tarnavimą yra nustatyti 
pagal profesijas, skirtingi. 
Tarnaitei, namų priežiūros 
ir industriniai nei a v i n t i 
darbininkai moka nuo 10 
iki 18 procentu pirmojo 
mėnesio uždarbio, kartais 
net iki 30 nroc. priklausant 
nuo jų sąlygų (kelionės, 
maisto, nakvynių iškašcio).

Prekybos įstaigų, raštiniu, 
profesinio personalo apli- 
kantai už pastovu darbą 
moka agentūrai 25 procen
tus pirmojo mėnesio uždar
bio. jei tas uždarbis yra 
$225 ar mažiau, iki 60 pro
centu. jei mėnesinis uždar
bis yra $400 ar daugiau.

Pastoviu darbu industri
niams darbininkams skaito
mas išdirbis ne mažiau 10 
savaičių. Profesionalų ma
žiau 4-ių mėnesių darbas 
skaitomas laikinu. Žadėtas 
pastovų darbą, bet tegavęs 
išdirbti tik laikinai, tūlais 
atvejais apl i k a n t a s gali 
kreiptis į agentūrą su rei
kalavimu grąžinti dalį įmo- 
kesčio už gavimą darbą.

Bet, kaip minėjome, net 
ir New Yorko tuo reikalu 
įstatymas šakotas. Ne vis
ką žinome, ne viską atme
name. Svarbu viską išsi
teirauti pirm pasirašymo 
sutarties ir už visokius mo
kesčius pasiimti pakvitavi
mą. *

Ieškojimui darbo savo 
miesto ribose New Yorke 
daugeliui gerai pasitarnau
ja paieškojimai spaudoje, 
taipgi yra valdinės samdos 
agentūros (emplo y m e n t ) 
visuose svarbesniuose mies
tu rajonuose, kuriuose to
kios agentūros yra reika
lingos.

Vakaran žmogaus 
gyvybei apginti

Tik taip gab’ma pavadin
ti šio ketvirtadienio, gruo
džio 8 dienos, 7 vai. vaka
ro, šaukiama masinį mitin
gą Madison Square Garde- 
ne. Jo rengėjuose yra daug 
organizacijų, ypatingai jau
nimo.

Pats budriausias, 
šviesiausias mūsų šalies 
jaunimas nemato reikalo 
kitos šalies žmones žudyti 
ir pats nenori negarbingai 
mirti.

Jaunimas veikia už taika 
bet ii turi paremti visi, ku
rie brangina taika ir žmo
gaus gvvvbę. O juk visiems 
protingiems žmonėms sma
giau pasėdėti milžiniškoje 
salėje protestui prieš mirti, 
negu sėdėti prie kare žuvu
sio sūnaus ar anūko kapo. 
Tūkstančiai mūsų vai
kų stovi prie pražūties 
kranto. Argi leisime jiems 
žūti? O tuo tarpu iš mū
sų tiek mažai tereikalauja
ma—-tik nuvykti i masini 
mitingą, jame tarti žodį už 
taiką.

Iki Pasimatymo

BROOKLYN, N. Y.

UŽUOJAUTA

Walter Stasiūnas
Mirė 1966 m. Lapkričio 23 d.

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Bessie 
Stasiūnienei ir kitiems jo artimiems.

Stepanija ir Juozas White.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Gruodžio 6 d., 1948 metais

Agota Klimiene _
Išsiskyrė iš mūsų ir savo draugų tarpo, palikdama 
mus liūdesyje. Lai tau, mieloji gyvenimo drauge 
ir motina, būna amžinoji atsilsis žaliame Alyvų 
Kalnelyje. O mes tavęs niekuomet nepamiršime.

Motiejus, vyras.
Algirdas, sūnus.
Emilija, duktė.

— Ramsey, N. J.

Ko reikalauja N. Y. 
atmatų išvežėjai?

New Yorko mieste atmatų 
surinkėjai yra dvejopi — 
miestiniai ir privačios kom
panijos. Privačiai surenka 
biznio įstaigų atmatas-atlie- 
kas, miestiniai — tik nuo 
gyvenamųjų namų.’ į

Privačių apie keturių šim
tų kompanijėlių 2,000 drai- 
verių ir jų pagalbininkų sa
vo samdytojams pagrasino 
streikuoti, jei negaus algų 
pakėlimo po $30 per savai
tę. Dabartinės algos esan
čios $119 iki $134 draive- 
riams ir $112 iki $122 pa
galbininkams.

Apie Antaną Matulį
Kai mirė Antanas Ma

tulis, mes netekom gero, 
ištikimo draugo ir tai yra 
didelis nuostolis mūsų or
ganizacijoms. Nors Anta
nas Matulis seniai sirgo, 
bet jis niekados nesiskun
dė ir netingėjo dirbti or
ganizacijų ir mūsų judėji
mo naudai.

i Aš pažinau A. Matuli nėr 
130 Mes abu dirbo
me LDS 3-čios apskrities 
komitete nėr ilgus metus. 
Jis ikai buvo komiteto pir- 
mininkas. Susirinkimuose 
jis visada turėjo nauju su
manymu. suruošdavom bent 
kelis parengimus i metus 
apskrities naudai. Kai Ma
tulis išėio iš komiteto, mums 
buvo didelis nuostolis.

Gaila, kad mūsų tarne 
daugelis buvusiu veikliu 
draugu nusiskundžia senat
ve. O aš manau, kad mes 
neturime anie tai galvoti, 
užmirškime savo metus ir 
būsime jauni.

Antanas Matulis turėio 
dar daug metu pagyventi, 
nes iis būtu daug nuvei
kęs darbininku labui, orga
nizacijų gerovei.

Snalin 30 d. 3-čios ap
skrities konferencijoj buvo 
nutarta ateinančiais metais 
surengti bent keletą paren
gimų. Tai turime įvykdy
ti.

Gaila, kad draugai, ku
rie išbuvo ne v ilmis metus 
komitete, daba v. iau tane 
nensininkais. atsilakė eiti 
pareigas toliau. Man atro
do. iie kain tik dabar turė
io ieiti i komitetą, nes dau
giau laiko turi veikti.

G. Stasiukaitis

Washingtonas. — Senato
rius Thurmondas išvyko į 
Vietnamą.

Liūdna Sukaktis

Ona Nečiunskiene
Šių metų gruodžio 7 dieną sukako dvylika metų 

kai mirtis atskyrė mano mylimą gyvenimo 
draugę ir dukterų motiną. Mes jos liūdime.

Kazys Nečiunskas, vyras 
Adelė ir Aldona, dukterys 
J. Wilson ir B. Farrel, žentai

Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį turėsime 
ir poezijos

Sekmadienį, gruodžio 11 
d., kaip žinia, bus paminė
ta d-ro St. Matulaičio šim- 
tametinė gimimo sukaktis. 
D-ras S. Matulaitis buvo 
įžymus istorikas, veikėjas, 
literatas, literatūros kriti
kas, parašęs knygų ir Ame
rikos lietuviams.

Referatus apie St. Matu
laitį pateiks Rojus Mizara 
ir Jungtinių Tautų bibliote
kos Niujorke direktorius 
Levas Vladimirovas.

Be to, bus gražių dekla
macijų, kurias atliks—

V. Bunkienė
U. Feiferienė
N. Buknienė
Vieta: “Laisvės” salėje, 

laikas: 2:30 v. popiet.
Prašome visuomenę skait- 

1 lingai dalyvauti. Turėsime 
turiningą programą.

Įėjimas nemokamas.

D-rui A. Petrikai pagerb
ti banketas, įvykęs praėjusį 
šeštadieni Brooklyne. buvo 
visais atžvilgiais pasekmin
gas. Apie jį smulkiau bus 
parašyta kitame “L” nume 
ryje.

Draugų laikraščio 
bazaras jau čia

Angliškojo darb i n i n k ų 
laikraščio “The Worker” 
bazaras įvyks gale šios sa
vaitės, gruodžio 9, 10 ir 11, 
Hotel Woodstock, W. 43rd 
St., netoli nuo Broadway, 
Manhattane.!

Penktadienį pradžia 6 va
landą, veiks iki vidurnak
čio.

šeštadienį 11 ryto iki vi
durnakčio.

Sekmadienį 11 ryto iki 4 
popiet.

Visu bazaro laiku ten 
nat veiks užkandinė, bus 
karštų ir šaltų valgių.

Išpardavimui yra tūks- 
tantimis daiktų - daiktelių, 
tinkamų dovanoti kitam, 
sau ar namams. Įžanga 50 
centų. Nueikime.

SERGA
Juozas Zaiankauskas yra 

Greenpoint ligoninėje. Jis 
pergyveno tulžies operaciją 
lapkričio 30 d. Tuo tarpu 
sunku buvo spręsti, kain il
gai jam teks ten būti. Bū
na 3rd Floor A. Lankymo 
valandos kasdien 2 iki 3 ir 7 
iki 8. C. N.

Ilgai minėsime viešnagę 
pas floridiečius

Pirmą kartą vykdami į 
Floridą pakelėse matėme 
įvairių vaizdų — gražių ir 
prastų, bet visi jie mums 
buvo nauji ir todėl įdomūs.

Tačiau Miamiu ir Saint 
Petersburg!! teko gėrėtis 
kaip gražiomis vietovėmis. 
Bet gamtinis grožis ir sau
lės šiluma—tai tik dalis to 
bendro malonumo, kokį ten 
viešėdami pajutome. Šilti 
susitikimai su senais pažįs
tamais, naujos pažintys, vi
sų šiltas draugiškumas žy
miai pagelbėjo mums gro
žėtis Miamiu, Sain Peters- 
burgu ir jų klubais taip, kad, 
rodos, visai tai paskaidrino 
ir pačia Floridos saule. Per 
beveik tiriu trumpų viešna
gės savaičių laikotarpį flo
ridiečius pamilome taip, kad 
sunku buvo su jais skirtis...

Bet dar sunkiau buvo 
skirtis su tais draugais, 
kurie pasikvietė mus j gra
žiai įkurtas savo rezidenci
jas ir širdingai pavaišino. 
Tai draugai Thomsonai, Ai- 
montai, Paukštienė, Šukai- 
tis, Valaičiai, Puišiai ir 
Adam. Visada maloniai juos 
prisiminsime. Lai Floridos 
saulė visuomet jiems skais
čiai šviečia!

Sugrįžę namo apgailesta
vome, kad nepaskubėjome 
parvykti į “Laisvės” kon
certą, ir už tai užsimoka
me savanorišką pabaudą 
$5, o “Laisvės” 10-tūkstan- 
tiniam fondui įteikiame 
$10.—kartu $15.

Petras ir Elena Siauriai

M. Liepus vėl ligoninėje
Woodhavenietis M. Lie

pus pergyveno h e r n i j o s 
operaciją, dabar yra pasida
vęs operacijai ant kito da
lyko. Jis yra Jamaica Hos- 
pitalyje. Jei nepad a r y t a 
pakaitų, jis bus operuotas 
šiandien (antradienį). Jo 
kambarys 383. Jis ligoninėj 
žinomas kaip Michael Lie
pus. Linkime jam geriau
sių pasekmių! V

PRANEŠIMAI
LLD 185 kuopos susirinki

mas įvyks 13 d.' gruodžio su 
pietum. Pietūs bus duodami 
12 vai. šie pietūs metinėms 
nariams pagarbos.. Gyvi val
gysime, mirusius prisiminsim.

Pietūs bus apmokami iš iž
do, niekam nereiks nieko mo
kėt ir tiktai 185 kp. nariams 
pilnai užsimokėjusiems už 
metus.

Maloniai prašomi visi nariai 
ateiti. Būtų gerai turėti mo
kesčių knygutę. Kviečiam tik 
narius. —Valdyba.

(94-95)

LDS 13-tos kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 7, Lais
vės salėje, 7:30 v. v.

Malonėkite atsilankyti, nes 
paskutinis šių metų susirinki
mas. Reikia 'daug dalykų ap
tarti. Sekretorė

(92-93)
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks antra
dienį, gruodžio 6 d., 7 vai. va
kare, “Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Bus rinkimai kuo
pos valdybos 1967 metams. 
Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokė
ti, kad nesusispenduotumėt.

Valdyba (93-94)

Paieškojimas
Ieškau gyvenimo draugo, ne jau

nesnio kaip 60 m. amžiaus. Esu na
šlė 59 m. amžiaus. Norintiems su 
manim susipažinti, pageidauju asme
niškai atvykti į namus antradieniais 
ir penktadieniai? po pietų. Alice 
Bagdan, 139-3385th Drive, Ja* 
maica, N. Y. (93-97)

Suvadas 1966 metų 
kongresinių rinkimų
Gruodžio 15 d., ketvirta

dienį, 7:30 vai. vak., Palm 
Casino, 85 East 4 St. (prie 
2-os Avenue), Carl Winter, 
redaktorius “The Worker”, 
duos įvadą apie pasekmes 
praėjusių rinkimų. Po to 
bus klausimų ir atsakymų, 
kur galės pasisakyti daly
vaujanti iš publikos savo 
nuomones.

Šiame taip vadinamame 
“east side forum” galėsime 
pasidalinti mintimis ar rin
kimai mus veda arčiau po
sūkio į kairę, ar į dešinę, ir 
kitais klausimais, kaip tai 
civilių teisų, karo yietna- 
me paliaubos bei eskalaci
ja, ir 1.1.

Įžanga $1.00, o studen
tams 50c. Mitingas šaukia
mas “Friends of the Wor
ker” grupės.

Miesto iždas kenčia 
dėl streiko

Viena tų opių vietų, kur 
nukenčia miestinė iždinė 
dėl plumberių kontraktorių 
nesusiderėjimo su savo dar
bininkais, yra Hunts Point 
miestinė prekyvietė Bron- 
miestinė prekyvietė Bron- 
xe.

Prekyvietė lyg pavaduotų 
senutį Washington St. mar- 
ketą. Jos statyboms išleis
ta 40 milijonų dolerių.

Prekyvietė išnuomota 135- 
iems prekybininkams, ku
rie dėl streiko negali ten 
isikraustyti ir dėl to nemo
ka nuomos. Vien iš to mies
tas turi suvirš milijoną do
lerių nuostolių.

; —t- j • T

Iš kur tas “smog”
Lapkričio 23-26 laikotar

piu New Yorko miestą bu
vo užgulusi tiršta aitri mig
la. Ji daugelį asmenų pa
veikė panašiai kaip veikia 
šienligė: vertė ašaroti, kos- 
čioti. Turintiems kvėpavi
mo organų nesveikatas toks 
oras—tikras smauglys.

Kaltininku buvęs užslin- 
kęs beveik bevėiis šiltas 
oras, kuris neleido prasi- 
sklaidyti virš miesto paki
busiems dūmams, dulkėms, 
dujoms.

Mieste daug kalbama 
prieš oro teršimą, bet kol 
kas mažai kas tedaroma. 
Didžiausi kaltininkai yra 
degintojai atmatų, šilumi
niai pečiai, automaš i n o s. 
Kadangi pakeitimai kainuo
tų pinigų niekas savanoriš
kai nesisk u b i n a pakaitas 
daryti. O tų “smog” kai 
kuriais metais užeina labai 
pavojingų.

Pasisemkime daugiau žinių apie lietuvių tautos 
ankstyvąjį pionierių

Daktarą S. Matulaitį
Pagerbkime jį jo gimimo šimtmetinėje sukaktyje.

Referatą apie j j duos
Rojus Mizara 

“Laisvės” redaktorius
Taipgi kalbės

LEVAS VLADIMIROVAS
Jungtinių Tautų bibliotekos Niujorke direktorius

' )

Įvyks gruodžio 11 d., 2:30 vai.
Laisvės Salėje

Liberty Avė. ir 102 St., Ozone'Park, N. Y.

Kviečiame visus ateiti. Įėjimas nemokamas. 
Literatūros draugijos pirmoji kuopa

Taip, kaip Juškos 
“Mėnulio agente” >

New Yorko tariamajame 
gerame rajone, Bronx, prie 
Leland Ave. prieš septyne- -t 
rius metus iškilo apie 12 
naujų namų. Kiemai pasi
puošė pievelėmis, grožiniais. 
Ankštame, laužynais pasku
busiame, New Yorke, tar
tum saldus sapnas būtų gy- k 
venimas tokiame naujame 
namelyje.

Žmonės bematant juos iš
gaudė. O dabar? į

Dabar jau liko juose tik 
dvi šeimos, kurios vis atsi- 
s a k o išsikraustyti, nors 
miesto vyri a u s y b ė s yra 
įsakyta išsikraustyti savo 
gyvybės apsaugai, nes na
mukai pradėjo grimzti, na
mukų sienos plaišioti...

Namukams lotai buvo pa
daryti ant šiukšlyno, su
versto į balas. Skardi n ė s 
surūdijo, subliūško, medie
na, žoliena supuvo, namu
kai pradėjo grimzti, kryp
ti, sienos prasižiojo.

Kas atmokės tų žmonių 
įmokėtus pinigus, krausty
mosi nuostolius? Kol kas 
niekas. Valdžia sako, na
mai ne jos. Namu statyto
jas, sakoma, subankrutavęs. 
Bankrutų būna visokių — 
vieni iš bankruto išeina be
veik elgetomis, kiti išeina 
dar stambesniais biznie
riais. Bet negi praradęs 
namus ir santaupas žmoge
lis pajėgs bylinėtis teis
muose. Kai gyventojai pa
siskundė apie keistus na- A 
muose dalykus tų namų sta
tytojams, “jie delsė, delsė, o 
paskui subankrutavo,” pa
sakoja buvusieji tų namų 
gyventojai.

Valdžios yra įsakyta vi
sus namus nugriauti kaip 
nesaugius. Lyg dar nebū
tų’ gyventojams gana 
skriaudos, jie turėsią patys 
užmokėti ir už nugriovi
mą. Pora šeimų aplopė sa
vuosius namukus ir atsisa
ko iš jų išeiti. It .

PATAISA
“Laisvės” koncerte su-'-* 

rinktų aukų sąraše buvo 
klaidingai pažymėta pavar
dė A. Klimavičienė. Turėjo 
būti A. Kunevičienė, $5.00. 
Maspethietės Kunevičienės 
atsiprašome.

Apeigose City Half majo
ras Lindsay įteikė daininin
kui Jan Pierce Handelio 
medalį atžvmint jo 25-uos- 
ius metus Metro p o 1 i t a n 
operoje.

Wall S try to Šerams ne
geros žinios ir dienos vėl 
pastūmėjo Šerų kainas že
myn pradžioje šios savaitės.




