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» KRISLAI
Audra laše vandens.
Dėl L. Vladimirovo.
Krizė Vlike.
Vladimirovas bus pas mus.

Rašo R. Mizara
Dipukiškoji Santaros-Šviesos 

draugija š. m. lapkričio 19 d. 
Carnegie Endowment salėje, 
Manhattane, surengė prakal
bas d-rui V. Kavbliui.

Kadangi ši saliukė yra prie i .
pat Jungtinių Taut ų, tai, viams. Jis stropiausiai sau- 
kaž kieno pakviestas, nuvyko gomas elektrif i k u o t o m s 
ten pasiklausyti ir Levas Vla
dimirovas, Jungtinių Tautų bi
bliotekos direktorius.

žmonių buvo nedaug, bet 
po prakalbos, vyko diskusijos, 
arba, kaip “perdaug mokyti” 
žmonės sako, dialogas apie 
Lietuvą. Kažin kas priminė 
simpoziumo pirmininkui V. 
Rasteniui (tautininkų lydė- Į 
riui), kad publikoje sėdi gar
bingas svečias — Levas Vla
dimirovas: reikią ji pakviesti 
tarti žodi.

L. Vladimirovas ir buvo pa
kviestas, ir jis tarė žodį. Gir
dėjome, kad jis pakritikavo 
kai kurių “laisvintojų” gakg
tą, tiesiog paiką nusistatymą į k d veikgmai aer0 d r 0 m e I rt K11 I i ATliti/v m r»r rrl’i I i1

buvo atsakas j Hano j aus 
j nriemiesčių bombardavima. 
r Kaip žinia, amerikiečių avi-

Tarybų Lietuvos atžvilgiu.

Senoji Amerikos lietuvių 
karta prakalbas rengia per 
kokias aštuoniasdešimt metų, 

z Po prakalbų visuomet vykda
vo diskusijų-dialogų. šių žo
džių rašytojas, pasakęs daug 
prakalbų, nuolat 
publiką kritikuoti
Ir visuomet taip būdavo: ku
riems kalba nepatikdavo, kri
tikuodavo, kuriems patikdavo 

v —girdavo. Ir viskas buvo 
okei.

Bet dipukiški “vaduotojai” 
dar vis politiniai tamsuoliai 

į nepakenčia kito žmogaus 
nuomonės, jei ji nesupuola su 
jų nuomone. Jie netolerantai.

“Veiksnių” lyderiai pradėjo 
kelti audrą laše vandens. O 
So. Bostono “Keleivis” vysto 
tokią nuomonę: “... kitą kar
tą į Santaros-Šviesos panašų 
parengimą numatoma pakvie
sti Sovietų Sąjungos ambasa
dos Washingtone sekretorių 
Zenkevičių, o vėliau ir... A. 
Bimbą, kuris šiuo metus lan
kosi Lietuvoje.”

“Relei v io” redaktoriaus 
mintis—originali ir sveika. 
Kodėl gi liberalai iš Santaros- 
Šviesos negali pasikviesti j sa
vo prakalbas Zenkevičiaus ar
ba Bimbos? Kodėl su jais ne
turėti diajogo? Atsiminkite, 
kad dialogas tegali būti tik 
tarp skirtingai galvojančių ir 
dalykus skirtingai matančių 
žmonių, o ne tarp vienminčių!

Jeigu aš ir mano oponentas 
Vincas kalbėsime, kad saulė 
yra juoda, tai nebus dialogas. 
Bet, jei aš sakysiu, kad sau
lė šviesi, o Vincas tai ginčys— 
bus dialogas.

t

Dėl šito “dialogo” įvyko 
“krizė” ir Vlike, kaip rašo 
“Dirva”. Jo tarybos posėdyje 
buvo pasiūlyta pabausti tuos 
narius, kurie minėtose prakal
bose dalyvavo, bet dauguma 
tą sumanymą atmetė. Tada 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
pasitraukė iš savo posto!

Ot, jei norite!..

Įdomu, kad “veiksnių” spau
da, rašydama apie tas prakal
bas ir Vladimirovo dialogą 
su mitingo dalyviais, neparašė, 
ką iš tikrąją Vladimirovas ten

Vietnamo partizanai Automobilių darbininkai Rodezijos rasistai 
didžiame aerodrome bus labiau nepriklausomi atsisakė nusileisti

Saigonas. — Liaudiečių 
parti z a n ų junginiai buvo 
dukart įsiveržę į Tansonhu- 
to aerodromą prie Saigono. 
Tai didžiausias aerodromas 
Pietų Vietname ir jis nau
dojamas kaip karin i a m s , 
taip ir civiliniams oriai-

vielomis, apkasais, kareivių 
postais ir t. t.

Nacionalinio išsilaisvini
mo fronto radijas sako, kad 
kariniai veiksmai Tanson
huto aerodrome yra didelis 
liaudiečių laimėjimas. Tas 
radijas sako, kad partiza- 

| nams pasisekė sunaikinti 
keliolika orlaivių ir nukauti 
dideli skaičių kariu. Ame
rikiečiu štabas, iš kitos pu
sės, sako, kad tik vienas or
laivis buvo sugadintas, ir 
kad virš 20 vietkongo ka
riu nukauta.

Nesutikimai ir tarp Macao kinai
įkęs daug v* j >• v*

kioekaTbĮs P30® raU(*0I,Svar®ec^ demonstravo |
idnvn- kii- Pekinas. — Vienas rau- i____  — Vienas rau- 

dongvardiečių (jie kitaip 
vadinami “raudonais sargy- 
biniais,” kinų kalboje “chun- įvyko kruvini susirėmimai vauia koalicinei valdžiai, • . . - « - 1 t • • • • 1 • _ . . • > . •veibin”) laikraštis smarkiai 
kritikavo raudongvardiečių 
centrą Pekine. Laikraštis 
sakė, kad centrą “perėmė 
buržuaziniai ir revizionisti
niai gaivalai, kurie veikia 
prieš proletarinę kultūrinę 
revoliuciją ir prieš Mao Ce- 
duno mintis.”

Tai ne pirmas kartas, kai 
raudonųjų sargybinių tar
pe vyksta nesutikimai, bet 
šiuo kartu tas išėjo pla- 
čion viešumon—atrodo, kad 
yra susidariusios priešingos 
frakcijos jų pačių tarpe.

kalbėjo!
Tie “veiksniai” nesveiki ir 

bailūs. Ir dėl to jie dabar 
k o mpromituojasi, puldami 
Vladimirova ir tuos, kurie j j 
pakvietė ateiti j prakalbas. 

L. Vladimirovas, kaip žinia, 
yra Jungtinių Tautų tarnau
tojas ir jis čia gyvena pagal 
jų pasportą; jam suteiktos 
teisės vykti, kur tik jis nori, 
ir visur, kur jis jau yra buvęs, 
žmonės jį labai pagarbiai pri
ėmė. Vladimirovas jau buvo 
pakviestas j eilę amerikinių 
universitetų, kad padarytų 
pranešimus; dar daugiau uni
versitetų jį kvies.

Niujorko pažangieji lietu
viai L» Vladimirovą pakvietė, 
kad jis atvyktą sekmadienį į 
“Laisvės” salę tarti žodi apie 
d-rą Stasį Matulaitį, kovotoją 
už lietuviu tautos laisvę, didį 
patriotą, kuriam šiemet suka
ko šimtametinė gimimo su
kaktis.

Jūs, ponai, vaduotojiški erš- 
tai, turėtumėte džiaugtis, kad 
į jūsų prakalbas kai kada už
eina tokie vyrai, kaip Vladi
mirovas, o ne širsti!..

acija šios savaitės pradžio
je bombardavo apgyventas 
vietoves pačiuose Hanojaus 
pakraščiuose. Juos sutiko 
Šiaurės Vietnamo migai ir 
smarki zenitinė ugni^. Aš- 
tuoni orlaiviai pašauti vie
nos dienos bėgyje.

Liaudiečiai apart puolimo 
ant Tansonhuto aerodromo, 
pačiame Saigono mieste iš
sprogdino bombą buvusia
me Kindho teatre^ kurį da
bar kaip viešbuti naudoja 
amerikiečių “psichologinio 
karo vedimo” ekspertai.

Po to sprogdinimo Ame
rikos ambasadorius Lodge 
atsiskubino ten. Jis pasakė 
spaudos korespondentams, 
kad jo nuomone pačiame 
Saigone randasi net 20,000 
“teroristu,” — tą sakyda
mas jis turėjo omenyje 
liaudiečius-partizanus.

Tansonhuto aerodromas 
nusileidžiančiu ir išskren
dančiu orlaiviu skaičiumi 
antras savo didumu pasau
lyje. Pirmas yra O’Hare 
aerodromas Čikagoje. Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas pasiuntė 
draugišką sveikinimą nau
jam Vakarų V o k i e t i i os 
kancleriui (premjerui) Kie
singeriui. Kiesingeris, kaip 
žinia, yra buvęs nacis, pri- 

i klausęs hitlerininkų parti- 
Macao. — Šioje mažiukė-, jai nuo 1933 metu iki karo 

je Portugalijos kolonijoje

tarp policijos ir kinų gy
ventojų. Panašiai kaip bri
tų valdomas Hong Kongas, 
taip ir Macao yra istoriniai 
Kinijos dalis ir beveik visi 
gyventojai kinai.

Demonstracijos prasidė
jo, kuomet portugališka po- 
licija jėga sulaikė naujos 
kinų mokyklos statybą. 
Jauni kinai pradėjo de- 
m o n s t r u o t i ir okupavo 
miesto savivaldybos rūmus. 
Policija'pradėjo šaudyti ir 
bent du demonstrantu nu
žudė.

Demonstracijoms dar la
biau padidėjus, portugališ
ka administracija išsigan
do ir pradėjo per radiją 
raminti gyventojus, žadėda
ma daryti nuolaidas. Ji net 
atstatydino, bent dėl akių, 
kelis policijos pareigūnus. 
Bet padėtis lieka įtempta. 
Daugelis portugalų jau 
pradėjo apleisti Macao ir 
vyksta į Hong-Kongą.

Pekinas. — Mao žmona 
Čiang Čing, kuri dabar už
ima Liaudies armijos ap- 
švietos vadovės vieta, kri
tikavo Pekino vietini komu
nistu komitetą. Ji sakė, kad 
naujasis miesto komitetas 
dar vis turi revizionistinių 
elementų, ir jis nesąs daug 
Geresnis už anksčiau paša
lintąjį.

Washington.—Buvęs pre
zidentas Eisenhoweris sako, 
kad mes turime perdaug di
vizijų Europoje—astuonias. 
Užtektų dviejų, sake jis.

Chicago. — Policija pra
vedė kratą viename bute ir 
konfiskavo du. šautuvus, na
cines vėliavas, narkotikus 
ir pornografinius leidinius.

Washingtonas. ■— Auto
mobilių darbininkų unijos 
(United Automobile Work
ers)- prezidentas Reutheris 
pareiškė, kad ši unija nuo 
dabar pradės veikti nepri- 
klausomiau nuo AFL-CIO. 
Walteris Reutheris apart 
buvimo U A W prezidentu, 
yra bendro AFL-CIO vice
prezidentas.

Paskutiniu laiku santy
kiai tarp AFL - CIO prezi
dento Geo. Meany ir Reu
th erio labai pablogėjo. Reu
theris pakartodamas sakė, 
kad jis nesutinka su Meany 
pozicija, kuri pilnai remia 
kara Vietname ir Johnsono 
politika Pietrytinėje Azijo
je. Reutheris atsisakė da-

Johnsonas 
pasveikino

pabaigos. Jis dabar vado- 

kurion įeina jo paties par
tija, tai yra, krikščionys de
mokratai. ir socialdemokra
tai. Socialdemokratų lyde
ris Brandtas yra vice-kanc- 
leris ir užsienio reikalų mi
nistras. Socialdemokra t a i 
taipgi užima gerbūvio, susi
siekimo, švietimo ir kelias 
kitas ministerijas.

Johnsonas savo sveikini
me Kiesingeriui sako, kad 
jis tikisi, jog tamprūs ry
šiai tarp Amerikos J. V. ir 
Vakarų Vokietijos taps dar 
tampresni.

Ambasada ar ne—ta 
pati problema lieka...
Budapeštas. — Kalbėda

mas Vengrijos Komunistų 
partijos suvažiavime, šalies 
prezidentas sakė, kad Ame
rika neturėtų apgauti save. 
Vengrija, sakė jis, priėmė 
Amerikos pasiūlymą, kad 
Amerikos legacija Buda
pešte ir Vengrijos legacija 
Washingtone būtų pakeltos 
j ambasadas. Bet ambasa
dos ar ne ambasados, sakė 
prezidentas, pa g r i n d i n ė 
problema, kuri neprileidžia 
prie geresnių santykių, lie
ka. Ta problema yra Viet
namas. Kol Amerika, tęsia 
savo agresiją ten, apie ge
rėjančius santykius negali 
būti kalbos.

lyvauti paskiausiame AFL- 
CIO tarybos posėdyje, ku
riame šis klausimas buvo 
diskusuotas.

Kai kurie stebėtojai da
bar gal išstos iš AEL-CIO. 
Bet Reutheris sako, kad to 
nebus. Jis sakė, kad jo uni
ja liks federacijoje, bet la
biau savaimingai eis savu 
keliu politiniais klausimais.

Reutheris pats Vietnamo 
klausimu laikosi maišvtos 
nuomonės. Jis sako, kad 
Amerika turėtų sulaikyti 
Šiaurės Vietnamo bombar
davimą ir bandyti karą 
baigti, bet jis neragina pil
nai ištraukti Amerikos ka
rines pajėgas iš Vietnamo.

Kosygino 
viešnagė 
Paryžiuje

Paryžius. — Tary b i n i o 
premjero Kosygino viešna
gė Paryžiuje baigėsi. Jis 
viešėjo šalyje devynias die
nas. Jo sutikimas buvo kuo 
iškilmingiausias: aerodro
me jį sutiko šimto ir vieno 
patrankos šūvių saliutas, 
pats prezidentas de Gaulle 
jį visur lydėjo ir t. t. Sve
čiui taipgi parodyti naujau
sieji industriniai ir moksli
niai įrengimai Paryžiuje ir 
provincijoje.

Pažymėtina, kad genero
las de Gaulle į svarbesnius 
Kosygino priėmimus ir ban
ketus pakvietė ir Komunis
tų partijos atstovus, nors 
kom u n i s t a i neįeina val
džion.

Kosyginas tarp kitko ap
silankė ir bute, kuriame vie
nu metu Paryžiuje gvveno 
Leninas. Šio apsilankymo 
metu valdžios atstovu nebu
vo. su Kosvginu radosi tik 
KP atstovai, tarp jų žymus 
lyderis V. Rošė.

Prezidento komisija 
“studijuos” streikus
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas sudarė 
specialią komisiją, kurios 
tikslas bus studijuoti strei
kus. Ypatingai ji studijuo
sianti streikus pramonės 
šakose, kurios, kaip tai iš
sireiškiamą, svarbios nacio
naliniam gerbūviui.

Pasirodo, kad ta komisi
ja sudaryta dar prieš rin
kimus ir kad jau kelintas 
mėnuo, kaip ji tyliai dar
buojasi. Numatoma, kad 
kada nors šio gruodžio mė
nesio viduryje ji patieks 
raportą, kuris bus viešai 
paskelbtas.

Washingtonas. — Buvu
siam prezidentui Eisenho- 
weriui bus padaryta rimta 
vidurių operacija. Eisen
howeris turi 76 metus am
žiaus. , '

Londonas. — Britanijos 
valdžia įteikė skundą Jung
tinėms Tautoms prieš rasis
tinę Rodezijos valdžią, ku
rios priešakyje stovi prem
jeras lan Smithas. Brita
nijos premjeras Wilsonas 
turėjo vilties įtikinti Smi- 
thą, kad jis nusileistų. Tam 
tikslui speciali konferenci
ja buvo surengta. Wilsonas 
ir Smithas susitiko britų 
kariniame laive Vidurže
mio jūroje. Iš tokios kon
ferencijos surengimo buvo 
spręsta, kad Smithas iš 
anksto buvo pasižadėjęs da
ryti koncesijas.

Gerai informuoti šaltiniai 
sakė, kad planas buvo toks: 
Rodezijos valdžia atsisa
kys nepriklauso mvbės 
ir Britanijos guber
natorius Rodeziioje ner
ims galią. Premjeras Smi
thas liks kaip patarėjas. 
Bus išdirbtas planas su
rengti naujus rinkimus, ku
riuose dalyvaus visi gyven
tojai, o ne tik mažiukė bal
ta mažuma.

Vėl riaušės 
Jordanijoje

Beirutas. — Iš Jordanijos 
ateina žinios, kad ten vėl ei
na riaušės, žmonių išstoji
mai prieš Huseino valdžią. 
Nabluse įvestas karo stovis, 
gyventojai negali pasirody
ti gatvėse. Arabiško legio
no ir policijos vyrai prave
da kratas kiekviename bute 
ir konfiskuoja visus gink
lus.

Jeruzalės jordaniš kame 
sektoriuje irgi neramu. Ten 
turėjo įvykti palestiniečių 
(pasitraukusių iš dabarti
nės Izraelio teritorijos) ly
derių susirinkimas. Buvo 
planuota diskusuoti, kaip 
ginkluoti pasienio kaimus 
bet Huseino policija su
sirinkimą uždraudė, konfis
kavo prirengtą dienotvar
kę, dargi suėmė kai ku
riuos atvykusius delegatus.

Amerikietis komikas 
D. Gregory Hanojuje
New Yorkas. — Žinomas 

amerikietis negras komi
kas artistas Dick Gregory 
išvyko į Hanojų. Jis sake, 
kad vyksta susitaręs su Š. 
Vietnamo valdžia, kuri lei
sianti jam Kalėdų proga 
pasimatyti su amerikiečiais 
kariais, kurie randasi Šiau
rės Vietnamo nelaisvėje. Tų 
karių dauguma yra pašau
ti lakūnai.

Gregory prieš išvykda
mas gavo įspėjimą nuo 
Valstybės departam e n t o , 
kad jam sugrįžus nuo jo 
bus atimtas pasportas. Bet 
jis sakė, kad nepaiso.

Bet pasirodė, kad Smithas 
nuolaidų nepadarė. Prem
jeras Wilsonas tą atidengė 
prakalboje, kurią jis pasakė 
Britanijos parlamente. Jis 
sakė, kad prie Rodezijos 
valdžios vairo dabar stovi 
savanaudiškų žmonių klika, 
ir kad vienintelė išeitis — 
tai kelti byla prieš tą kliką 
Jungtinėse Tautose.

Rasistinis premjeras Smi
thas ir jo ministrai paskel
bė Rodeziia nepriklausoma 
valstybe. Bet ta nepriklau
somybė galioja tik baltie
siems kolonistams. Juodie
ji gyventojai, kurie sudaro 
virš 90% visų žmonių, ne
turi balsavimo teisių. Tik 
Pietų Afrika ir Portugali
ja pripažįsta Smitho val
džia, v

Washingtonas. — Vyriau
sias Amerikos kosminio ke
liavimo eksnertas Braunas 
sako, kad labai galimas da
lykas, jog amerikiečiai ast
ronautai nasieks Mėnulį 
1968 metais.

Aukščiausiasis teismas 
parėmė Juliana Bondą

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas vienbal
siai išnešė nuosprendį, kad 
jaunas negras Julianas Bon
das turi teisę užimti savo 
vietą Georgijos valstijos le- 
gislatūroje. Bondas tapo 
išrinktas į legislatūrą, bet 
reakcinė - rasistinė tos le
gislatures dauguma nu
sprendė, kad jis negali už
imti tos vietos, nes jis reiš
kė “nepatriotines mintis.” 
Tos mintys: jis smerkia ka
rą Vietname ir reikalauia 
Amerikos karinių jėgų iš
traukimo.

Aukščiau s i a s i s teismas 
dabar nusprendė, kad Geor- 
giios legislatūra neturėjo 
teisės nepriimti Bondo, nes 
tuo ji paneigė paties Bondo 
politines teises, taingi bal
suotoju teises, nes jie balsa
vo už jį gerai žinodami jo 
nusistatymą Vietnamo 
klausimu.

Binghamton. N. Y.
LDS atstovas A. Taraška 

atvyksta nas mus pasitarti 
svarbiais LDS reikalais.

LDS 6 kuopa ruošia pasi
kalbėjimo vakara su A. Ta
raška — penktadieni, gruo
džio 9 dieną. Sokol salėje, 
226 Clinton St., iėjimas iš 
Jarvis St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Po pasikalbėjimo, 
ieigu bus pageidauiama. A. 
Taraška narodvs filmus iŠ 
Tarvbu Lietuvos.

A. Taraška maršrutuoia 
su tikslu, kad pasitarti su 
LDS veikėiais ir bendrai 
su LDS nariais anie nauių 
narių irašvmą, tarnai ir ki
tais svarbiais LDS reika
lais. ' ~ 1T

Visi LDS 6 kuonos nariai 
prašomi atsilankvti.

Komitetas
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|| KAS KĄRAŠO IR SAKO
Kokia kultūra, tokie 

patarimai

U Thant pasilieka 
generalinio sekretoriaus poste

DAUGELĮ MILIJONŲ ŽMONIŲ puikiai nuteikė ži- 
nia., kad Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus poste 
dar penkeriems metams pasilieka U Thant.

Per tūlą laiką jis labai abejojo, pasilikti ar ne, bet 
raginamas-prašomas daugelio valsatybių, tarp kurių bu
vo ir Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga—Thantas 
dar pasiliko. Ir tuo džiaugiasi visas taiką mylįs pasaulis.

Dabar U Thantas bus daug tvirtesnėje pozicijoje ir 
- galės atviresnį ir tvirtesnį žodį tarti tiems, “kurie kryps

ta iš vėžių.”
U Thant yra didelis priešas karo Vietname. Jis jau

čia, jis žino, kad tas karas yra bergždžias ir kriminališ- 
kas žmonių žudymas, kad jis gali prasiplėšti į pasaulinį, 
kad šį karą užbaigti gali pirmiausia tik Jungtinės Vals
tijos, kurios jį pradėjo.

—Aš bandysiu kiekviena proga priminti pasauliui, 
kad karas Vietname turi būti baigtas, ir aš skaitysiu sa
vo pareiga išnaudoti kiekvieną progą suradimui priemo
nių, kaip šį karą baigti ir kaip teisingą taiką suteikti 
Vietnamo liaudžiai...

Taip kalbėjo U Thantas po to, kai jį Asamblėjos se
sija vienbalsiai išrinko JT generaliniu sekretorium ant
rajam terminui.

Asamblėjos sesija išrinko Thantą generaliniu sekre
torium praėjusį penktadienį, gruodžio 2 dieną. Reikia 
tikėtis, kad šis Burmos pilietis, įžymus diplomatas ir 
uolus kovotojas už taiką savo tikslą pasieks: paveiks 
agresorių, kad jis baigtų karą prieš nedidukę vietnamie
čių tautą.

Taikos šalininkai gali pasidžiaugti U. Thanto išrin
kimu, ir turi palinkėti jam, kad tęstų kovą už taikos iš
laikymą pasaulyje.

Apie Afrikos naujas valstybes
TARYBINIS KOMENTATORIUS tarptautinėmis 

temomis, S. Kūlikas, šitaip rašo apie nūdieninę Afriką, 
apie naujai įsikūrusias valstybes:

“Dar prieš kokius 6-8 metus Afrika atrodė nepriei
namu kolonializmo bastionu. Nacionalinis išsivadavimo 
judėjimas susprogdino šį bastioną. Ant jo griuvėsių pas
taraisiais metais išaugo 38 nepriklausomos valstybės, ar
timiausiu metu prie jų prisijungs dar dvi—Mauricijus ir 
Svazilandas. __

Daugelis Afrikos šalių jau pasiekė nemažus laimėji
mus, kovodamos už ekonominę nepriklausomybę, už kul
tūrinę revoliuciją. Užsienio kompanijų nacionalizavimas 
arba esminis jų veiklos apribojimas, valstybinio sekto
riaus sukūrimas ir vystymas, užsienio prekybos kont
rolė, eilėje Afrikos šalių įvykdyta žemės reforma, nacio
nalinės industrijos pagrindų sukūrimas—visos šios prie? 
monės rodo tvirtą afrikiečių pasiryžimą žengti nacona- 
llnio atgimimo ir pažangos keliu, išsivaduoti iš imperia
lizmo pančių.

Afrikos tautos vis giliau įsisąmonina socializmo idė
jas. Jėgų išsidėstymui Afrikoje, visų žemyno šalių vys
tymosi kelio pasirinkimui vis rimtesnę įtaką daro prieš
akinių Afrikos valstybių—JAR, Alžyro, Malio, Gvinėjos, 
Kongo (Brazavilis) — patyrimas ir laimėjimai. Pasi
rinkusios nekapitalistinį vystymosi kelią, jos sudaro bū
tinas prielaidas platiems socialiniams ir ekonominiams 
pertvarkymams įvykdyti žemyne.

Tačiau ir šiandien Afrika tebėra vienas iš pagrindi
nių rajonų, kur imperialistinės valstybės įdeda savo ka
pitalą, ji tiekia pigią žaliavą, išgaunamą Afrikos darbi
ninkų rankomis, taigi, ir toliau tebėra išsivysčiusių Va
karų valstybių išnaudojimo objektas. Imperialistams Af
rika—tai pirmiausia Kongo deimantai ir uranas, Zami- 
jos varis, Sacharos ir Nigerijos nafta, tai bazės rake
toms, uostai karo laivams, aerodromai reaktyviniams 
bombonešiams....

Tačiau Afrika dabar nebe ta, kokia ji buvo visiškai 
neseniai. Ji mato ir žino, kad kaip tik dėl Jungtinių 
Valstijų imperialistų ir jų partnerių kaltės vis dar tebėra 
Afrikoje kolonijinių valdų. Gėdingas sprendimas, kurį 
priėmė tarptautinis teismas Hagoje, faktiškai sutikęs, 
kad PAR rasistai neteisėtai okupuotų Pietvakarių Afri
ką, Londono nuolaidavimas Jano Smito režimui Pietų 
Rodezijoje, ginklai su Vakarų Vokietijos ženklu, kuriais 
portugališkieji baudėjai žudo Angolos, Mozambiko ir 
“portugalų” Gvinėjos patriotus

PIRMAS DIDELIS 
SMŪGIS NACIŲ ARMI
JOMS PRIE MASKVOS

Sukanka 25-ri metai, kai 
Hitleris su savo sėbrais bu
vo pagaminę vagonus me
dalių savo kariams, kurie 
turėjo užimti Maskvą. Vo
kiškieji fašistai skelbė pa
sauliui, jog Maskvos paėmi
mas—kelių dienų klausi
mas. O kai Maskvą užims, 
tuomet jiems bus lengva nu
galėti visą Tarybų Sąjungą.

Bet naciai tuomet į Mas
kvą įeiti negalėjo (buvo įė
ję tik kaip karo belaisviai). 
Prie Maskvos hitlerinės ar
mijos gavo didžiulį smūgį. 
Na, ir apie tai šiandien Ta
rybų Sąjungos spauda pla
čiai rašo. Rašo ir žymūs 
TSRS karo vadai. Mes čia 
paduosime kai kuriuos sky
rius iš V. Sokolovskio 
straipsnio “Istorinė perga
lė.” Prašome paskaityti:

Tautų ir valstybių istorijoje 
būna įvykių, kurie visiems lai
kams išlieka milijonų žmonių 
atmintyje ir tampa pasauline 
istorija. Prie tokių įvykių pri
klauso didingas savo mastu ir 
reikšme mūšis, kuris vyko 19- 
41 metų rudenį, ir pirmai
siais 1941—1942 metų žiemos 
mėnesiais tolimose ir artimose 
Tarybų valstybės sostinės Ma
skvos prieigose.

Hitleriniuose “žaibiško” ka
ro prieš Tarybų Sąjungą pla
nuose ypatinga vieta buvo 
skiriama Maskvos paėmimui. 
Su juo fašistinė karinė vado
vybė siejo savo lemiamus ka
rinius bei politinius planus.

1941 metų rugsėjo mėnesį 
vokiečių 
pradėjo 
niam”
Operacijos planas 
dą “Taifūnas”.

k arinė 
ruoštis 

Maskyos

dienomis”.

kariuome- 
kurie turėjo

Armijos I

galerijo-

apsiriko. 
atkakliai 

menesį

vadovybė 
“generali- 
puolimui. 

turėjo ko- 
Turėdamas

daugiau kaip dvigubai tanky, 
artilerijos ir aviacijos, priešas 
rugsėjo 30 d. — spalio 2 d. 
pradėjo- didelį puolimą Mas
kvos kryptimi. Priešas pralau
žė mūsų gynybą ir, turėdamas 
pranašesnę techniką, sparčiai 
puolė. Netrukus jis užėmė 
Oriolą, Viazmą, Kalininą, Mo
žaiską. . .

Spalio 2 d. Hitleris paskel
bė, kad Maskva bus paimta 
“artimiausiomis
Jau buvo pasiūta paradinė 
uniforma vokiečių 
nės daliniams, 
įžengti į Maskvą.
“centro” grupės, kuriai pri
klausė 75 divizijos, vyriausio
ji vadovybė paskirstė, kuris iš 
šių junginių turi užimti Krem
lių, kas įsikurs Mochovaja ga
tvėje esančiame universitete, 
o kas — Tretjakovo 
je.

Bet hitlerininkai 
Mūsų kariuomenei 
priešinantis, spalio 
priešo puolimas pradėjo silp
nėti. Spalio pabaigoje vokie
čių fašistinė kariuomenė buvo 
sustabdyta prie Kalinino, Vo- 
lokolamsko, Narofominsko, 
Tarusos, Tūlos, Jefremovo.

Priešas turėjo didžiulių nuo
stolių, bet neatsisakė savo ke
tinimų. Pergrupavę jėgas, 
lapkričio 15—16 d. hitlerinin
kai pradėjo antrą “generali
nį” puolimą prieš Maskvą. Šį 
kartą vien tik prieš Vakarų 
fronto kariuomenę, kuri be
tarpiškai gynė sostinę ir jos 
prieigas, buvo mesta armijų 
“centro” grupė, kurią sudarė 
51 divizija, jų tarpe 21 tankų 
ir motorizuota divizija.

“portugalų” Gvinėjos patriotus, — visa tai grandys vie
ningos nusikalstamos grandinės, kurios pagaloa impe
rialistai bergždžiai tikisi pasmaugti nacionalinio išsiva
davimo judėjimą Afrikoje.

Taip pats gyvenimas, pati istorijos eiga verčia Af
riką padaryti svarbiausią išvadą, rasti raktą savo prob
lemoms išspręsti. Imperializmas—štai svarbiausias lais-

vosios Afrikos priešas. Kova su imperializmu ir kolonia
lizmu tebėra svarbiausias Afrikos tautų uždavinys ir 
dabartiniame etape.

Štai kodėl gruodžio 1 d. dauguma juodojo žemyno 
šalių kasmet nuo 1958 metų pažymi “Afrikos dieną,” 
kuri rengiama Azijos ir Afrikos tautų solidarumo nuola
tinės organizacijos vykdomojo komiteto iniciatyva. Ji 
vyksta šūkiu: “Imperialistai, lauk iš Afrikos!”

lėktuvų kokybe priešas 
buvo pranašesnis.

tokiam mums nepa
jėgų santykiui, lap-

Mask voš kryptimi antrojo 
“generalinio” puolimo pra
džioje hitlerinei kariuomenei 
priešinosi trys mūšy frontai— 
Kalinino, Vakarų ir Pietvaka
rių dešinysis sparnas. Jėgų 
santykis buvo toks: fašistai 
skaičiumi pranašesni už mus 
beveik du kartus, artilerija — 
tris kartus, tankais — du kar
tus;
taip pat
Sunki 
padėtis

Esant 
lankiam 
kričio 16 d. įsiliepsnojo didy- 
si mūšis prie Maskvos. Iki 
gruodžio 5 d. mūsų kariuome
nė įnirtingai gynėsi. Priešo 
smogiamosios tankų gruopuo- 
tės, siekdamos apeiti Maskvą 
iš šiaurės, užėmė Kliną, iRoga- 
čiovą ir Jachromą. Šiaurinia
me Vakarų fronto ruožte susi
darė pavojinga padėtis. Užė
musi Kriukovą ir Krasnają 
Polianą, vokiečių fašistinė ka
riuomenė sudarė tiesioginę 
grėsmę Maskvai.

Labai sunki padėtis buvo ir 
pietiniame mūsų gynybos 
sparne. Tiesa, ilgi gynybiniai 
mūšiai prie Tūlos, kurios fa
šistams taip ir nepavyko už
imti. Tula tapo atramos taš
ku, kuris sukaustė hitlerinės 
kariuomenės žygiavimą. Bet 
hitlerininkai apėjo ją iš piet
ryčių ir šiaurės, veržėsi į Ko
lomna, Riazanę ir Kaiširą. 
Centraliniame Vakarų fronto 
ruože fašistai taip pat priar
tėjo prie Maskvos. Jie užėmė 
Istrą, žygiavo į Zvenigorodą, 
Kubiuką, veržėsi nuo Norofi- 
minsko į Aprelevką ir Galicy- 
na. v

Iki gruodžio mėnesio priešo 
kariuomenė kai kuriomis kryp
timis priartėjo prie Maskvos 
per 25—30 kilometrų. Miesto 
paėmimą hitlerininkai laikė 
išspręstu reikalu, bet ir šie 
priešo planai buvo sužlugdyti.

Mūsų karinė vadovybė ėmė
si energingų -priemonių Mas
kvos gynybai organizuoti, pa
rengė planą pereiti į kontr
puolimą. Vakarų fronto ka
riuomenei dengiant, buvo sla
ptai sutelkti strateginiai re
zervai. Savo ruožtu Vakarų 
fronto kariuomenė, turėjusi 
didelių nuostolių lapkričio mė
nesio gynybinėse kautynėse, 
buvo sustiprinta rezervais.

Vyriausioji karinė vadovybė 
ir Vakarų fronto karinė vado
vybė iš esmės teisingai nusta
tė momentą mūsų kariuome
nei’ pereiti į kontrpuolimą. 
Tačiau reikia pažymėti, kad 
ir tuo metu priešas turėjo kie
kybiškai pranašesnes 
mas kovos priemones, 
tik -prieš Vakarų fronto 4,340 
pabūklų ir 620 tankų vokie
čių fašistinė kariuomenė turė
jo 7,440 pabūklų ir 900 tankų. 
Priešas, kaip ir anksčiau, bu
vo pranašesnis aviacijos ko
kybe.

Gruodžio 5 d. į kontrpuoli
mą iš dalies perėjo Kalinino 
frontas, o gruodžio 6, d. priešo 
tankų grupuotėms pirmiausia 
galingą smūgį smogė pagrin
dinės Vakarų fronto pajėgos. 
Į kontrpuolimą perėjo ir Piet
vakarių fronto dešiniojo spar
no kariuomenė. Tokiu būdu, 
prasidėjo bendras trijų fron-. 
tų: Vakarų (fronto vadas ar
mijos generolas G. Žukovas), 
Kalinino (fronto vadas gene
rolas pulkininkas I. Konevas) 
ir Pietvakarių fronto dešinio
jo sparno (vadas Tarybų Są

lemia-
Vien

jungos maršalas S. Timošen- 
ka) kontrpuolimas.

Glaudžiai veikdama, tarybi
nė kariuomenė veržliai smogė 
priešui. Hitleris ragino savo 
kareivius fanatiškai priešintis. 
Bet visokie priešo mėginimai 
išsilaikyti užimtose linijose 
buVo nesėkmingi. Fašistinės 
“replės” atsileido. Turėdami 
didelių nuostolių, mesdami ko
vinę techniką, hitlerininkai 
netvarkingai traukėsi.
Priešui 
smūgis

Atkakliuose mūšiuose priešo 
smogiamosios grupuotės buvo 
sutriuškintos, atblokštos toli 
į vakarus. Hitlerinių Vermach
tas neteko pusės milijono ka
reivių ir karininkų, šešių ar
mijų, jų tarpe trijų tankų ar
mijų, buvo sumuštos armijų 
“centro” grupės, žiemos puo
limo laikotarpiu mūsų kariuo
menė pasistūmėjo į vakarus 
iki 400 kilometrų, išvijo oku
pantus iš Maskvos ir Tūlos 
sričių, dalies Kalinino ir Le
ningrado sričių, pradėjo vyti 
okupantus iš Smolensko ir O- 
riolo sričių. Mūsų daliniai ir 
junginiai išvadavo 11 tūkstan
čių gyvenviečių.

Raudonosios Armijos perga
lė mūšyje prie Maskvos turėjo 
didžiulę įtaką visai tolesnei 
Didžiojo Tėvynės karo eigai 
ir visam antrajam pasauliniam 
karui. Buvo išsklaidyta legen
da apie vokiečių fašistinės ar
mijos nenugalimumą, sužlug
dytas Hitlerio “žaibiško ka
ro” planas. Hitlerininkai pra
rado strateginę iniciatyvą ir 
buvo priversti pirmą kartą per 
pustrečių antrojo pasaulinio 
karo metų pereiti į gynybą. ..

Nuo tų nepamirštamų dienų 
praėjo dvidešimt penkeri me
tai. Bet daug ką pamiršo Va
karų veikėjai, kapitalistinio 
pasaulio ideologai. Dabarti
niai buržuaziniai antrojo pa
saulinio karo istorijos klasto
tojai nemaža padirbėjo ir te
bedirba, kad iškreiptai paro
dytų kovą Tarybų Sąjungos— 
Vokietijos fronte, taip pat ir 
mūšį prie Maskvos. Ypač iš
kreiptai jie traktuoja priežas
tis, dėl kurių pralaimėjo vo
kiečių fašistinė kariuomenė. 
Tai daro ne tik sumušti hitle
riniai generolai, bet ir reakci
niai istorikai, publicistai. An
glijos, JAV ir kitų Vakarų ša
lių politiniai ir kariniai veikė
jai. Tokie autoriai aiškina, 
kad htlerinės kariuomenės 
puolamąsias operacijas prie 
Maskvos nutraukė “pablurę 
rudens keliai, labai ankstyva 
žiema, dideli šalčiai”.

Ne, ne klimato sąlygos, o 
didvyriškas mūsų liaudies ir 
jos karių priešinimasis sustab
dė hitlerinę karo mašiną prie 
mūsų sostinės sienų. Pergalės 
prie Maskvos didvyriai buvo 
mūsų talentingi karvedžiai, 
vadai ir politiniai darbuotojai, 
kurie, nepaisydami didžiulių 
sunkumų ir rimtų nuostolių, 
sugebėjo mūšių ugynje persi
tvarkyti ir vesti pulkus bei di
vizijas į didvyriškus žygius. 
Pergalės didvyriai buvo visų 
kariuomenės rūšių kariai, pa
kėlę ant savo pečių . kruviną 
mūšių naštą. Jos didvyriai bu
vo Maskvos ir visos mūsų ša
lies darbo žmonės, kurie kalė 
ginklus frontui, padėjo jam 
savo pasiaukojamu darbu.

• Didžioji pergalė prie Mas
kvos — tai tarybinės socialis
tinės santvarkos pergalė, tai 
pergalė politikos, kurią vykdo 
lenininė . partija, užtikrinusi 
liaudies vienybę, fronto ir už
nugario vienybę. Mūsų armi
jos pergalė prie Maskvos la
bai pakėlė Tarybų šalies auto
ritetą, nes ji parodė, kad Ta
rybų Sąjunga yra lemiama jė
ga, galinti išgelbėti žmoniją 
nuo fašistinio pavergimo grės
mės.

Dvidešimt penkeri metai

Aną dieną skaitau žur
nale “Parade” didelį susirū
pinimą moterų nelaimėmis. 
Ten pat duodamas joms 
patarimas, kaip apsisaugo
ti nuo desperatų — užpuo
likų, žmogžudžių.

Sako, moterims geriau 
niekur neiti be ginklo. Joms 
lengviau nešiotis ginklą ne
gu vyrams, nes jos niekur 
neina be krepšio rankoje ar 
ant rankos. Jame galima 
turėti ir peilį, ir revolverį, 
ir daug kitų dalykų. Laz
da taip pat yra labai ge
ras ginklas senesnio am
žiaus moterims ne tik pasi
ramsčiuoti, bet ir į galvą 
kam c”."erti reikalui esant.

Patarimas būtų savo vie
toje, jei jau kito išėjimo ne
būtų. Tačiau jei mūsų mo
terys pradėtų vaikščioti laz
domis nešinos, kaip kadaise 
Lietuvoje vyrai eidami į 
kermošių, tai būtų nei šis, 
nei tas.

Siūloma daugiau ir gal 
svarbesnių patarimų, o tarp 
jų ir sekami: “Moterims, 
esant vienoms namie, reikia 
užsirakinti buto duris, ne- 
atid a r in ė t i jų nepažįsta
miems, neiti į gatvę vienai, 
nebūti kelyje, nevaikščioti 
parke be Šunies... Šuo yra 
patikimiausias žmogaus 
draugas”...

Toliau sakoma: “Tūla 
moteris, Mrs. Diana Helley, 
gyvenanti Niujorke, nusi
pirko šunį, užmo k ė d a m a 
kiek virš $500. Kada jį par
sigabeno namo, jis puolė jos 
vyrą ir žiauriai sužalojo 
ranką ir petį, o nedaug 
trūko ir veidą iškabinti.” 
Bet mokytų šunų šiuo lai
ku yra didelė stoka, daug 
jų išgabeno į Vietnamą ir

{VAIRUMAI
Burhavė (1668 —

Vietoj teologijos—medicina
‘ Olandų mokslininkas Her

manas
1738) jaunystėje buvo nu
taręs pasišvęsti teologijai. 
Kartą, jau gavęs Leideno 
universiteto diplomą, kelio
nės metu jis užgirdo, kaip 
puolamas filosofas B. Spino
za už bedieviškumą ir taria
mą nedorumą. Burhavė pa
klausė aršiusiai puolusįjį, 
ar jis skaitęs bent vieną 
Spinozos veikalą. Klausimas 
padarė tokį įspūdį, kad Bur
kavę imta laikyti Spinozos 
šalininku. Tai nulėmė Bur
kavęs ateitį: jis metė teolo
giją, ir atsidėjo medicinai, 
chemijai bei biologijai.

Pastero tėvo svajonė
Dolis, kuriame gimė L. 

Pasteras, buvo mažas mies
telis. Jo gyventojams depar
tamento sostinė Ąrtua atro
dė tikras didmiestis. Karta, v’ 
žiūrėdamas į dvimetį sūnų, 
Pastero tėvas, odininkas, 
pasakė:

— O, jeigu šis berniūkštis 
kada nors pasiektų Artua 
mokytojo vietą! Būčiau lai
mingiausias žmogus pasau
lyje. ..

mus skiria nuo istorinių did
žiojo mūšio prie Maskvos die
nų. Tačiau šio mūšio, kaip ir 
viso praėjusio karo, baigtis 
nieko nepamokė imperialistų. 
Agresyvios Vakarų jėgos da
bar plečia ginklavimosi varžy
bas, stiprina karinius blokus, 
mėgina griebtis įvairių avan
tiūrų. Reakcinė imperializmo 
politika dabartinėmis sąlygo
mis ryškiausiai atsispindėjo 
Vietnamo kare. 

naudoja karo lauke prieš 
Vietkongą.” Ir mums, ame-i 
rikiečiams, jau ne kartą ro-’ 
dė per TV, kaip šie mokyti 
šunys — German Shepherd 
ir Doberman Shepherd — 
yra naudojami prieš vietna
miečius.

Be to, žinome ir jau matė-r 
me šiuos šunis naudojant 
Šeimoj ir Montgomery prieš 
negrus, kai pastarieji ruošė 
demonstracijas civilinių tei- f 
siu reikalu. Šie draskūnai, 
paragavę šilto kraujo, verž
te veržėsi prie savo aukų.

Vietname šie šunys nau
dojami prieš begi n k 1 i u s 
žmones, kurie slepiasi slėp
tuvėse, kad šunys juos su
rastų. Amerikos “kultū
ra” reikalauja žvėrių-žudi- 
kų, draskūnų šunų, kad ją 
sutvirtintų, išlaikytų.

Jei ieškotum pavyzdžių 
Amerikos miestuose, jų yra 
labai daug ir vis kriminališ- 
ki. Va, St. Ptersburge, Fla., 
išėjo į streiką miesto atma
tų rinkėjai (garbage collect
ors), ir bematant miesto 
viršininkai prisigabeno ne
kultūringų skebų iš tolimų 
ir artimų miestų. Negana 
to, p a r s i g a b e no įvairių 
ginklų ir amunicijos (užsi
sakant didelius kiekius) net 
iš Pennsylvania valstijos, 
už $40,000 ir $52,000...

Kultūringas žmogus-dar- 
bininkas neis skebauti, kul
tūringi miesto atstovai ne- , 
kvies skebų. Nėra gerų pa- 
vyzdžių, nėra dorovės, nėra 
didingosios draugijos, apie 
kurią kalba mūsų preziden
tas, jei visur tik ginklais ir 
šunų pagalba rišami klausi
mai.

Dzūkelis

Kauno Politechnikos 
stituto dainų ir šokių 
samblio “Nemunas” 40 
lyvių išplaukė į kelionę po 
užsienį laivu “Lietuva”. Su 
gintaro krašto dainomis ir 
šokiais jie supažindino Ge
nujos, Varnos, Stambulio, 
Pirėjaus, Atėnų, Neapolio 
ir Marselio miestų gyvento
jus.

in- 
an- 
da-

Telšių kraštotyros muzie
juje suruošta liaudies kūry
bos gaminių įmonės “Mini
ja” dirbinių paroda. 300 
eksponatų tarpe liaudies 
meistrų S. Lukošiaus ir L. 
Černiausko drobės, V. Sa
vicko,. V. Banevičiaus, J 
Bunkos dailės dirbiniai 
iš medžio ir gintaro. Paro
dos ekspozicijoje — nemaža 
dailiosios tekstilės dirbinių.

Vis labiau populiarėja 
ekslibris — senas tradicijas 
Lietuvoje turinti mažosios 
grafikos forma. Nemažas 
respublikos dailininkų bū- < 
rys kuria šiuos meniškus 
knygos priklausomumo žen
klus.

“Vilniaus” kino teatro fo
jė veikiančioje ekslibrio pa
rodoje savo kūrinius ekspo
nuoja R. Dichavičius, V. Ju
cys, A. Kučas, J. Petraus
kas, L. Počkoriūte, A. šva-* 'p
žas. Šių metų pabaigoje nu-r 
matyta surengti respubliki
nę ekslibrio parodą.

Dirbantieji valdiniam 
Job Corps apie 10 tūkstan
čių asmenų gaus nemoka
mą kelionę namo šventėmis 
keliauti busais arba trauki
niais.



i

’T

Penktadienis, gruodžio (December) 9, 1966 3 pus)

Karo priešininkai pasiryžę protestuoti 
prieš naują karo išsiplėtimą

Numatydami žymią Viet
namo karo eskalaciją, New 
Yorko kovotojai už taiką 
paskelbė savo planus pra
vesti pilietinio nepaklusnu
mo demonstraciją sekančią ' 
dieną po to, kai JAV su
stiprins savo karinius! 
veiksmus Vietname. Grupė, I 
vadin a m a Anti-Escalation 
Committee, susidedanti iš j 
įvairių antikarinių organi-; 
zacijų atstovų, nukreips 
šaukimą į visas taikos gru
pes, kviesdama organizuoti 
panašius protestus.

Yra gandų, kad karas bus 
suintensyvintas po rinki
mų. Komitetas pareiškė, 
kad demonstracija įvyks 
tuo atveju, jeigu bus pa
daryta invazija i Šiaurės 
Vietnamą arba Cambodia, 
jeigu bus užpulta Kinija, 
jeigu po “paliaubų susitari
mo” vėl bus pradėti karo 
veiksmai, jeigu bus prade- i 
tas Hanojaus arba Hai- 
phongo bombardavimas, už
minuojamas Haiphongo 
uostas arba jeigu bus pa
naudotas branduolinis gink- : 
las.

Prieš Karą ir Fašizmą ir 
Oliver Leeds, Bruklino 
GORE pirmininkas.

Kita grupė, buvusieji GI 
ir Veteranai už Taiką Viet
name, per Veteranų dienos 

; paradą New Yorke dalino 
lapelius su lozungais “Ne
reikia daugiau veteranų.” 

' Ši g r u p ė reikalavo, kad 
l JAV išvestų kariuomenę iš 
! Vietnamo. Kalbėtojas Paul 
Green pasakė: “Aš didžiuo
juos kariavęs prieš vokiš
kąjį fašizmą ir vėl kovo
čiau prieš jį. Bet mane ima 
siaubas dėl to, ką mes da
rome Vietname.”

Ft. Leavenworth, Kansas. 
Ft. Hood t-riiukė atvyko čia 
lapkričio 9 d. atlikti treiu- 
pen kerių metų bausme dėl 
atsisakymo kariauti Viet
name. Trvs kareiviai—PFC 
James Johnson, Pvt. David 
Samas ir Pvt. Dennis Mo
ra—buvo perkelti čia po to. 
kai Gen. Lt. William Train 
atsisakė pakeisti karo teis
mo nuosnrendi. Gynėias 
Stanley Faulkner pareiš
kė apeliuosiąs į Board of 

New Yorke demonstraci-; Military Review. Nepavy- 
ja prasidėtų pirmąją savai- I 
tės diena paskelbus apie kė:

. “Mes pra- atsisako peržiūrėti bvlą ar- 
palikti savoĮba net išklausyti, kokiomis 

konstitucijos teisėmis re
miasi gynimas, aš nutariau 
jeigu reikės, apeliuoti j 
JAV Aukščiausiąjį Teis
mą.” Kareiviai ir Faulk- 
neris tvirtina, kad armija 
pasielgė neteisėtai, paskir
dama iuos i Vietnamą, nes 
tai pažeidžia Niurnbergo ir 
Genevos susitarimus. Jung
tinių Tautų įstatus, SEATO 
susitarimus ir JAV konsti
tuciją. Ft. Hood Tri lūkės 
Gynimo Komitetas, 5 Beek
man Street, NYC, renka lė
šas trejukei ginti.

Fairborn, Ohio. Antioch 
College studentai ir Yel
low Springs gyventojai 
lankričio 5 d. žygiavo prie 
Wraight Paterson Air Force 
bazės, nešdami tokius lo- 
zun gus: “Išlaisvinkit Ft. 
Hood Trijuke!,” “Pilietinių 
Teisių Kareiviams ir Lakū
nams!,” “JAV Armija! Iš- 
laisvinkit kareivius — poli
tinius kalinius,” “Grąžinkit 
karinius dalinius namo da
bar!” Alex Forman, Anti
och C E W V pirmininkas., 
pranešė, kad demonstracija 
šį kartą buvo sutikta pa
lankiai, su draugišku susi
domėjimu, tuo tarpu kai se
niau Fairborne reaguodavo 
neigiamai. Skirtumas grei- 

. čiausiai paaiškinamas tuo, 
I kad buvo ginamos kareivių 
teisės.

karo eskalaciją, 
sysim visus i. 
darbus ir prisidėti prie mū
sų susirinkimo Brodvėjuje 
prie City Hali,” skelbia ko
mitetas. “Iš ten mes žv- 
i g u o s i m e prie Armv In
struction Center. 39 White
hall Street. Mūsų tikslas 
yra įeiti į Centrą ir kalbė
ti su Armijos personalu, 
reikalauti, kad jie tuoj pat 
nustotų imti vyrus kariuo
menėn, kad ne naudotų jii 
intervene i n ė m s akcijoms. 
Tuos, kurie negali prisidė
ti prie, pilietinio nepaklus
numo, mes prašysime daly
vauti palaikančioje demos- 
traciioje kitoje gatvės pu
sėje.”

Komiteto būstinė vra 
prie taikos judėjimo ofisu 
komplekso. 5 Beekman St., 
telefonas 2275535. Komite
to nariai yra A. J. Mušte, 
Taikos Paradu Komiteto 
pirmininkas. Nnrma Beck-’ 
er iš Mokvtoiu K o m i t e to 

• Karui Vietname Baigti. 
Myron Shapiro iš Vetera
nu ir Rez e r v i s t u Karui 
Vietname Baigti, Eric 
Weinberger iš CNVA, Fred 
Halstead iš Socialistu Dar
bininku Partijos. Ivanhoe 
Donaldson iš SNCC, Jose 
Ristorucci iš Du Bois Klu
bu. Ruth Gage Colby iš 
WSP ir kt.

Kitos žinios iš taikos 
fronto

New Yorkas. 500 asmenų 
žiūrėjo, kaip 13 veteranų 
ir rezervistų degino savo 
karinius dokumentus, pro
testuodami prieš karą Viet
name. Ta akcija buvo Ve
teranų ir Rezervistų Karui 
Vietname Baigti suorgani
zuota lapkričio 11, Vetera 
nų dieną. Akcijoje dalyva
vo Mr. ir Mrs. Robert Ca- 
lese, abu II pasaulinio ka
ro veteranai. Calese Bel
gijos mūšio veteranas ir jo 
žmona, buvusi W A C , pa
reiškė: “Tokiu būdu mes 
pareiškiame, jog mes neno
rime, kad šis karas būtų 
vedamas mūsų vardu.” Vie
nas iš tų, kurie degino sa
vo popierius prie mažos 
krosnelės Union Square, 
yra buvęs Air Force leite
nantas Davis Tuck. Mitin
ge kalbėjo J. A. Mušte, 
Dierdre Griswold iš Jauno

kus tai padarvti, jis pasa- 
“Kadangi karo teismai

Iowa City, Iowa. Iki 500 
asmenų, daugiausia studen
tų iš lowos universiteto, 
lapkričio 5 d. dalyvavo pro
teste prieš karą. Protestui 
vadovavo SDS, Iowa Viet
nam Day Committee, Iowa 
Socialistų Lyga ir SNCC 
Draugai.

Dar prieš mitingo pradžia 
dešinieji jaunuoliai sukūlė 
riaušes. Tarp 24 kalbėto
jų buvo Dr. Donald Bar
nett, universiteto antropo
logas, kuris pareiškė: “Prie
šintis šiam neteisėtam ir 
amoraliam karui tai reiš
kia priešintis šaukimui ir 
selekcinei tarnybos siste
mai.

Jeigu mes norime būti 
nuoseklūs, mes turime atsi
sakyti bendradarbiauti ir 
palaikyti esama šaukimo 
sistema. Aš iš savo puses 
atsisakau ateityje bendra
darbiauti žudvnėse nekaltų 
Vietnamo gyventojų net ne
tiesioginiai, suteik damas 
lengvatas moksle būsimiems 
kariams.”

Princeton, N. J. Lapkri
čio 5 d. apie 150 studentu 
ir fakulteto narių pravedė 
taikos maršą.

North Hollywood. Calif- 
Aštuoni nariai iš Valley 
State College SDS buvo su
imti Van Nu y s National 
Guard bazele lapkričio 5 d., 
kai iie norele ieiti i baze ir 
kalbėti anie National Guard 
rolę Vietnamo kare, r

Detroit: Nuo 500 iki 700 
asmenų lapkričio 7 d. daly
vavo “teach in” anie kara 
Wavne State University. 
Kalbėtojų tarpe buvo Flovd 
McKissick iš CORE ir 
James Aronson. Guardian 
redaktorius. Policija pada
rė keletą areštu po to, kai 
dešinieji pradėjo riaušes, 
užpuldami mitingą.

Bostonas. “Didžiulė prob
lema. kuri stovi dabar prieš 
amerikiečius, yra ne apsi
gynimas. bet mūsų krašto 
agresyvūs veiksmai.” Taip 
kalbėto David Reed. 20 me
tu pacifistas, kai lis lapkri
čio 4 d. buvo suimtas fede
ralinio jury už atsisakvma 
stoti kariuomenėn. Po teis
mo lankričio 21 d. Reed ga
les būti pasodintas i kalė
jimą penkeriems metams.

Iš “National Guardian” 
vertė I. V.

Brooklyno Polytechnikos 
instituto studentai protes
tavo prieš pakėlimą už 
mokslą mokesčio po $200 i 
sekamais metais. '

IVIataušas Džiupkaitis
Jis, baigęs 22 metus, bėg

damas nuo “prizavo”, pali
ko Pilviškį 1900 m. Angli
joj dirbo anglies 'kasyklose 
ir laivų statyboje apie pus
antrų metų. Ten jam pati
ko, bet jis girdėjo, kad 
Amerikoje daugiau uždir
ba, tai jis ir atvyko čia. Ry
tinėse valstijose jis ir vėl 
pateko j anglių kasyklas ir 
vėliau prie namų statybos 
darbų. Bet čia temokėjo tik 
dolerį už 10 valandų darbo. 
Jis leidosi į vakarus, kaip 
sakoma, “Go west, young 
man, go west”. Ten, Oregon 
valstijoj jau gavo du dole
riu i diena, c* C*

Ten jis dirbo prie namų 
statymo ir po kiek laiko 
šaltkalvinėje. Jis patiko bo
sui, ir jį bosas išmokė šalt- 
ka]vystės ir mašinų remon
to^ Mataušas ir dabar ste
bisi, kodėl jį bosas mokė 
veltui. Žinoma, jis neatsi
žvelgia į tai, kad bosui iš 
to buvo irgi nemaža nauda.

Mataušas ne milžinas. Jis 
gal ne visai 5 pėdų ūgio, 
sveria 120 svarų. Nors 
plaukai pašarmoję ir prare
tėję, bet jis dar ne plikas. 
Akys žvalios — net dar ir 
žydrios. Akinių jam dar 
nereikia.

Kai mano žmona padeda 
moterims gaminti sekma
dienio pietus, tai rytą aš 
ją turiu nuvežti ten devin
tą valandą. Man niekas ki
tas nelieka kaip tik su Ma- 
taušu, kuris irgi ten gyve
na, prasišalint gaspadinėms 
iš po kojų. Tai mudu ir pa
traukiam į pajūrį pasigėrė
ti žalsvomis Atlanto bango
mis.

Klausiu, kaip jis seniai į 
Miamį atvyko. Jis sako dar 
1915 metais čia pradėjo lan
kytis. Tada Miamis tebe
buvo mažas miestelis. Pa
stoviai čia gyvena jau per 
20 metų.

Einant pro svarstykles, aš 
stabtelėjau ant svarstyklių 
ir jos rodė 148 svarus.

Eik šian, Mataušai, sa
kau, jis nuspaudė tik 120. 
Ir man saiko, kad kita kart 
jis irgi svėręs net 160 sva
rų. Bet jis esąs sveikesnis 
kai mažiau sveria. Aš pra
dėjau mokyti, kad. norint 
sumažint svorį, reikia dar
žovių ir baltimų daugiau 
valgyt, o riebalų, duonos ir 
saldumynu visai nevalgyt. 
Jis man sako: “aš visada tą 
patį valgau. Tik, jei noriu 
voga numesti, valgau ma
žiau”. Na, ve, ir pamokyk 
kitus, kad nori!

Kai kas gal sakys, “kam 
čia į gazietas rašyti apie 88 
metu senelį. Jų tūkstan- 

i čiai.”.
' Taip, bet ne tokių, kaip

Naujas įstatymas del vitaminų
Food and Drug Adminis

tration “Federal Registery- 
je” 1966 m. birželio 18 d. 
paskelbė naują įstatymą vi
taminų vartotojams. Jis įei
na galion š. m. gruodžio vi
dury.

Norint pirkti vitaminų, 
reikės gauti receptą iš gy
dytojo. Tuo norima sulai
kyti žmones nuo per didelio 
eikvojimo pinigų vitami

nu-'nams. Koks absurdas!
Tuo įstatymu norima ap

saugoti vartotoją. Tiems, 
kurie vitaminų nevartoju, 
tokia apsauga nėra reika
linga. Tiems, kurie supran
ta vitaminų reikšme ir 
naudą, taip pat nereikalin
ga.

Taipgi FDA šiuo įstatymu 
nori parodyti, kad jų žy-

Džiupkaitis. Jis neturėjo 
progos lankyt mokyklos nei 
išmokt rašyt ar skaityt; bet 
jis moka protaut kur kas 
geriau net ir už mokytus. 
Miamio lietuviai statė savo 
klubą tik ant mažo sklype
lio žemės. Jis. atėjęs, pa
žiūrėjo ir pareiškė, kad tas 
klubas bus bevertis, jei ne
bus kur karų pastatyti. Jis 
pridėjo du trečdaliu ir klu
bas trečią,— ir buvo
pirkta nemažas sklypas že
mės šalimais su vienu na
meliu— šanduke. Randasi 
daug gražių medžių. Atro
do, lyg gojelis — ir yra kur 
karus pastatyti.

Kadangi Mataušas sutau
pė sau senatvei šiek tiek 
vien iš savo rankų darbo 
per savo ilgą gyvenimą, 
jam tbs santaupos yra bran-1 gis—pažaboti vitaminų par

davėjas ir fabrikantus. Iš 
tikruiu. tai tik apsunkins 
vartotolus. kurie turi ko
kius sveikatos negalavimus 
Ir nuolat iuos naudola. Su- 
Ivg įstatymu, kiekvienas 
vitaminu var t o t o i a s has 
priverstas nivkfi 
kiekiais. Todėl 
kalėms.

FDA tvirtina, 
tikro moksliško 
nuolatiniam vitaminu var
tojimui. nebent atsirastų 
specifiškas tam reikalas.

Sulyg FDA nuomone, di
džiuma Amerikos žmonių 
gerai maitinasi. Jie skelbia, 
kad maiste vitaminų ir mi
neralų vra užtektinai.

Bet Niujorko rytinėje da-

Kur yra Delno,

i

žymus lietuvių penkiakovininkas J. Rapalys— (B. Dūdos nuotrauka)
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gios. Klausiu Mataušą, ko
dėl jis toks dosnus mūsų 
klubui? Jis savo suvalkiš- 
ka tarme (o man suvalkie
čių tarmė skamba gražiau
sia) sako: “Matot, dalykas 
tame. Nebuvau vedęs. Ne
turiu šeimos nei artimų. O 
kiek jau čia man beliko gy
venti? Jūs man patinkate. 
Jūs kalbat už darbininkus. 
Man iš visų laikraščių kaip 
kada kas ką nors paskaito. 
O aš viską įsipomietinu. 
Man “Laisvės” ir “Vilnies” 
kalba geriausia patinka. 
Sviete turi būti toks parėd- 
kas, kaip jos sako. Visas 
turtas turi būt valdžios, o 
valdžia darbininkų.

Įdomu pasikalbėti su Ma- 
taušu Džiupkaičiu.

LSK nameliuose gyvena 
trys įnamiai: Povilas Bal- 
trėnas, Jonas Smalenskas 
ir Mataušas Džiupkaitis. 
Baltrėnas — klubo prižiū
rėtojas. Jonas ir Mataušas 
moka klubui randą.

Džiupkaitis gyvena vie
nas mažvčiam kambarėlyje 
prie šandės. kur jų “nočy- 
nos” (kaip jis savo šaltkal
vio įrankius vadina) sudė
tos. Jis geras mechanikas. 
Jis ir dabar ilgas valandas 
meistravo i a. ‘.‘Viską ran
komis dirbti išmokau, bet 
valgiu virt tai nepataikau. 
Vnt kas ir yr...”

II o-lausiu metų, Džiunkai- 
ti. Miamio pažangieji lietu
viai ir tavo mylima pažan
gioji spauda Tavęs nepa
mirš. Tu esi tikras LIAU
DIES SŪNUS.

Bevardis

Gintaro karoliai 
Trojos griuvėsiuose
Henrikas Šlimanas (1822- 

1890) gimė neturtingo vo
kiečių pastoriaus šeimoje 
tais metais, kai prancūzų 
mokslininkas Šampolijonas 
iššifravo paslaptingus seno
vės Egipto hieroglifus. Ir 
H. Šlimanui buvo lemtas di
delis darbas—atkasti Troją.

H. Šlimanas, būdamas ma
žas, gavo iš tėvo dovanų dr. 
Jererio knygą “Pasaulio is
torija vaikams.” kurioje 
buvo nupieštas Homero ap
dainuotos Trojos žlugimas. 
Jis tėvui pasakė: “Kai už
augsiu, tai atkasiu Troją.”

Užaugęs H. Šlimanas 
ivykdė savo gyvenimo sva
jonę : 1871-1890 metais šiau
rės vakarų Turkijoje, netoli 
Dardanelų sąsiaurio, ant 
Hisarliko kalvos surado ir 
atkasė Troją.

Vokiečių rašytojas H. A. 
Štolis, parašęs apie H. Šli- 
maną knygą “Svajonė apie 
Troją,” mini, kad Trojos 
griuvėsiuose tarp įvairių 
aukso lobių, molio ąsočių,

iu mažais 
brangiau

kad nėra
pagrindo

lyje pravesti tyrimai paro
dė, kad beveik 3-juose iš 4 
žmonių rasta mažiausia 5 
vitaminų stoka. Tai prane
ša “Post Gazette” 1966 m. 
rugpjūčio 6 d.

Ligos gimsta ne iš per di
delio vitaminų vartojimo, 
o iš netinkamai balansuoto 
maisto, — nebalansuota, die
ta, ir netikslus maitinimosi 
įprotis padaro mūsų kūne 
cheminių trūkumų ir ligoms 
dirvą.

Tikrenybėje, vitaminų in
dustrija didelė ir kas kartą 
auga didyn. Kitaip sakant, 
tereikia mažos publikos da
lelės, kad sukurtų pelnin
gą biznio šaką su kokiu 
produktu.
ten rasime ir apgavysčių.

Vitaminai yra tik priede
lis prie dietos. Argi mes 
turime su moksliniu įrody
mu kreiptis į F D A , kad 
mums yra reikalingi vita
minai?

Didelė žmonių dauguma 
nepriduoda svarbos vitami
nams ir jų nevartoja. Yra 
ir tokių žmonių, kurie neži
no, jog toks dalykas kaip 
vitaminai yra.

Kongresmanas D. King iš 
Utah įnešė rezoliuciją prieš 
FDA — tam įstatymui su
varžyti.

Taigi rašykite savo kon- 
gresmanui į Washingtoną, 
kad jis remtų Representa
tive King’s Concurrent Re
solution 807.

Aldona Aleknienė

Šen ir ten pasidairius
Po . praėjusių lapkričio į tojų nenori nė pažvelgti į 

mėnesio rinkimų laimėjimų 
ir pralaimėjimų atgarsiai 
vis dar girdisi: kodėl demo
kratų partija skaudžiai pra
kišo šiuos rinkimus?

Nors aš nesu jau toks 
politikos žinovas, tačiau 
apie Pennsylvanijos valsti
jos abiejų didžiųjų politinių 
partijų veiklą ir jųjų sie
kius jau šiek tiek nusima
nau, nes prieš rinkimus te
ko padirbėti AFL-CIO po
litinės veiklos raštinėje ir 
nasikalbėti su žymiais uni
jų politiniais veikėjais. Nors 
mes darbavomės už demo
kratų partijos kandidatų iš
rinkimą, tačiau iš anksto 
jau buvo numatytas demo
kratų rinkimų pralaimėji
mas. O ypatingai kandida
to gubernatoriaus urėdui 
Milton Shapp. Šis kandida
tas gubernatoriaus parei
goms eiti nors ir neblogas 
vyras, su gera šių laikų 
platforma ir gerai norais, 
bet didžioji demokratų par
tijos mašina jo kandidatū
ros nuoširdžiai nerėmė, nes 
Mr. Shapp nominacijas bu
vo laimėjęs savo ir gerų 
draugų pastangomis, prieš 
didžiųjų bosų norą.

Iš priešrinkiminės guber
natoriaus kampanijos pa
aiškėjo, kad Milton Shapp 
negudrus politikas, — jisai 
sayo propagandiniuose la
peliuose prie savo nuotrau
kos įterpė ir prez i d e n t o 
Johnsono nuotrauką. Gal 
jis nė nenagalvoio, kad la
bai didelis skaičius balsuo-

prezidento L. Johnsono ka
tu 'permirkusią nuotrauką.

Šį kartą piliečiai, pareikš- 
dami savo protestą demo
kratams už karą Vietname, 
balsavo už respublikonus. 
Antra. Shapp savo prakal
bose neužsiminė nė vienu 
žodeliu už iškovojimą neg
rams Ivgių teisiu. Todėl 
respublikonai Philadelphi- 
joje ir kituose miestuose 
pasigrobė negrų balsus.

kaulu buvo rasti ir gintaro 
karoliai. Chemikai, ištyrę šį 
gintarą, nustatė, kad jis at
gabentas ne iš Italijos arba 
Sicilijos salos, bet iš Balti
jos jūros pakrančių. Taigi, 
Baltijos gintaras pateko 
čionai prieš 3,000 metų.

Neseniai vienas mano ge
ras kaimynas pasikviečia 
mane nueiti su juo pas airį 
laidotuvių direktorių pasi
tarti laidojimo reikalais. 
Direktorius užklausė, ar 
katalikiškai nori palaidoti 
savo sūnų? Tain, atsakė 
kaimynas. Dir e k t o r i u s 
tuoj griebėsi surasti, kiek 
kas kainuoja. Sklvnas vie
nam palaidoti — $175. Iš
kasimas duobės — $115, 
karstas — $575. graboriui 
už darba paruošimui palai
kų laidojimui — $265. Ku
nigui už mišias ir duobės 
pašventinimą kapinėse-$60. 
Sugrįžus nuo kapinyno pa
lydovams pietūs priklauso 
nuo skaičiaus palydovų.

Kaimynas, išklausęs visą 
išlaidų litanija, prabilo: 
“Man kunigas ir bažnyčia 
nereikalingi! Ir aš sūnui 
dangaus už pinigus nepirk
siu !”

Tai išgirdės, direktorius 
užspringo. Tik jo viršutinė 
lūpa virpėjo. Pagaliau pra
tarė : užtenka!... O mes 
nuėjome pas kitą direkto
rių. c

Pregresas .

Keturiomis Thanksgiving 
šventės dienomis transpor- 
tacijos linijos tikėjosi į 
miestą pervežti ir iš jo iš
vežti penkis milijonus sve
čių. , ;

n
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Džeinė Van Lovik-Gudal

Šimpanzių karalystėje
(Pabaiga)

Trijų mėnesių Flintas jau 
sugebėdavo ropoti ant ma
mos. Jam prasirėžė du 
dantys: jis augo. Fifi pa
dvigubino pastangas, siek
dama nutempti broliuką 
nuo motinos. Pagaliau pa
matėme, kaip jai pasisekė 
tai padaryti.’ Kol Flo ilsė
josi, Fifi apglėbusi Flintą 
rankomis, atsargiai ištrau
kė mažylį iš motinos glė
bio. Paskui be galo švelniai 
įtaisė brangią naštą sau ant 
kelių ir tyliai-tyliai sėdėjo 
greta Flo. Netrukus Flin
tas suverkšleno, ir Flo jį 
pasiėmė. Laikui bėgant vis 
dažniau buvo leidžiama Fifi 
paimti mažylį ir vis ilgiau

kojomis ir daužydama ran
komis žemę, kol užpuolėjas 
pabėgdavo.

Mes žinojome, kad gam
tos paslaptys neišskaičiuo
jamos, ir vis dėlto apstul- 
bome, patyrę, kad šimpan
zės, pasitaikini progai, gali 
ėsti babuiną, nors vienų ir 
kitų beždžionių ma žyliai 
kartu žaidžia. Kartą stebė
jome, kaip šimpanzių grupė 
nesėkmingai bandė prisėlin
ti prie jauno babuino, atsi
skyrusio nuo savo būrio. Aš 
buvau liudininkė ir tokio 
įvykio, kai Fabenas plėšė 
paskutinius mėsos gabalus 
nuo jauno babuino kiaušo. 
Tačiau šimpanzių aukomis 
dažniausiai tampa smulkes
niu rūšių beždžionės.* J v

Anksčiau moksliu i n k a i 
galvojo, kad šimpanzės be
veik išimtinai žolėdės ir tik 
retkarčiais maistui tepa- 
naudoja graužikus bei drie
žus. Mūsų stebėjimai draus
tinyje rodo,' kad jos laikas 
nuo laiko papildo maistą 
jų pačių užmuštų gyvulių 
mėsa.

Kartą lydėjau Flo, Figa- 
ną, Fifi ir, žinoma, mažąjį 
Flintą į mano mėgstamą 
vietą miške, kur, kaip man 
atrodė, jie ketino pame
džioti.

Tuo metu Flintas buvo 
11 mėnesių. Flo geraširdiš- 

nau-! kai 'žiūrėjo, kaip aš tiesiu 
| ranką mažyliui (prieš du 
mėnesius ji būtų paskubė
jusi atitempti sūnų šalin 
nuo manęs). Aš pakutenau 
jį, bet staiga ant žemės nu
krito sausas palmės lapas. 
Išgirdęs garsą, mažiukas 
puolė prie motinos. Flo te
bebuvo nedidelio pasaulio 
centras, ir tik jos glėbyje 
jis pasijusdavo iš tikrųjų 
saugiai ir jaukiai.

Ši fizinio ryšio būtinybė 
išlieka ir subrendus. Ner- 
vindamosios arba išsigan
dusios šimpanzės stengiasi 
prisiliesti viena prie kitos. 
Kai jaunesnė pagal savo pa
dėtį bendruomenėje šim
panzė susitinka su vyre
sniąja, ji dažnai pataikau
jančiai deda ranką pasta
rajai ant nugaros. Užpul
tas jaunuolis paklusnumo 
ženklan priglusta prie že
mės tol, kol užpuolėjas pa
lies arba patapšnos jį. Jis 
netgi prašys to, ištiesdamas 
ranką.

Šimpanzės pata p š n o j a 
viena antrą per nugarą, 
apsikabina, bučiuojasi ir 
dažnai laikosi apsikabinu
sios rankomis.

Šimpanzės, kaip ir žmo
nės, ilgiau nesimač i u s i o s 
paprastai sveikinasi. Kai 
kurie sveikinimo būdai 
nuostabiai panašūs į mū
siškius. Kai artinasi di
dysis Maikas, visi skuba 
jam priešais, stengdamiesi 
atiduoti pagarbą, nusilenk
dami bei ištiesdami jam 
rankas. Maikas arba ne
rūpestingai paliečia juos, 
arba tiesiog sėdi ir spok
so. Būdamas blogai nusi
teikęs, jis dažnai apkulia 
šimpanzes, atėjusias jo pa
sitikti.

Pasisveikinimo 
mes pirmą kartą pamatė
me, kai Figanas, dar pa
auglys, visą dieną kažkur 
klaidžiojęs, grįžo pas moti
ną. Jis priėjo prie Flo su 
įprastu pasitikėjimu savimi 
ir palietė lūpomis jos veidą. 
Kaip tai buvo panašu į ne
rūpestingą pabučiavimą į 
skruostą, kuriuo dažnai mo-

Fifi labai supykdavo, jei 
kuri nors jauna šimpanzė 
per daug prisiart i n d a v o 
prie Flinto. Pavyzdžiui, jei 
trejų metų Džilkai dingte
lėdavo į galvą apžiūrėti 
mažyli. Fifi kailis pasipūs- 
davo, ji pradėdavo smarkiai 
būgnyti rankomis ir prava
rydavo kaimynę.
Flintas auga 

jame prabudo 
Netrukus 

savarankiš
kumo siekimas. Kartais jis 
pabėgdavo nuo sesers, no
rėdamas susipažinti su ki
tomis šimpanzėmis arba 
palaipioti ir pažaisti ant 
žemesniųjų šakų.

Prisimenu viena įvykį, 
kuris, matyt, re
jos eros pradžia. Fifi pa
ėmė miegantį Flintą ir paė
jo kiek į šalį nuo Flo. Bet 
paūgėjęs brolis tapo jau 
gana sunkus, be to, jis, tur 
būt, skaudžiai timptelėjo 
jai už plaukų. Fifi pradėjo 
atkabinėti mažylio ranku
tes nuo savęs. Flintas vėl 
įsikabino į ją. Pagaliau, 
pirmą kartą per visą laiką, 
kol mes juos stebėdavome, 
Fifi nunešė broliuką prie 
motinos, atsisėdo ir stum
telėjo jį prie Flo.

Maždaug tuo metu, spalio 
mėnesį, prasidėjo termitų 
medžioklės sezonas. Fifi, 
didelė mėgėja išgraibstyti 

. termitus, susierzindavo, kai 
Flintas pagr i e b d a v o jos 
gaudymo įrankius — žolės 

• stiebus — ir išbarstydavo 
įkibusius skanius vabzdžius. 
Ji šiurkščiai nustumdavo 
Flintą.

Netrukus jam pirmą kar
tą buvo leista žaisti su ki
tomis jaunomis šimpanzė
mis.

Šitaip ėjo mėnesiai. Mū
sų akivaizdoje Flintas iš 
bejėgio mažylio virto maža 
šimpanze su savo charakte
riu.

Stebėjome ir didingą Fa- 
beną, artėjanti prie lytinio 
subrendimo. Jis turėjo 12- 
13 metų. Pamažu įsitikino
me, kad Fabenas buvo vy
resnysis Flo sūnus. Ne kar
tą matėme, kaip jie vienas 
antram padėdavo. Fabenui 
buvo leista paliesti mažąjį 
Flintą, kai kiti tos teisės 
neturėjo. Pastebėjome ir 
tai, kad šis jaunas patinas 
leidžia Flo imtis bananus, 
gulinčius prieš jį. Pagaliau 
ne kartą matėme, kaip jie 

t skubėdavo vienas antram į 
pagalbą.

Senoji Flo visada nedels
dama stodavo ginti savo 
vaikų. Kartais aplink mūsų 
stovyklą valkiodavusi ba
buinai, tikėdamiesi sugrieb
ti kokį bananą. Jei kuris 
nors iš jų pradėdavo gra
sinti Fifi ar Figanui, Flo 
puldavo nors ir patį stam
biausią babuiną, trypdama

i

i

tinas apdovanoja paūgėję 
sūnūs!

Rankos padavimu šim
panzės retai sveikinasi. Me
lisa, prieidama prie bendra- 
genčių grupės, kartais iš
tiesdavo ranką vyraujan
čiam patinui ir laikydavo 
ją tol, kol nesusilaukdavo 
atsakymo — patino prisilie
timo pirštais.

Gal įspūdingiausias pasi
sveikinimas būna tada, kai 
dvi šimpanzės apsikabina. 
Hugas ir aš kartą stebėjo
me klasišką susitikimą, ku
rį pademonstravo Dovydas 
ir Galijotas.

Galijotas sėdėjo, kaip pa
vargęs Dovydas atžingsnia- 
vo taku. Pamatę vienas 
antrą, bičiuliai pradėjo bėg
ti priešpriešais, paskui stab
telėjo, nežymiai svyrinėda
mi nuo kojos ant kojos, pa
galiau aps ik a b i n o , tyliai 
krenksėdami iš malonumo. 
Tai buvo nuostabus vaiz
das!

Sužeistas arba sergąs 
beždžioniukas ne visada su
geba tai “pasakyti” moti
nai, nors šimpanzės turi su
dėtingą tarpusavio bendra
vimo sistemą. Tačiau net ir 
tada, kai jam pasiseka tai 
padaryti, suaugusi šimpan
zė, matyt, nepajėgia suras
ti išeities.

Kartą didelė skruzdė įki
bo Flintui į lūpą. Jis verkė 
ir tampėsi iš skausmo apie 
dvidešimt minučių, o Flo 
tik stipriau glaudė jį prie 
savęs, stengdamasi pato
giau įtaisyti mažytį savo 
glėbyje. Atrodė, kad ji nie
kaip nesuvokia, kas yra, 
nors skruzdė aiškiai buvo 
matoma. Vargšui Flintui 
teko kęsti skausmą tol, kol 
pagaliau pačiam pasisekė 
nubraukti vabzdį nuo lūpos.

O štai kitas nemalonus 
įvykis, kurį iki šiol su 
skausmu prisimenu. Kartą 
dienos metu didelė beždžio
nių grupė leidosi šlaitu že
myn prie stovyklos. Kai 
šimpanzės prisiartino, iš
girdome beviltišką vaikiščio 
klyksmą. Pamatę Mendę ir 
sužeistą jos mažylę Džeinę, 
pabalome. Nuo kairio pe
ties buvo nudrėksta visa 
mėsa ir kabojo kraujuotais 
gabalais. Ranka, greičiau
siai, buvo sulaužyta: balta
vo kaulai ir sausgyslės.

Nelaimė įvyko, tur būt, ką 
tik. Kaip tai atsitiko, nie
kada nesužinosime. Nebu
vo jokios vilties išgelbėti 
Džeinę. Jei būtumėm pa
bandę jai padėti, Mendė 
pabėgtų kartu su ja. O 
bandymas ją pagauti galėjo 
gerokai apsunkinti mūsų 
santykius su kitomis bež
džionėmis.

Vaikiščias ieškojo vienin
telės paguodos, kurią žino

“bučkį”

i

Šiaulių fabrikas “Verpstas”. — (B. Dūdos nuotrauka).
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jo — motinos krūtinės. Ta
čiau šiltas pienas nepaleng
vino agonijos. Mažylės akys 
buvo pilnos skausmo ir ne
suvokimo to, kas vyksta.

Mendė nervinosi, nežino
dama, ko tvertis. Ji pribė
go prie didelio patino ir nu
silenkė prieš jį. Sužeistoji 
Džeinės ranka prisilietė že
mę ir vaikas ėmė skausmin
gai klykti. O Mendė tik 
stipriau spaudė prie savęs 
dukrą, vėl sukeldama jai 
skausmą.

Mano veidu tekėjo ašaros, 
bet ąš prisiverčiau žiūrėti. 
Mendė nė karto nebandė 
apžiūrėti žaizdos ar laižyti 
ją — žodžiu, kaip nors 
palengvinti mažylės kan
čias. Greičiausiai iš baimės, 
apėmusios ją, ji tiesiog ne
bekreipė dėmesio į Džeinę.

Po dviejų dienų pama
tėme Mendę, lipančią kalvos 
šlaitu. Ant rankų buvo mi
ręs vaikas. Kažkur aukštai 
kalnuose motina paliko sa
vo liūdną naštą.

Man atrodo, kad teks ma
žiausiai dešimt metų padir
bėti draustinyje, kol pavyks 
surinkti išsamesnių duome
nų apie šimpanzių gyveni
mą ir poelgius.

Papasakosiu įvykį, įtiki
namai patvirtinantį faktą, 
kad kai kurie gestai, ku
riuos naudoja ir žmogus, ir 
šimpanzė, yra arba bend
ros kilmės, arba kilo iš ar
timų lygiagrečių linijų.

Ėjau iš stovyklos į kal
nus įkandin savo seno bi
čiulio Dovydo. Mane apval
dė jausmas, kad Dovydas, 
jei taip galima išsireikšti, 
aukštai vertino mano bend
ravimą, nes keletą kartų 
sustodavo ir laukdavo, kol 
aš prasigaudavau pro tan
kius brūzgynus.

Ėjome vis gilyn į mišką. 
Dovydas atsigulė, užmigo, 
paskui atsikėlė ir nukrypa
vo prie netoliese tekančio 
kalnų upelio. Susėdę greta 
ant kranto, gėrėme skaidrų 
vandenį.

Pamačiau ant žemės pri- 
sirpusį raudoną palmės rie
šutą ir ištiesiau jį ant del
no savo bendrakeleiviui. Jis 
žvilgterėjo į mano dovaną 
ir nusisuko. Paskui, kai’aš 
prikišau riešutą arčiau, jis 
palengva ištiesė savo ranką 
ir padėjo ją ant manosios. 
Paėmęs riešutą, jis lengvai 
paspaudė mano ranką. Pra
ėjo ne mažiau kaip 10 se
kundžių, kol jis išlaisvino 
mano pirštus iš savo šilto, 
stipraus spustelėjimo. Pas
kui, pažvelgęs pas k u t i n į 
kartą į riešutą, numetė jį 
žemėn.

Minkštas Dovydo rankos 
paspaudimas leido man su
vokti, kad nors jis riešuto 
ir nepaėmė, tačiau visiškai 
teisingai įvertino mano no
rą padovanoti jam ką nors.

(Iš “Moksl. ir Gyven.”)

Worcester, Mass.
Žiauri žmogžudystė

Ją papildė jaunas lietu
vių šeimos sūnus J. Ches- 
nulevich, 20 metų amžiaus. 
Kaip sako pranešimai, jis 
lapkričio 21-os vakaro 7 v. 
įsiveržęs į savo giminaičių 
namus. Ten žiauriai sumu
šė ir supjaustė pusseserę 
Barbą Comeau, 17 m. Pa
sitaikė, kai jos tėvai trum
pam laikui buvo išvažiavę 
iš namų.

žmogžudžiui namų aplin
ka buvo gerai žinoma, nes 
dažnai atsilankydavo į sve
čius. Buvo nužiūrėjęs, kad 
namuose yra rinktinių įva- 
rių auksinių ir kitų meta
linių pinigų.

Sugrįžę namo tėvai rado 
viską apverstą ir ant grin
dų gulinčią kraujuose pa
plūdusią vienintelę dukterį 
Barbą su sumušta galva ir 
perplauta gerkle negyvą. 
Tėvams sukėlus verksmą, 
kaimynams subėgus, tuoj 
pranešta policijai. Trumpu 
laiku policijos privažiavo 
85, pradėjo apklau s i n ė t i 
kaimynus. Nekurie sakė, 
kad dienos metu matė jau
ną vyruką su akiniais slan
kiojant po apylinkę, bet jo
kio triukšmo negirdėję lai
ke žmogžudystės.

Viso miesto viešoji ir 
slaptoji policija pradėjo ieš
koti žmogžudžio, ir apie vi
durnaktį sekamą dieną su
gavo įtartąjį netoli motinos 
namų sėdintį ant svetimų

Prie šios žmožud y s t ė s 
jam priskaitoma dar ir ki
ta žmogžudystė.

Birželio mėnesį buvo ras
ta nužudyta senukė Hamil
ton, 76 m. Ji gyvendavo Į 
viena. Policija sako, kad 
per abi žmogžudystes Ches- 
nulevich laimėjo $2,100 — 
nuo senukės šimtą ir $2,000 
tų rinktinių pinigų, kuriuos, 
sakoma, rado pas žmogžu
dį. j •

Šis žmogžudys pas tėvus 
negyveno. Ilgą laiką buvo 
bedarbis, tik iš vagysčių ir 
vertėsi.

LLD metinėj konferenci
joj, kuri įvyko lapkričio 20 
d., buvo skaityti sveikini
mai su aukomis. Iš tolimos 
Floridos Mary K v e t k a s 
sveikino su $5. Ačiū Kvet
kams už sveikinimus ir at
siprašome už neapsižiūrėji
mą bei nenugirdimą jūsų 
aukos.

J. Jaskevičius 
konferencijos sekretorius

Stambieji cukraus perdir
bėjai pakelia kainas po 15 
centų per 100 svarų. Šis 
pakėlimas šiemet jau tre
čias: liepos mėnesį buvo pa
kelta 15 c., rugsėjį—10 c.

Binghamton, N. Y.
Vietos ir plačios apylin

kės lietuviai esate širdingai 
kviečiami atvykti pas mus 
ir pamatyti gražius 'Tarybų 
.Lietuvoje gamintus filmus 
iš dabartinio Lietuvos žmo
nių gyvenimo, iš mūsų gim
tosios Tėvynės.

Kaip jau žinoma, gruo
džio 17 dieną ruošiama kil
ni ir nekantriai laukiama 
sueigėlė su skaniai paga
mintais užkandžiais. Kaip 
tik čia ir bus mums ta lai
mės diena, kur per J. Gry
bą, iš New Yorko, ekrane 
bus demonst r u o t i mums 
dar nematyti filmai iš Ta
rybų Lietuvos. Tadgi ir bus 
ta proga pamatyti ir pasi
gėrėti mūsų Tėvynės pro
gresu, kuris šuoliais eina 
pirmyn!

Panaudokime šį vakarą 
patys savo naudai-gerovei. 
Ne’ tik patys dalyvaukime, 
bet ir savo draugus bei kai
mynus kviestame dalyvauti, 
ne$ tokios progos pas mus 
retenybė, o naudos turėsi
me daug. Pamatysime, kaip 
Tarybų Lietuvos žmonės 
dabar gyvena ir palyginsi
me anuos laikus, kaip mes 
gyvenome.

LDS 6 kuopos rengimo 
komisija ir kai kurie jos 
nariai ryžtingai darbuojasi, 
kad šioje sueigėlėje visi da
lyviai būtų pilnai patenkin
ti. Pobūvio vieta — First 
Ward American Legion sa
lėje, kampas Grace ir Clin
ton St. Pradžia 6 valandą 
vakare. Įėjimas (dovana) 
$2.00 asmeniui.

Širdingai užprašo visus 
atsilankyti rengimo komisi
ja. per

Ona Wdlus

Scranton, Pa.
Šių metų lapkričio 17 d. 

mirė Julė Mankauskienė - 
Masionytė, sulaukusi 73 m. 
amžiaus. Julė gimė ir augo 
Lietuvoje — iš biednų tėvų, 
dvaro vergų, Su valkioje. 
Žinau, kad pačioje jaunys
tėje ji atvyko į šią šalį, iš 
Pramezio dvaro. Ir čia at
vykusi, susipažino su Pranu 
Mankausku ir sukūrė šei
myninį gyvenimą. Išaugino 
gražiai ir padoriai 4 dukte
ris ir vieną sūnų. Ji paliko 
dideliame liūdesy vyrą Pra
ną, 4 dukteris, sūnų ir 10 
anūkų ir 5 proanūkus.

Mankauskai gyveno per 
daugelį metų Scr a n t o n o 
mieste, bet prieš virš dvi
dešimt metų jiedu įsigijo 
užeigą prie kelio tarp Ni- 
cholesono ir Tunkhannock 
miestelių, ir taip jiedu ver
tėsi su gyvenimu.

Mankauskai abu buvo pa
žangūs. žmonės ir, gyvenda
mi Scrantone, prigulėjo prie 
pažangiųjų žmonių ir LLD 
kuopos. O kada išsikėlė iš 
Scrantono, tai persikėlė į 
Plymouth LLD kuopą ir vi
sados rėmė pažangiąją 
spaudą ir judėjimą.

Labai gaila netekus ge
ros draugės, o Pranui ir 
šeimynai — brangios žmo
nos ir močiutės — mūsų di
džiausia užuojauta!

Palaidota gražiuose ka
puose, Sunnyside Cemete
ry, Tunkhannock miestely, 
kur gyvena nepertoli ir jų 
duktė Anelė. Palaidota 
laisvai, ir šių žodžių rašė- 
jui teko pasakyti šermeni
nėj iif prie kapo kelis atsi* 
sveikinimo žodžius.

Mankauskienės buvo pas
kutinis prašymas ir geis
mas josios draugui Pranui, 
kad jos vardu paaukotų 

laikrašč i a m s “Laisvei” ifc 
“Vilniai” po $52 — už kiek- 
vienerius jų vedybinio gy
venimo metus po dolerį.^ 
Pranas tai ir padarė.

Ilsėkis, miela drauge, ra
mybėj amžinai. Tu būsi mū-, 
sų mintyse ir širdyse kolį 
mes gyvensime!

I. Klevinskas.
Redakcijos pastaba.—Gry

nai per neapsižiūrėjimą ši 
korespon d e n c i j a nebuvo 
pirmesniame “L” numer/ 
paskelbta. Drg. I. Klevins- 
ko. ir rašte minėtųjų* nuo
širdžiai atsiprašome. ,

Chester, Pa.
Yra garsinama A. Taraš- 

kos rodysimų pav e i k s 1 ų 
maršrutas Philadelp h i j o s 
apylinkėje.

Paveikslai šiuo kartu ne
bus rodomi Chesteryje, nes 
pas mus diena tam ne
tinkama. Antra, philadelp- 
hijos draugai, mūsų kaimy
nai, visai arti, automašino
mis pasiekimas geras. A. 
Merkio salė, kurioje jie 
gruodžio 11 d. rengia suei
gą, 6024 Wayne Ave., visai 
arti G er mantown Ave., 
privažiavimas geras.

Chesterio ir apylinkės mie
li tautiečiai būkime geri. 
Kurie turime mašinas, nu
važiuokime ir tuo kartu nu- 
siveškime savo kaimynus, 
tegu jie pamato Tarybų * 
Lietuvą, tepabūna nors 
trumpą laiką su Tarybų 
Lietuvos mūsų mielais tau- , 
tiečiais. Matykime jų atsie- 
kimus dėl visos savo tautos, * 
o kartu ir dėl mūsų artimų 
giminių.

Be to, bus gerų užkan- 
- džių ir kavutės, nes man te- 
\ko nugirsti, kad moterys 
rengiasi gerai priimti visus 
svečius su gera vakariene, 
nereikės grįšti namo alka
niems. Už tai būkime geri, ' 
paremkime jų tą atl i k t ą 
darbą.

Senau kartą mano raši
nyje buvo pasakyta, k a d 
“negalima”. Bet tai klaida, 
yra viskas galima, tik rei
kia ryžto. Juk ir tą žiaurų 
karą yra galima sustabdyti^ 
be jokio savo prestižo pa
žeidimo, dar gi būtų garbė 
šaliai užbaigti žudymą tos 
mažos šalies piliečių ir savo 
jaunuolių be jokio reikalo. 
Mes visi turėtume būti ly
gūs, kaip balti, taip juodi 
arba rudi ar gelsvi, nes visi 
esame gamtos vaikai, visi 
norime gyventi.

A. Lipčius

TEISMAS ATSTEIGĖ 
MOKYTOJAI VIETĄ
Mokytojos Estelle Weis

man klasėje 19 6 0 m. susi
vaidijo du mokiniai. Švieti
mo Taryba tai paskaitė mo
kytojos nemokėjimu klasę 
sutvarkyti. Atstatė, į re
kordus užrašė: — Retired.

Mokytoja anaiptol neno
rėjo į “seneles” išeiti. Prieš 
ją sakė, kad ji protiniai ne
nusistovėjusi. < Ji atsakė: 
—pažiūrėkime, ir savano
riai pasidavė visokiems 
klausinėj! m a m s, tyrinėji
mams. Visi pripažino ją 
sveika ir tinkama mokyto
jai.

Šiomis dienomis teismas 
įsakė ją atsteigti Į darbą, 
sykiu sumokėti jai $34,000 
algos už sugaišuotą nedar-

Pradedant gruodžio 1-ma 
valstijinę įstaiga ketina pa
dauginti automobilis tams 
prasikaltimų punktus, grei
čiau praras leidimus.
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Laiškas iš Dzūkijos
Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija!

Mes, Jakavonienės Bronės 
šeima, tai yra Vincas, žmo
na Bronė ir mūsų sūnūs 
Vytautas ir Pranas, siun
čiame Jums nuoširdžiausius 
sveikinimus ir kuo geriau
sius naujametinius linkėji
mus, o mūsų Brangiajam 
dėdei Vilkauskui Vincui, 
užprenumeravusiam mums 
“Laisvę,” per jūsų laikraš
čio lapus norime pareikšti 
nuoširdžiausią ačiū!

Mes Jūsų laikraštį skai
tome ne vieni, o eina iš ran
kų į rankas per visą Kas
čiūnų kaimą, ir kiekvienas 
jame randa ką nors bran
gaus ir įdomaus, o tuo la
biau, kad jį redaguoja bu
vęs mūsų kaimynas gerbia
mas Rojus Mizara.

Gerbiamoji Reda k c i j a ! 
Mes norėtume pasidalinti 
mintimis su Jūsų skaityto
jais ir papasakoti viską, ką 
mes pergyvenome ir pergy
vename dabar Lietuvoje.

Nepasakosime Jums apie 
tuos tolimus caro laikus, nes 
Jūs patys, gerbiami tautie
čiai, tai gerai atsimenate, 
tačiau vis tik norėtųsi pri
siminti, kaip mes, kaimo 
prasčiokėliai, basomis pūs
lėtomis kojomis pėsčiomis į 
Merkinės bažnyčią eidavo
me ir tik Stangės upelį pra
ėję užsimaudavome batus ir 
grįždami juos vėl toje pa
čioje vietoje nusimaudavo
me.

Juk batai buvo brangesni 
negu mūsų sukraujavę ko
jos. Lietuvis myli savo 
kraštą, savo kalbą ir moka 
kaip linksm intis, taip ir 
dirbti, tačiau ką mes galė
jome padaryti, kada mūsų 
išaugintas derlius buvo toks | 
bevertis, mūsų bekonus val
gė kitos valstybės, o mūsų 
vaikučiai, sunkaus lito 
spaudžiami, čiulpė juodą 
duonytę, kanapių piene pa
mirkytą.

Tai buvo Lietuva, ta pati 
Lietuva, dėl kurios mes ati- 
duodavome savo gyvybes, 
dėl kurios mes nešėme per 
sieną uždraustas lietuviškas 
knygas, dėl kurios įnirda
vome kalėjimuose.

Kas kaltas, kad skeldavo- 
me į keturias dalis degtu
ką, kad gėrėme su sachari
nu kavą, kad buvome vy
žuoti ir bežemiai? Kalta 
buvo santvarka, kalti buvo
me ir mes patys, nes bū
dami tamsūs ir bemoksliai 
smaugėme varžytinėse savo 
brolį, atimdami iš jo pasku
tinę karvutę, o nesmaugė
me tų, kurie Kauno “Metro
polyje” per vieną vakarą 
praleisdavo po 2,000 litų, 
kurie šaukė “mes be Vil
niaus ne lietuviai, o patys 
išduodavo liaudies intere
sus svetimšaliams kapita
listams ir atidarinėjo nau
jas sąskaitas jų bankuose.

Mus bugino ir velniu ir 
komunizmu, pasaulio pabai
gomis ir saulės užtemimais, 
tačiau niekas nebaugino ru
duoju fašizmu, nes viskas 
buvo daroma jo naudai.

Ir kai pirmomis karo die
nomis mūsų Merkinės mies
telis buvo paverstas griu
vėsiais, o pakelėse išaugo 
nauji kapai, mes buvome 
v e r č i a m i irgi džiaugtis, 
girdi, vokiečiai mus “išva
davo iš komunistinio jun
go,” nereikės valgyti iš vie
no katilo, nereikės miego
ti po viena antklode su 
subendrintomis žmoLo m i s 
ir vyrais.

Tačiau laikas bėgo ir vis
kas keitėsi, žmonės pama
tė, kokių išlaisvintojų su
silaukėme. Vis daugiau ėmė 
reikalauti duoklių, vis dau
giau ėmė rodytis skelbimii 
su įsakymais ir spėjimais, 
o mirties bausmės jau nieko 
nestebino.

Šaudomi lietuviai, šaudo
mi lenkai ir žydai, šaudo
ma viskas, kas pasimaišė 
po kojomis. Lavonai grio
viuose, lavonai šuliniuose, 
lavonai šimtais ir tūkstan
čiais, be kryžiaus, be pa
minklo, be jokio ženklelio, 
kuris liudytų, kad čia ilsisi 
nužudytos motinos, vaikai, 
neištarę dar žodžio “ma
ma,” žilabarzdžiai seneliai, 
kurie jau nemokėjo nei 
verkti, nei prašyti pasigai
lėjimo, nei jaunuoliai, kurie 
dar nebuvo patyrę pirmo 
pasibučiavimo. Jie nutilo tų patirta, 

į amžiams.
Ir mes, prasti kaimo žmo- turto turima

mus.

nės, ėmėme klausti save, 
klausti savo sąžinės, kur gi 
tas visagalis dievas, kuriam 
mes paaukojome tiek daug 
gėry bill ir savo nekaltų 
ašarų, kuriam pasventėm 
savo paslaptingiausius jaus-

Kodėl jis leidžia žu
dyti nekaltus savo avinė
lius. Juk tiek kraujo neži
nojo net šventųjų aprašinė
tos istorijos.

Pasibaigė karas, nutilo 
šūviai, išblėso karo gaisrai, 
tačiau vidinė baimė slankio
jo su mumis.

Vokiečiai buvo baisūs, ta
čiau kokie gi bus rusai? Ar 
įsteigs b a n d r a s lovas ir 
bendrus katilus? ar bus 
atiminėjami mūsų vaikai? 
ir dar daug daug ko laukė
me ir drebėjome. Ir vis 
bailiai dairėmės j šalis, 
krūpčiojome nuo kiekvieno 
stupresnio durų atidarymo.

Naktimis ardome vežimė
lius, mauname nuo ašių ra
tus ir į Merkio upę skandin
ti nešame. Aš pats su žmo
na ir vaikais plūgelį ir akė
čias Merkio bangose pa
skandinome, kad tik nerei
kėtų j kolūkį nešti, kad tik 
“geresniems” lai k a m s iš
liktų.

Tačiau laikas bėga, o mū
sų niekas po bendra ant
klode miegoti nevaro, kolū
kis susitvėrė, tačiau bendro 
katil'o nėra.

Laukuose vietoje arkliu-, 
kų traktoriai, o mūsų plū- 
geliai su akėčiomis vande
nyje rūdija. Nutarėme juos 
ištraukti, tačiau kam jie 
reikalingi? Jie laukuose— 
tarsi vyžos ant kojų. Nors 
sunkumų buvo ir daug, ta
čiau pradėjome drąsiau ir 
plačiau žiūrėti į ateitį, pa
tys išsirinkome kolūkio pir
mininką, valdybą ir pama
tėme, kad tik tokiu keliu 
eidami mes galime būti lai
mingi.

Pradėjo kilti antenų stul
pai rad i j a m s ir televizo^ 
riams. Nusibodo dviračiai, 
perkamės motor-dvirač i u s 
ir motorciklus, bandome ir 
lengvąsias mašinas įsigyti. 
Ir jei anksčiau nuo visokių 
vilkų ir vanagų šventam 
Jurgiui aukodavome, tai 
dabar nusipirkę medžiokli
nius šautuvus patys juos 
iššaudome, o taip daug 
naudingiau ir mums, ir šv. 
Jurgiui — jo netrukdome, 
o patys vilkų kailiais grin
dis išklojame. '

Vietoje bendrų katilų 
valstybines pensijas gauna
me, o jei ir susire n k a m e 
prie bendro stalo, tai lietu
viško alučio pagurkšnoti ir

LLD REIKALAI

pasekmes, taipgi 
paramos geriems 
Ypatingai Water- 
kuopa ir Hartfor-

Lapkričio 20 d. š. m. atsi
buvo ALDLD 3 apskrities 
konferencija, Hartford, 
Conn.

Konferenciją atidarė ap
skrities pirmininkas J. Kun- 
ca 10:30 A. M. Konferen
cijai pirmininkavo V. Jo- 
kubonis. Raštininkas J. J. 
Mockaitis.

Keturios ALDLD kuopos 
ir Hartfordo Moterų klubas 
prisiuntė 15 atstovų, o su 
penkiais apskrities komite
to nariais susidarė 20 da
lyvių su sprendžiamu balsu.

Iš apskrities komiteto ra
portų paaiškėjo, kad visi 
dirbo savo kolonijose pa
gal išgalę, bet praeitos kon
ferencijos nutarimo sureng
ti Laisvės chorui, pagarbos 
pietus su dainų programa 
neįvykdė.

Iš kuopų atstovų rapor- 
kad apskrities 

kuopose narių yra 13 6, 
, apsčiai. 

Kuri kuopa darbuojasi, turi 
neblogas 
sukelta 
tikslams, 
būrio 28 
do Moterų klubas gerai vei
kia.

ALDLD Centro Komiteto 
pirmininkė K. Petrikienė 
dalyvavo konferencijoje ir 
pateikė informaciją apie 
Centro Komiteto veikimą ir 
planus, naujų knygų leidi
mo reikalų, taipgi pagelbė
jo svarstant organizacijos 
reikalus.

Hartfordo Laisvės choro 
pagerbimo reikalas apkal
bėtas ir pavesta įeinančiam 
Apskrities Kom i t e t u i šį 
kartą tarimą tikrai įvyk
dyti.

“Laisvės”. reikalu kalbėta 
ir jos turinys užgirtas, ir 
prašyta pagalbos “Laisvės” 
vajininkams.

Prisiminta LDS Taraškos 
maršrutas ir patarta vi
siems ALDLD nariams ko
operuoti, kad maršrutas 
būtų pasekmingas, tai bus 
nauda ir mūsų organizaci
jai.

K. Petrikienė prašė, kad 
visos kuopos — didelės ar 
mažos — stengtųsi turėti 
savo susirinkimus, tas bū
tinai reikalinga organizaci
jai.

Kitą konferenciją didžiu
ma balsų nutarta turėti 
Bridgeporte apie ateinančių 
metų šį laiką.

Komi t e t a n išrinkti: J. 
Kunca—pirmininku, V. Jo- 
kubonis ir W. Dūda — pa
galbininkais, J. J. Mockai
tis — susirašinėjimų rašti
ninku, J. Strižauskas — iž
dininku, K. Jenkeliūnienė—1 
finansų sekretore.

Paaukota “Laisvei” 15 ir 
Apsigynimui $10.

Pirmininkas V. Jokubo- 
nis padėkojo K. Petrikienei 
už apsilankymą konferenci- 

apie praeities “geruosius 
laikus” pakalbėti... Mes 
dabar žinome, kad viskas 
nuo mūsų pačių priklauso, 
o tai reiškia, kad ir sunku
mus, kurių pasitaiko, gali
ma nugalėti, ir mes bendro
mis jėgomis juos nugalime.

Pasi liekame sveiki, o 
Jums, brangieji, linkime 
daug laimės ir pasisekimo 
Jūsų kilniame spaudos dar
be ir Linksmų naujameti
nių švenčių.

Bronė, Vincas, Vytautas 
ir Pranas Jakavoniai 

ir Kasčiūnų kaimo 
gyventojai 

joje, taipgi Hartfordo gas- 
padinėms už pagaminimą 
skanių pietų ir atstovams 
už dalyvavimą. Konferen
cija uždaryta 4:30 P. M.

Konferencijos rašt.
J. J. Mockaitis

Philadelphia, Pa.
Žiema jau parodė savo ga

lią. Trečią dieną gruodžio 
ore pasirodė pirmosios šio 
sezono snaigės. Tempera
tūra naktį nukrito iki 10 
laipsnių aukščiau nulio. Ta
čiau pažangiųjų tautiečių 
veiklai nekliudo.

Šio sekmadienio popiety
je, gruodžio 11 d., pirmą 
valandą, A. Merkio salėje, 
vėl bus rodomi įdomūs, 
mums dar nematyti filmai 
ir prakalbos. Pertraukoje 
svečiai gaus užkąsti ir ar
batėlės. Nei vienas asmuo 
nesigraudins atsilankęs į 
šią sueigėlę.

Įsitėmykite parengimo 
vietą: 6024 Wayne Ave. Šią 
vietovę jau gerai žino dau
gumas parengimų lankyto
jų. Tačiau dar girdėjau nu
siskundimų, kad gatvekaris 
No. 53 keblu gauti, nes toje 
vietoje, North Broad St., 
skersai kerta gretomis ki
tos dvi plačios gatvės. Ger
mantown ir Erie Ave. va
žiuojant subvėmis, išlipti 
Germantown Ave. ir kam
pe, Erie Ave. ties pat Phi-

WORCESTER, MASS.
Mirus

Petrui Bacevičiui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesyje 

likusiem, broliui Solomonui, broldukrai Ruth 
Sneader ir jų šeimom, artimiesiems ir draugams.

F. P. Petkauskai
J. M. Petkūnai
A. Vasilienė
II. Žilinskiene

HARTFORD, CONN.
Mirus

Stanislavui Barzdeliui
(Barrison)

Su dideliu širdies liūdesiu palydė jom į amži- 
nystę. Tu, mielas Stasiuk, ilsėkis ramiai šaltoj že
melėj, o tavo mamytei, sesutei, broliui, švogeriui 
ir visiems giminėms, gili užuojauta.
Mr. & Mrs. Felix Roman, Jr. 
Mr. Felix Roman, Sr.
Mr. & Mrs. Tony Casale 
Mrs. Agatha Dagilis 
Mr. & Mrs. Vasil 
Mr. & Mrs. K. Kishkiunas 
Mr. 
Mr. 
Mr. 
Mr.
Anne Sabeskis 
Mr. F. Smilegus 
Mr. & Mrs. G. Silks 
Mr & Mrs. A. Latwen 

& Mrs. J. Plitnick
& Mrs. J. Carnauskas
A. Savittskas
J. Berch

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas vyras

Antanas Navickas
Gruodžio 8, 1965

Jo niekada neužmiršiu kolei mano krūtinėj 
širdis plaka. Ilsėkis ramiai, mano mielas, o aš. 
tavęs liūdesiu, lankysiu tavo, ikapą kol gyva bū
siu. Liūdi ir šeima-—dukterys Helen Bendorf 
ir Aldona Trentine, jų vyrai ir sūnūs nešė jo 
grabą į kapus. Buvo palaidotas militariškai, 
South Cemetery, Brooklyn, Conn.

Blanche Novick, žmona

ladelphia Gas Works pasta
tu. Ten arti sustoja gatve- 
karis N. 53, kuris nuveš ties 
pat parengimo1 vietove, — 
Wayne Ave. ir Walnut Lane.

Jau keliolika metų Fila
delfijoje veikia naudinga 
vietiniams piliečiams orga
nizacija vardu Fairmount 
Parents, Businessmen and 
Neighbors Association. Ši 
organizacija stengiasi pa
daryti šią miesto sritį tin
kama piliečiams gyventi. 
Rūpinasi švara ir pagraži
nimu gyvenamųjų butų ir 
gatvių. Rūpinasi ir visokio
mis piliečių problemomis iš
rišti. Su šia organizacija 
skaitosi miesto pareigūnai 
ir policija.

Laisves Reporteris

Paryžius. — Prie Vakarų 
Vokietijos ambasados įvyko 
didele demonstracija, kurią 
surengė buvusių koncentra
cijos stovyklų kalinių, ko
munistų ir žydų organizaci
jos. Demonstruota prieš 
Kie s i n g e r i o paskyrimą 
kancleriu.

Nesiliauja politikierių ir 
ekspertų kova dėl Storm 
King kalno jėgainės projek
to tarp Con. Edison Co., 
kuri nori ten jėgainę sta
tyti, ir tarp tų, kurie nori, 
kad ta gamtos grožio sritis 
tokia ir pasiliktų, kad ten 
būtų įrengtos žmonėms pa
sigrožėjimo ir poilsio vieto
vės. ' -^ri

J. J. Demikiai
A. M. Sukackai 
A. M. Raulušaitis
L. Ausiejiene

Connie Miller 
Mirror Stove Pipe Co. 
Mr. & Mrs. Lūkstas 
Mr. & Mrs. Yurgel 
Mrs. M. Raulinaitis 
Mrs. M. Chalkonas 
Mr. M. Rogers 
Mrs. Anna Žemgulys 
Mr. A. Ambrose 
Mr. A. Shaltman 
Mrs. Lucy žemaitis 
Hartfordo svečias 
L. Butkevich

Nauja nepriklausoma 
karibiška valstybėlė
Bridgetown.—Mažoji Bar

bados sala Karibų jūroje 
paskelbta neprikla u s o m a 
valstybė. Per 341 metus 
Barbados buvo britų kolo
nija. Britanijos vėliava pas
kutiniu kartu nuleista 
Bridgetown centre ir iškel
ta mėlynai - auksinė Barba
dos vėliava.

Barbados turi 250,000 gy
ventojų. Apie 90% jų yra 
negrai, likusieji yra. anglų 
ir kitokių europietiškų tau
tų kilmės. Visų vartojama 
kalba yra anglų. Barbados 
planuoja artimiausiu laiku 
paduoti prašymą būti pri
imtai į Jungtines Tautas.

Third Homeland
After Antanas visited 

Estonia, spending two days 
in Tanin, an article witn 
ms picture was published 
in Estonian paper under the 
title: “Antanas Bimba in 
his third Homeland.”

His first Homeland-Lith- 
uania, second United States, 
third — Estonia (by mar
riage). Article was beauti
fully written language wise 
and also what it said.

This is the world of to
day. People are reaching 
farther and farther beyond 
the border lines of their 
homes, their countries, into 
the world — closer to other 
people and other countries.

• Charlie Chaplin has said 
that he is a citizen of the 
world. And that he is. All 
world knows him and loves 
him.

All great men belong to 
the world. Their ideas, their 
work belongs to all man
kind. Your home and your 
people stay close to your 
heart wherever you are or 
whatever you do.

The limitless beauty of 
the world — its people, its 
cities, oceans, mountains, 
rivers—give us inspiration.

Going out in the world 
doesn’t take anything away 
from you, it gives you more, 
makes you a better person.

Use

su-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. metinis 
sirinkimas įvyks gruodžio 12 
dieną. Prašome visus narius 
dalyvauti. Bus išduoti rapor
tai iš viso meto veikimo; taip
gi rinksime valdybą dėl 1967 
metų.

Jaskevičius, sekr.

d

WORCESTER, MASS.
Pranešimas-pakvietimas

Sekmadienį, gruodžio 11 
Lietuvių svetainėj, 29 Endi
cott St., 1-mą valandą, prašo
me nuolatinius mūsų pietau
tojus ir dar nebuvusius ateiti 
į pietus. —^Rengėjos

gi"

PAIEŠKOJIMAS
IEŠKO SAVO TĖVŲ

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 į 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)

Help Wanted Male

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)

2121

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)

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
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)

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

Philadelphia, Pa.
LLD 10-tos kuopos susirin

kimas įvyks gruodžio 
10 d., 2-rą vai. popiet, 
nėję 1154 N. 4 th St.

Parengimų komisija

(Dec.) 
svetai-

išduos 
raportą iš įvykusio pobūvio.

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

Valdyba 
(94-95)
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Iš spalvingo banketo d-rui 
A. Petrikai pagerbti

Kaip žinia, banketas įvy
ko praėjusį šeštadienį Win
ter Garden salėje, Brookly- 
ne. Jį rengė trys asmenys: 
L. Kavaliauskaitė — nuo 
“Laisvės,” L Mizarienė — 
nuo LLD Centro, V. Bun- 
kus—nuo LLD 1-osios kuo
pos.

Svečių suėjo daug—pil
nutėlė svetainė. Žmonių 
nuotaika buvo smagi. Na, 
o kas gi i banketą suėju
siems pirmiausiai rūni? Su
sėsti už stalų, pasikalbėti, 
užkąsti, “lūpas pašlapinti.” 
Pats jubiliatas dar snėio 
visus svečius pasveikinti 
asmeniškai — kiekvip n a m 
pasnausti ranką, apsikeisti 
žodžiu.

Anie Winter Gardeno sa
vininko V. Belecko kulinari
ni talentą tūkstančiai žmo
nių žino, nes ten dažnai 
vvksta visokie nokvliai b°i 
visuomeniški n i e t ū s . Jis 
moka nacaminti niūkius 
lietuviškus natiekalus.

Tenka priminti, i o p- sve
čiu hnvn ir lietuviu, buvn ir 
nelietuviu — tai daugiau
siai Margaretos Petrikienės 
giminės.

Buvn atvvke iš Washin^- 
tnno Vvtautas ir Marvtė 
Monkevičiai: buvn niuinr- 
kiškiai B. ir O. Žiu^dai. 
Delvvavn ir laikra«č]0 “V5p- 
yivheq” leidėja,. Valė Tvslia- 
vienė. ir kt.

Programa sudarė neilgos 
kalbns. kurioje pvnosi jubi
liatui nuoširdūs sveikinimai 
su linkėjimais.

Toastmastere Ieva Miza
rienė abiemis—anglų ir lie
tuvių — kalbomis, talentin
gai nurodžiusi parengimo 
tikslą, jubiliato vaidmenį 
JAV lietuvių kuli tūriniame 
gyvenime, pakvietė R. Mi- 
zarą tarti žodį.

Pakviestasis konkretiškai 
nurodė A. Petrikos nueitąjį 
kelią mūsų kultūr i n i a m e 
gyvenime.

—Prieš daugiau nei 50 
metų d-ras A. Petriką pra
dėjo rašvti spaudai kores
pondencijas ir straipsnius. 
Nedaug mes turėjome tokiu 
senesniosios kartos lietuvių 
gydytoju, gvdžiusių žmo
nes ne tik vaistais, o ir sa
vo raštais spaudoje. Sumi- 
nėtini: d-ras Jonas šliupas, 
d-ras Jonas Kaškevičius, d- 
ras Antanas Montvidas. na, 
ir d-ras Antanas Petriką... 
Ir mūsų jubiliatas tai darė 
per anie penkiasdešimt me
tų. Šiandien jam jau 75 
metai, šiandien jis jau ži
nomas visoje lietuvių tauto
je.

R . Mizara sužvmėio. kur 
A. Petriką rašė, kiek knvgu 
jis parašė, kokius kitus kul

HįžijlKpn

Brooklyn, N. Y.

I Jam suėjo gruodžio 7 d., 76-ri metai 
j Sveikiname tave, mielas tėte, linkime tau li- 

t® giausių metų! Ilgiausių metų ir stiprios svei
katos. Sulauk dar daug, daug gimtadienų.

I
 Adelė ir Joseph Wilson,

duktė ir žentas 
' Aldona ir Robert F. Farrell

duktė ir žentas
Eileen, Annmarie ir Michael 

anūkai

ir giminės, ir artimieji draugai.
m uuuuuiiiiauiiiiiiŲuiiuuutuiiiiiiiiiriniijipniiiiiiiiuiiiuntui^

SVEIKINIMAS GIMTADIENIO PROGA

Kazimierui Nečiunskui

tūros darbus jis atliko, ir 
už ką Lietuva suteikė jam 
Nusipelniusio Kultūros 
Veikėjo garbės vardą.

TSRS ambasados Wash
ingtone darbuotojas Vytau
tas Zenkevičius, specialiai 
atvykęs iš Washingtono su 
žmona Maryte, šiltai sveiki
no jubiliatą Lietuvos vardu. 
Jis trumpai nurodė jubilia
to atliktus nuopelnus ne tik 
JAV lietuviams, o ir visai 
mūsų tautai.

Sveikino jubiliatą ir Onu
tė žiugždienė, Vilniaus 
Universiteto dėstytoja, šiuo 
metu gyvenanti Niujorke 
su savo vyru, Robertu 
Žiugžda.

Nuoširdžiai sveikino A. 
Petriką jo giminaičiai (po 
žmonos Margaretos puse)— 
J. Tringa, Sr., ir Richar 
das Tringa, Jr.

Jonas Juška sveikino ju
biliatą savo eilėraščiu, kuris 
tilns “Laisvėje.”

Sveikino A. Petriką Jo
nas, Buivydas.

Įdomu, šilta sveikinimą 
pareiškė Brooklvno “Vieny
bės” leidėja Valė Tyslia- 
vienė , taip pat ir Valys 
Bunkus, mūsų veikėjas.

Iškviesta Mildred Stens- 
lerienė, sveikindama jubili
atą, iškvietė visą gausią 
publiką sugiedoti jam “Il
giausių metų.”

Jonas Gasiūnas, neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, sveikin
damas A. Petriką, pabrėžė, 
kad jis, Jonas, dalyvavo po
būvyje Vilniuje, kur buvo 
atžymėta d-ro A. Petrikos 
75-iu gimimo metinių su
kaktis, kur buvo paskelbta, 
kad jam Lietuva suteikia 
garbingą Nusipelniusio 
Kultūros veikėjo garbės 
varda!

Pr. Buknvs, “Laisvės” ad
ministrator i u s . sveikinda
mas jubiliatą. įteikė iam 
kukb’a dovanėle — amžina 
plunksna—už tai, kad Pet
riką per ilgus metus rašė 
“Laisvei.” iokio honoraro 
už tai neimdamas.

Povilas Venta, vardu 
LLD Centro Pild. Komite
to. kurio nariu iis yra. svei
kindamas iubiliata. įteikė 
iam nuo LLD kuklia dova
na — gražų portfelį, ar 
kaip ten pavadintum.

Tuomet buvo iškviesta 
Margareta Petrikienė. kuri 
trumpai dėkoio rengėjams 
ir publikai už atsilankymą 
i ši iškilminga pobūvį jos 
vyrui pagerbti.

Po .jos trumpai kalbėio 
nats jubiliatas — d-ras A. 
Petriką. Kadangi jo kalba 
buvo rašvta, tai mes ia iš
spausdinsime kitame “Lais
vės” numeryje.

Pasiba igus sveiki n i m ų -

kalbų programa^ tęsėsi pa
šnekesiai ir šokiai. Šoko 
svečiai (ir pats jubiliatas), 
ir valcus, ir visokius “lietu
viškus ratelius” ir gal būt 
mūsų “dienų” amerikoniš
kus šokius, kurių aš nesu
prantu ir vardų nežinau.

Pagaliau iškilmingas ju
biliatui d-rui A. Petrikai 
pagerbti pobūvis baigėsi, ir 
žmonės jau, gan vėlokai, 
skirstėsi kas sau.

Ns
' “Laisvės” Redakcijos pa
staba: D-rui A. Petrikai 
sveikinimai, linkėjimai, pri
siųsti iš kitur, bus paskelb
ti kitoje “Laisvės” laidoje. 
Girdėjome, kad nuo viso šio 
iškilmingo parengimo mū
sų laikraščiui teks arti 
$200.

LLD 185 kp. nariams
Praeitame kuopos susirin

kime nutarta, kad kuopos 
komitetas varde kuopos pa
gamintų vaišes kuopos na
riams. Kadangi nariai pri
sidėjo su savo darbais per 
metus dėl kuopos, tuo rem
damasi ir nutarė savo na
rius pavaišinti. Ir tie, ku
rie nėra prisidėję prie jo
kio darbo, yra kuopos na
riai. yra. kviečiami ateiti į 
susirinkimą gruodžio 13 d., 
2 vai. popiet.

Spaudoje buvo paskelbta, 
kad mūsų apskritis yra pa
skyrusi mūsų kuopai kvota 
gauti 7 naujus narius. Tai
gi, jei turite naujų nariu, 
atsiveskite juos į susirinki
mą. Taipgi visi nariai ga
lės užsimokėti duokles už 
sekanchis metus. Yra nariu, 
kurie dirba, tai iie negalės 
dalyvauti, bet tokiu yra la
bai mažai. Todėl kurie ne
dirbate, būtinai laikykite 
savo pareiga dalyvauti. Po 
susirinkimo bus bufetas ir 
visi bus pavaišinti, patiems 
pasitarnaujant.

Kuopos Komitetas

Įsakė eiti kalėjimai!
Kongresmanui Powell įsa

kyta eiti į kalėjimą atbūti 
30 dienų už nesiskaitymą 
su teismo reikalavimu, kad 
jis liudytų. Bet. įstatymiš
kai imant, jis goli i kalėji
mą ir neiti, nes įsakas jam 
asmeniškai dar neįteiktas. 
Powell — įtakingas žmogus. 
Jis žino daugeli kelių, plati 
šalis pilna jo draugų, tad 
daleidžiama, kad jis gali 
prabūti kur svečiuose iki 
teisėjo išduoto įsako eiti į 
kalėjimą laikas baigsis.

AMERICAN YOUTH 
TO HEAR N0WACKI
A program has been ar

ranged by the Ame r i c a n 
Slavic Students for Cultu
ral Exchange to hear Casi-
mir Nowacki give a report 
on his recent visit to Po
land, at 7:30 Saturday eve
ning, December 10th, at Po
lonia Club, 189 Second Ave., 
New York City. The talk 
will be illustrated by beau
tiful color slides.

Judging by the populari
ty of the previous reports, 
it is assured that the com
ing affair will prove to be 
most interesting. The. pro
gram will also include an 
additional 100 slides taken 
by Nowacki while visiting 
the Soviet Union.

A1L friends of youth are 
cordially invited. A dance 
and social will follow the 
program. Admission fifty 
cents. P. Y.

Gubernatoriaus kėdė 
—penki milijonai

Gubernatoriaus Rockefel- 
lerio laimėjimas gubernato
riaus posto trečiajam ter
minui atrodo paprastas, kai 
rinkimų bubnai aptilo ir 
viskas tebeina savo vietoje. 
Argi viskas?

Rockef e 11 e r i o rinkimų 
kampanijos vedėjai sako, 
kad šis laimėjimas jų or
ganizacijai kainavęs apie 5 
milijonus dolerių.

Įstatymas reikalauja, kad 
politinės partijos skelbtų 
savo biudžetą 10 dienų pirm 
rinkimų ir 20 dienų po rin
kimų.

Gubernatoriaus rinkimi
nių pajamų dauguma, be 
abejo, sukėlė miestų ir ra
jonų respublikonai per savo 
bičiulius. Iš šeimos didžiau
siu davėju buvusi guberna
toriaus pamotė su 100,000, 
kiti no mažiau, viso per šei
mą $145,000.

Peržiūrės įsūnijimo 
įstatymą

Geradaringos Litini šei
mos širdies skausmai per
šoko šeimos ribą. Jie čium
pa už širdies visiems jų 
problemą išgirdusiems. Ko
kia jų problema?

Prieš arti penkerius me
tus valdinė labdaros įstaiga 
įteikė L i u n i a m s auklėti 
naujagimę 5 dienų amžiaus 
mergytę Elizabeth. Litiniai 
ir jų skaitlinga giminė mer
gytę pamylėjo. Suėjusi ar
ti penkerius metus, ji jokiu 
kitu tėvų - neturi, nežino. Ji 
jaučiasi laiminga su jais ir 
su jų pačiu paaugliais Vai
kais. Jie Elizabethukei tik 
“broliukas” ir “sesutė,” ku
ri ją meiliai globoja.

Litiniai paprašė leisti 
jiems mergytę įdukrinti. 
Ulster apskrities Welfare 
komi si o n i e r i u s atsisakė 
leisti. Jiems pasakyta, jog 
jie esą per seni, be to. tam
sesnės spalvos. Mažoji yra 
blondinutė.

Litini šeima sprendė už i 
mergytės gavimą sau į duk
rytes kovoti. Jie gauna 
daug tižtio jautos laiškų. 
Laiškai palengvina 48 metu 
amžiaus “senukams” Litini 
išsilaikyti viltyje, jog ju 
širdis nebus skaldoma dėl 
kažkokių keistų, žiaurių 
įstatymų.

Tuo tarpu įstatymais su
sidomėję asmenys reikalau
ja peržiūrėti įsūnijimo ir 
bendrai betėvių vaiku po 
privačius namus auklėjimui 
patvar k y m u s bei įstaty
mus. Gal gi prie taisyklių 
įdės bent krisleli širdies, 
taip reikalingą visų vaikų 
ir auklėtojų santykiuose, 
juo labiau reikalingą betė
viams vaikams.

Lėktuvą kompanijos 
mažina fėrus

Pan American World 
Airways paskelbė numaži
nimą fėro tarp New Yorko 
ir Londono net $40. Paža
dėjo už “round trip” kelio
nę imti tik $ 2 3 0 asmeniui 
pradedant sausio 1 d.

Pažadėjo nupiginti skri- 
dmą ir į kitas šalis, jei tik 
tų šalių valdžios firmos są
lygas priims.

Vos spėjus šiai firmai pa-
skelbti numažinimą kainų, 
tuojau atsiliepė ir kelios ki
tos firmos su panašiais pa
žadais. Atrodo, kad var
žybos už keleivius didėja.

Gal suras apgautoms 
šeimoms atpildą

Laikraščiui “New York 
Times” paskelbus ir nuo
traukomis parodžius Bron- 
xo suplaišėjusius namus, iš 
kurių gyventojai varu pa
salinami, kilo susidomėji
mas, kalbos ir diskusijos. 
Randasi žmonių, susirūpi
nusių tuos namukus jau 
apleidusių ir turinčių tuo
jau apleisti likimu.

Numatoma, kad gal išsi
vystys pakankamai veikimo 
išgauti tu namų savinin
kams kokį nors atpildą. 
Tos 12 šeimų namus pirko 
naujus. Iš kur jie galėjo 
žinoti, jog tai apgaulė, kad 
už 7 metų jie pradės grimz
ti i hnla. jų sienos plaišio- 
ti? Tai galėtu žinoti tik 
viso miesto padėti žinanti 
ištaiga. Bet tokios įstaigos 
namuku pirkėjams apsau
goti nebuvo, jos nėra ir 
dabar.

Valdžia įsakė namukus 
tuojau nugriauti kaip ne
saugius. Už nugriovimą 
namuko tenka mokėti no 
apie 2-3 tūkstančius. Jei
gu savininkas nesumoka, 
gali užareštuoti jo nuosa
vybę.

Kubos klausimas 
radijo programoje

Laikraščio “Worker” ko- 
lumnistas Victor Perlo kal
bės Kubos klausimu iš ra
dijo stoties WBAI-FM gruo
džio 9 d., 7:15 vai. vakare; 
pakartos kalbą gruodžio 15 
d. 1 vai. nopiet.

Kita kalba jis sakys gruo
džio 16 d., 7:15 vai. vakare; 
pakartos gr. 22 d., 11:45 v. 
ryto.

V. Perlo neseniai lankėsi 
Kuhoip, tai turi daug nau
jų žinių apie Kubos padėtį.

Powellio vis nesuranda
Kongresmano Powell ad

vokatai darbuojasi gauti 
na naikinimą kongresmanui 
uždėtu pabaudų,. Jis yra 
nuteistas kain paneigęs 
teismą, kai jis 1963 metais 
atsisakė liudvti. Jis pakar
tojamai šaukiamas nasiduo- 
ti eiti i kalėjimą, bet jis nė
jo. Už tuos dalykėlius jam 
vėl buvo nridedamos pa
baudos. bet iis tu pabau
dų atlikimo iki šiol išvengė.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirinki

mas įvyks 13 d. gruodžio su 
pietum. Pietūs bus duodami 
12 vai. šie pietūs mėtinėms 
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)

Paieškojimas
Ieškau pusbrolių: Juškaus- 

kų Juozą, Joną, Eleną, Oną ir 
Albertą. Tėvo vardas Juozas. 
Aš esu taip pat Juškauskaitė 
Oha, Leono. Dabartinė mano 
pavardė Janušauskienė. Pra
šau pranešti šiuo adresu: Ja
nušauskienė Ona, Alytaus ra
jonas, Raižių T. Ūkis, Adomo
nių kaimas, Lithuania, USSR.

Ieškau gyvenimo draugo, ne jau
nesnio kaip 60 m. amžiaus. Esu na-
šie 59 m. amžiaus. Norintiems su 
manim susipažinti, pageidauju asme
niškai atvykti į namus antradieniais 
ir penktadieniais po pietų. Alice 
Bagdan, 139-33 — 85th Drive, Ja
maica, N. Y. (93-97)

NERIBOTAS SVORIS IR PASIRINKIMAS dovanų iš maisto pro
duktų sąskaitos. $5.00 Patarnavimo mokestis panaikinta.

Pasinaudokite šia proga, siųskite viršminėtus ŠVENTĖMS SPE
CIALIUS PRODUKTUS savo giminėms DABAR.

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003
Ar pas bile mūsų autorizuotus atstovus ar skyrius.

Tel. 212-228-9547

Skalbyklą streiko 
išvengta

Amalgamated Laundry 
Workers unija, atstovau
janti New Yorko ir prie
miesčių 15 tūkstančių darbi
ninkų, ir skalbyklų savinin
kų atstovai susiderėjo.

Ne turtuoliškos jų algos 
buvo, negausios jos liekasi 
ir su priedais. Mokestis už 
valandą buvo $1.35 mažiau
sia, bet ir didesniųjų ne di
delių būta, nes ir su prie
dais bendroji valandinė su
ma bus tik $1.76. Sutartis 
galios 3 metus.

Sykiu jau numatyti pakė
limai kainų už plovinius 
skalbyklose apie 10%.

DEGTINĖS TURI SAVO 
KARĄ

New Yorko mieste ir už
miestyje pastaruoju laiku 
vyksta degtinių varžybos 
už pirkėjus. Nors yra įsta
tymas, draudžiantis savotiš
kai kainas kaitalioti, vie
nok kainos kinta. Daug 
kur jos pakitusios centais 
ir dešimtukais, o kai kur, 
kai kurios degtinės butelio 
kaina kritusi net $1.25.

Kas bus, jei tokia pagun
da išsilaikys iki švenčių?
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II SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame siuntėjams, kurie siunčia šventėms dovanas giminėms 
Sovietų Sąjungon, kad yra 10% nuolaida ant visų populiarių stan-

I dardinių ir specialių švenčių maisto paketų, įvykdoma dabar.
Telefonuokite arba rašykite, reikalaudami mūsų Specialaus 

Maisto Katalogo, kuriame sužymėti 22 Populiaraus 
Maisto paketai—siuntiniai.

Specialūs Šventėms Maisto Paketai
No. 1. “HOLIDAY” $84.00 dabar $80.60

T. SOVIET CHAMPAGNE 0,8 L. ............................... 1 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. 1 BTL.
3. VODKA ’’STOLICHNAYA” 0,50 L........................... 1 BTL.
4. WINE DFlY “CINANDALI” 0,75 L.......................... 2 BTL.
5. ARMENIAN COGNAC 5 STARS 0,50 L................ 1 BTL.
6. SALAMI SMOKED ..........................   1 KGR.
7. CRABS 1/220-245 .......................................................... 3 CANS
8. BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 .......   4 CANS
9. PICKLES CANNED 1/500 ......................................... 2 CANS

10. COOKIES 1/500 ....................   1 BOX
11. CHOCOLATE CANDY “TRUFELI” ................... 1 KGR.
No. 2. “MALENKYI PODAROK'’ $25.00 dabar $22.50
1. ARMENIAN COGNAC 5 STARS ............... -............. 2 BTL.
2 BLACK STURGEON CAVIAR 1/056 ...................... 2 CANS
3. CRABS 1/220-240 ............................................................ 2 CANS
4. INSTANT COFFEE 1/050 .................   3 CANS
5. ASSORTMENT OF CHOCOLATES 1/400 ............. 2 BOXES
6. SOVIET CHAMPAGNE 0,8 L...................................... 2 BTL.

No. 8. “GASTRONOMICHESKIY” $31.00 dabar $27.90
1. VODKA STOLICHNAYA 0,5 L........... ......................... 2 BTL.
2. WINES “PORTWINE” OR “MADERA” 0,75 L. . 2 BTL.
3. SPRATS IN OLIVE OIL 1/350 .................................. 1 CAN
4. STUFFED SALAMI (FARSH) 1/250 ...................... 2 CANS
5. PICKLES CANNED 1/500 ............................................ 2 CANS
6. SMOKED SALAMI ..............   1 KGR.
7. FILTER CIGARETTES “NOVOST” 1/20 ............... 10 PKG.
8. CHOCOLATE CANDIES “MISHKA KOSOLAPI” 1 KGR.
9. RED FISH IN TOMATO SAUCE 1/350 ................ 2 CANS

10. CRABS 1/220-240 ............................................................ 1 CAN
11. BLACK STURGEON CAVIAR V056 ...................... 2 CANS
12. SMOKED PORK TENDERLOIN OR BACON ..... 1 KGR.
13. HOLLAND CHEESE ....................................................... 2,3 KGR.
No. 4. “PODAROK K CHAYU” $26.00 dabar $28.46

' 1. TEA “CEYLON” OR “INDIA’' 1/050 ..................... 2 PKG.
2. WINE “KAGOR” 0/75 .. ................................................ 1 BTL.
3. CHERRY LIQUOR 0/5 L.......... .................................... 1 BTL.
4. CHOCOLATE BARS “LUX” 1/100 .......................... 2 BARS
5. CHOCOLATE CANDIES “STRATOSPHERE” ...... 1 KGR.
6. ASSORTMENT OF CHOCOLATES 1/400 .............  1 BOX
7. CARMEL “RAKOVIE SHEIKI” ...............................  0,5 KGR.
8. COOKIES “MOIE LIUBIMOIE” 1/500 .................... 2 BOXES
9. LUMP SUGAR ............................................ i.................... 1 KGR.

10. SWEETENED CONDENSED CREAM 1/400 ........ 2 CANS
11. JAM ASSORTED 1/650 .... ........   4 CANS
12. INSTANT COFFEE 1/050 ....................................... 5 CANS

No. 5. “BAKALEINYI NABOB" $26.50 dabar $23.85
1. WHEAT FLOUR ............................. -................................ 2 KGR.
2. BUCKWHEAT CEREAL ................................................ 2 KGR.
3. RICE ..................................................................................... 1 KGR.
4. MELTED BUTTER 1/450 ............................................ 4 CANS
5. SUNFLOWER OIL 1/500 ............................................. 2 BTL.
6. LARD ........  1 KGR.
7. SWEETENED CONDENSED MILK 1/410 ........... 4 CANS
8. SUGAR GRANULATED ...................................... -  2 KGR
9. HONEY NATURAL 1/600 ..................................-  2 CANS

10. MACARONI PRODUCTS 1/600 .................................. 2 BOXES
11. STEWED PORK 1/338 ................................................. 3 CANS
12. CANDIES “MISHKA KOSOLAPIY” ........................ 1 KGR.

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
H. Feiferienė
N. Bukniene
Vieta: “Laisvės” salėje, 

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

lingai dalyvauti. Turėsime 
turiningą programą.

Įėjimas nemokamas.

Jefferson vidurinės mo
kyklos 50 mokiniu pikieta- 
vo City Hali. Reik alavo 
daugiau policijos apsaugai 
mokinių nuo visokiu blog- 
darių. Jie sako, kad blog- 
dariai gaujomis atvažiuoja 
iš kitu miesto dalių, nors 
East New Yorke nestoka ir 
namiškių.




