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Reikalinga talka 
Nauja svarbi knyga 
Dvi demonstracijos 
Karas negavo pritarimo 
Barbariškas mokymas

— J. Gasiūnas —
LDS organas "Tiesa" 

skelbė savo vajininkus,
* darbavusius šiame vajuje

so jie įrašė 95 naujus nalrius
' J. Neumann, 134 kp. 
ninkas, Cudahy, Wis., 
giausia įrašė — net 18 n 
narių. J. Mockaitis, LDS 
mas vice prezidentas, 
antroje vietoje su 11 n 
narių. Kiti vajininkai 
po mažiau.

Vajus tęsis iki birželio 
Tai visiems LDS darbuotoj 
dar yra proga per pask 
vajaus mėnesį pasidarfc 
Visų talka reikalinga.

vaji- 
dau- 
aujų 
pir- 

stovi 
aujų 
rašė

1 d. 
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abai 
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Spaudai priduota 
svarbi knyga. Tai bus pr 
siais metais mirusio F 
Yakščio vertimai į anglų 
bą.

Pranas Yakštis per da 
metų yra išvertęs labai < 
Lietuvos poetų eilėraščių 
ra jų dalis jau tilpo “Tissos 
angliškame skyriuje, o 
dalis tebebuvo 
Dabar visų poezijos ve 

. rinkinys bus išleistas knygos 
^formoje.
I LDS ; Centro Valdyba, 

t tardama išleisti poezijos 
timų rinkinį, atliko p 
dingą darbą. Naujoji k 
pasieks daugelį Ameriko. 
musių lietuvių.

ugelį 
daug 

G e- 
99
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rankraštyje.
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nu- 
ver- 

>javyz- 
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Apie New Yorko demonst
raciją, įvykusią balandž 
d., yra daug ką pasak 
Tikrai ten buvo daugiau, 
150,000 žmonių.

Bet tą pačią dieną i 
pačiu laiku įvyko kite 
monstracija. Tikėtasi taipgi 
turėti nemažiau 100,0001 mar- 
šuotoiu. O viso labo tesusi- 

apie 
svar- 
prez.

io 27 
y ti. 
kaip

r tuo
de-

šuotojų. O viso labo 
rinko demonstruoti tik 
5,000. Ir susirinko labai 
biam žygiui: paremti 
Johnsono karinę politiką, pa
gerbti mirusįjį kardinolą 
maną ir pasveikinti nauj 
riko k a t e d ros arkivyskupą 
Cookę.

Spell- 
ą Pat

Komercinė spauda, radijas, 
/televizija, miesto admi ūstra- 
cija — viskas buvo užsukta už 
"Loyalty Day" demonst ’aciją.

Demonstraciją priėmė ir
Rockefęlleris, 

arki- 
lis ki-

sveikino gub.
miesto majoras Lindsay, 
vyskupas Cooke ir daugi 
tų aukštų politikierių.

Visa bėda, kad 'maršiotojų 
susirinko kaip ant juoko. O 
tai reiškia, kad New Yorko, 
kaip ir kitų miestų, žmonės 
neužgiria karo Vietname.

Majoras Lindsay pi rmiau- 
sia nusiskubino sveikintu de
monstraciją už karą, o 
nusivylęs tos demonst 
nepasisekimu, atvyko 
demonstraciją "sveikinti" ko
votojus už taiką.

Nesuprantama, kam lis lin
do tarp kovotojų įprieš karą, 
kuomet jis "su dūšia ir kūnu" 
palaiko militarinę mašiną, ra
sinę diskriminaciją, jėgos po
litiką prieš negrų kov 
prieš darbo unijas.

irėliau, 
-arijos 

kitą

otojus,

Anglijos žymus mokslinin- 
<kas dr. Ed. Leach paskelbė sa- 
' vo teoriją, kaip padarai pa-
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Medikaliniai iškaščiai 
sergančius susargdina

Washington. — Dr. Ro
bert Coles, kalbėdamas At
stovų Butui, labai rimtai 
pareiškė, kad dabar medi
kaliniai iškaščiai tikrai ap
sargdina jau sergantį žmo
gų ir kai kuriuos išvaro iš 
proto. Tokius iškaščius tik 
turčiai tegali panešti.

Liga Amerikoje yra di
džiausia nelaimė, nuo ku
rios tenka daugeliui susirg
ti proto ligomis, dr. Coles 
nurodinėjo. Getuose padė
tis baisesnė, negu galima 
įsivaizduoti.

Sveikatos, Švietimo ir Ge
rovės sekretorius Wilbur J. 
Cohen, Senatui k 
pareiškė, kad 
Valstijų žmonių 
reikalai yra sk 
padėtyje.

Naujagimių m 
tarp nebaltųjų 
dvigubai didesnis, kaip tarp 
baltųjų, W.J. Cohen nurodė.

Jis reikalavo, į<ad sveika
tos reikalams butų kasmet 
skiriama 750 milijonų dole
rių daugiau, kaip kad da
bar skiriama pusantro bili
jono dolerių.

albėdamas, 
Jungtinių 
sveikatos 

andališkoje

irtingumas 
šeimų yra

SkurdžiŲ delegacija reikalavo 
2 milijonui naujų darbų

Washington.— Neturtin
gųjų delegacija buvo iš
klausyta Senato komiteto. 
Negrų vadovas Abernathy, 
kalbėdamas visų neturtin
gųjų vardu, reikalavo dvie
jų milijonų naujų darbų 
dar šiais metais, o kitais 
metais dar vieno milijono.

“Mes čia esame todėl, kad 
norime dirbti”, sakė Aber
nathy. “Mes jau pavargo
me nuo atsakymų, kad nėra 
darbų, kuriems esame kva- 
’ifikuoti”.

Delegacijos nariai vienas 
po kito kongresmanams dė
stė, kad neturtingieji neg
rai ir baltieji kenčia dėl 
darbų stokos, nedavalgę, 
gyvendami lūšnose. Negrai 
jaučia rasinį persekiojimą.

Delegacija pridavė savo 
reikalavimus Senato, Atsto
vų Buto vadovams ir prez. 
Johnsono administracijai. 
Dabar laukia, kas bus pa
daryta. Jeigu greitai nebus 
nieko padaryta, tuomet ne
turtingųjų delegacija bus 
smarkiai padidinta ir de
monstratyviai bus reikalau
ta pasiūlymus priimti.

Gegužės 4 d. Memphis 
miesto skurdžių maršuoto- 
jai atvyks į Mąrks, Miss 
kur bus didžiulis masinis 
mitingas ir į Washingtoną 
maršuojančių išleidimas.

Geg. 5 d. jie pasieks Jack- 
son, Miss., kur bus masinis 
mitingas. Geg. 6 d. iš dau
gelio pietinių valstijų pra
dės kelionę. į Wasfyingtoną. 
Geg. 7 d. apie 1,000 mkr- 
šuotojų iš Marks, Miss., au
tobusų karavanu pasileis il- 
gon kelionėn į Washingto- 
ną, sustodami kelionėje 
daugelyje miestų ir mieste
liu. c

Ir taip skurdžiij masės 
nuolat papildys Washingto
ne esančius prieš skurdą 
kovotojus.

•>

Aklas šaukiamas 
karo tarnybon

Cambridge, Mass. — Ak
las Harvardo universiteto 
studentas Harold Krents 
jau kelintą kartą šaukia
mas militarinėn tarnybon. 
Bet jis vis atsisako, kad jis 
aklas.
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Milijonai studentų 
streikavo

Per visą Jungtinių Vals
tijų šalį daugiau kaip mili- 
jonas studentų streikavo 
prieš karą Vietname penk
tadienį, balandžio 26. New 
Yorke streikuojančių skai
čius pasiekė iki 100,000.

Balandžio 27 d. demonst
racijoje studentai sudarė

.didesnę pusę dalyvių. Da
bar apskaičiuojama, kad 
demonstracijoje prieš karą 
New Yorko Centraliniame 
Parke , buvo daugiau kaip 
150,000.

Demonstracijos prieš ka
rą Vietname vyko taipgi 
daugelyje kitų šalių.

Kablęgramos iš Lietuvos
Karlui Marksui atminti
Šiauliai. — Balandžio 26 

d. Kazio Preikšo vardo Pe
dagoginiame Institute įvy
ko konferencij a, skirta 
Karlo Markso gimimo 150 
metinėms paminėti.

Joje dalyvavo miesto įmo
nių, įstaigų ir mokyklų par
tinių organizacijų sekreto
riai, politinformatoriai, mo
kytojai.

Pranešimą apie Markso 
politinį ir ekonominį moky
mą padarė Pedagoginio In
stituto vyresnysis dėstyto
jas Ruzgys. Paskaitą apie 
Markso filosofinių pažiūriu 
evoliuciją skaitė vyresnysis 
dėstytojas Jdkštys. Istori- 
jos - mokslųv,kafididatas Ant 
cikas kalbėjo; apie' Markso 
pažiūrą į: sąžinės laisvę.

Tokios konf er e n c i j o s 
vyksta visoje’ Tarybų Lie
tuvoje.

X
R. Kulikauskiene—mokslų 

daktarė
Vilnius. — Balandžio 26 

d. Regina Kulikauskienė 
apgynė istorijos mokslų 
daktarės disertaciją.

Šios mokslininkės vardas 
žinomas Pabaltijo istori
kams ir ypač archeologams, 
Lietuvos visuomenei. Ji — 
daugelio archeologinių eks
pedicijų vadovė, mokslinių 
darbų autorė, talentinga 
pedagogė, tautos istorijos 
populiarintoja.

Mokslų daktarės vardas 
Kulikauskienei suteiktas už 
stambų darbą Lietuvai. Ji 
— penktoji istorijos moks
lų daktarė Lietuvoje. Pir
miau buvo suteiktas istori
jos daktaro vardas prof. 
Žiugždai, prof. Jurginiui, 
Navickui ir Dunduliui.

Naujas lietuviškas filmas
Vilnius. — Lietuvos kino 

studija sukūrė naują meni
nį plačiaekraninį filmą “Su
augusių žmonių žaidimai”.

Filmas susuktas pagal ra
šytojų Pociaus ir Kasausko 
apsakymus. Vaidina Ado
maitis, Rogertas, Melenaitė, 
Jakšys, Pleškytė .ir kiti. 

. . Filmo pastatymui režisa
vo Rudas-Gercovas, Kuode
lis ir Giędrys. Naujasis fil
mas Lietuvos kino ekranuo
se pradėtas rodyti.

Vaivutskas
b • 

Sveikinimas “Laisvei”
Vilnius. — Nuoširdžiai 

sveikiname su tarptautinio 
darbo žmonių solidarumo 
švente Gegužės Pirmąja.

Kultūrinių Ryšių su 
Užsienio Lietuviais 

Komitetas
1 •’

Nuoširdžiai sveikiname 
Jus ir visą “Laisvės” kolek
tyvą Gegužės Pirmosios 
proga.

ELTIEČIAI 
Vilnius, 1968.IV.25

Visapasaulinis komunistų 
suvažiavimas lapkr. 25

Budapeštas. — Daugelio 
šalių komunistų partijų at
stovai čia suvykę susitarė 
šaukti visapasaulinį komu
nistų partijų suvažiavimą 
balandžio 25 d. Maskvoje.

Suvažiavime svarbiausiu 
klausimu bus, kaip apvie- 
nyti komunistų ir visų an- 
tiimperialistų jėgas kovai 
prieš karą Vietname ir ki
tus imperialistų žygius.

Konferencijoje nedalyva
vo Kinijos , Albanijos, Šiau
rės Vietnamo, Šiaurės Ko
rėjos, Jugoslavijos, Rumu

nijos ir Kubos komunistų 
partijų atstovai.

5 vedę įšventinti j kunigus
Bona, Vak. Vokietija. — 

Penki vedę vyrai įšventin
ti į diakonus (kunigus). Tai 
pirmas toks atsitikimas Vo
kietijos katalikų bažnyčios 
Istorijoje.

Kingston. — Jamaikoje 
siaučia rekordi n ė sausra, 
kokios nebuvo per pasta
ruosius 50 metų. Sausra 
jaučiama ir Floridoje.

Gegužės Pirmoji buvo iškilmingai 
minėta visame pasaulyje

Tarptautinė darbo žmonių 
šventė Gegužės Pirmoji mi
nėta visame pasaulyje.

Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys iškilmin
gai ją šventė. Įvyko didžiu
lės demonstracijos. Maskvo
je buvo didžiausia. Buvo de
monstruoti naujausi apsi
gynimo ginklai.

Lietuva taipgi atžymėjo 
Gegužės Pirmąją. Vilniuje, 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose 
įvyko demonstracijos.

Kinijos sostinėje ir kituo
se miestuose buvo suruoš
tos iškilmingos demonstra
cijos.

New Yorke atžymėta Ge
gužės Pirmoji, kaip papras
tai, Union Square. Kituose 
miestuose pasitenkinta vien 
masiniais mitingais salėse.

Gegužės pirmąją minint 
visur buvo pasisakyta prieš 
karą Vietname, prieš impe
rializmą, neokolonializmą, 
heofašizmą, prieš rasinę di
skriminaciją, skurdą.

Žydų žudikas gavo viso 
amžiaus kalėjimą

Stuttgart, Vak. Vokietija. 
— Buvęs Kurovichio kon- 
centraci j o s komendantas 
Ernst Epple buvo apkaltin
tas už žydų žudymą ir nu
teistas išbūti visą gyvenimą 
kalėjime.
' Devyni kiti naciai gavo 
nuo 2 ir pusės metų iki 10 
metų kalėjimo. Jie buvo 
kaltinami Lenkijoje nužu
dymu 17,000 žydų ir kitų 
žmonių.

, Rockef elleris bus
kandidatu

Albany, N. Y. — Kaip bu
vo tikėtasi, gub. Rockefelle
ris pasiskelbė, kad jis bus 
republikonų kan d i d a t a s 
prezidento vietai. Jis pasa
kė republikonų suvažiavime 
kovosiąs už kiekvieną bal
są, kad galėtų laimėti nomi
nacijas.

Tai dabar republikonai 
turi du stambius kandida
tus prezidento vietai—Nix- 
oną ir Rockefellerį.

šaulį laimingu jauniems žmo
nėms.

Smarkiai sumažinti seno am
žiaus žmonių skaičių. Tuomet 
jauniems žmonėms bus dau
giau vietos pasaulyje.

Kad tai atsiekti, dr. Leach 
skelbia: leisti seniems ir sun
kiai sergantiems žmonėms 
greitai numirti. Vadinasi, to
kiems medikalinė pagalba jau 
"nebereikalinga."

•

Mes dar prisimename Hit
lerį i r jo adjutantus, kurie 
panašią teoriją panaudojo 
praktikoje: išskerdė, gazais 
numarino milijonus žmonių.

Tuo metu seniems ir ser
gantiems buvo mažiausia pro
gų išlikti gyvais, kad pasau
lyje būtų daugiau vietos “jau
nai vokiečių rasei."

Mokslininko Leach moky
mas yra taip pat barbariškas, 
kaip ir hitlerininkų žygiai 
prieš jiems nepat i n k a m u s 
žmones.

Sekmadienį pasimatysime 
mūsų mylimo Aido Choro kon
certe.

Šiomis dienomis jis pas
kirtas į 1-A skyrių ir pa
šauktas fizinei egzaminaci- 
jai. Nustebęs, kad jį šaukia 
militarinei tarnybai, jis pri
minė: “Viskas, ką galiu pa
sakyti, tai kad mes pralai
mime karą”, jeigu ir ak
liems reikia kariauti.

Krents myli muziką. Apie 
jo šaukimą militarinei tar
nybai jis žada sukurti dai
ną, o gal ir operą.

Popiežius nori daugiau 
naujų k

Vatikano M 
piežius Povilą 
kad katalikų b 
ksta kunigų ir

Jis atsišaukė 
talikus padėti 
kos krizę nugalėti. Blogiau
sia bažnyčiai 
tančiai jaunųl 
klierikų meta kunigų stoną, 
daugiausia dė 
kurti šeimyniš

estas.— Po- 
,s pareiškė, 
ažnyčiai trū- 
vienuolių.
į visus ka- 
kunigų. sto-

kuomet tūks-
kunigų ir

1 noro susi
mą gyvenimą.

Mirė pasižymėjęs antifašistas
Roma. — Balandžio 21 d. 

čia mirė Armando Borghi 
86 metų amžiaus. Apie 70 
metų jis darbavosi kaip an
archizmo skelbėjas. Buvo 
daugelį kartų areštuotas, 
vieną kartą Jungtinėse 
Valstijose.

Kai Mussolinis Italijoje 
įsigalėjo, Borghi spėjo iš
vykti užsienin. Per Prancū-

ziją jis atvyko į Jungtines 
Valstijas. Jis aktyviai veikė 
Sacco-Vanzetti Gynimo Ko
mitete.

•J

. Grįžo Italijon po Antro
jo pasaulinio karo.

Visą laiką jis. buvo dide
lis fašizmo priešas.

Spock už Humphrey
Edison, N. J. — Kovoto

jas prieš karą Vietname dr. 
Spock čia kalbėdamas pa
reiškė savo mintį, kad H.H. 
Humphrey galįs būti demo
kratams geriausias kandi
datas prezidento vietai.

Jis mano, kad Robert Ke
nnedy esąs labai ambicin
gas. O Johnsonas atsisakęs 
kandidatuoti todėl, kad ne
turi vilties karą laimėti ir 
“prisipažino, kad karas yra 
klaida”.

Neonaciai daug laimėje
Bona, Vak. Vokietija. — 

Neonacių Nacionalinė De
mokratinė Partija laimėjo 
rinkimuose 12 vietų Baden- 
Wuerttemberg valstijos as
amblėjoje. Jie gavo arti 10 
procentų visų balsų.

Vakarų Vokietijoje dėl 
to jaučiama susirūpinimo, 
kuomet naujieji naciai laip
sniškai tvirtėja.

McCarthy kalba apie 
negrų getų krizę

Boston. -— Čia kalbėda
mas kandidatas prezidento 
vietai McCarthy nurodinė
jo, kad negrais apgyventi 
getai pergyvena didžiausią 
krizę, kuria reikia visiems 
rūpintis

Mes negalime ignoruoti 
22 milijonų negrų reikala
vimų tuoj baigti rasinę dis
kriminaciją, skurdą, namų 
stoką, sakė McCarthy.

Kovoja keliaujantieji 
darbininkai

Lansing, Mich. — 600 ke
liaujančių. žemės ūkio dar
bininkų piketavo valstijos 
legislatūrą, protestuodami 
prieš žemas algas, prastus 
butus ir nepakenčiamas 
darbo sąlygas.

Piketuoto j a i atstovavo 
65,000 keliaujančių žemės 
ūkio darbininkų, kurie dir
ba Michigano valstijoje tam 
tikrais sezonais.

Newark. N. J. — Essex 
County teismas surado kal
tais 427 žmones, dalyvavu
sius Newarko riaušėse pe
reitą liepos mėn.

Tite baigė kelionę
Belgradas. — Jugoslavi

jos prezidentas Tito, aplan
kęs daugelį šalių, dabar iš 
ilgos kelionės grįžo namo.

Paskiausias jo vizitas bu
vo Maskvoje. Jis ten pralei
do porą dienų ir tarėsi su 
vyriausybės žmonėmis. Tai 
jau ketvirtas jo vizitas 
Maskvoje per pastaruosius 
16 mėnesių.

Vėžys ir plastikas
San Diego, Calif. Dr. K. 

G. Brand aiškina, kad mo
terims nešioti ant krūtų 
plastikinius brazirus gali 
būti žalinga.

Jis ištyrė, kad plastikas 
gali būti krūtų vėžio ligos 
priežastimi.

New Yorke kovo mėn. di
džiosios kriminalystės paki
lo net iki 25 proc.
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Su demagogija
PREZIDENTAS Joh

iki galo
nsonas su apgailestavimu pas

kelbė, kad Jungtinių Valstijų delegacijos Jungtinėse 
Tautose pirmininkas Arthur Goldberg rezignavo ir jo 

rge Bali. Nors jau seniai buvo 
ama, kad Goldbergas bėgs iš

vieton tapo paskirtas Geo 
visais kampais pranašaųį 
to posto, nes nebegali nuoširdžiai ginti Amerikos užsie
ninės politikos ryšium su 
ta pranašystė išsipildė.

Tame atsakingame poste Arthur Goldberg pasižy
mėjo labai aukštu demag 
davo Johnsono užsieninę 
mas. Jis teisino Vietnamo 
jis jam nepritaria.

Kas įdomu, tai kad Goldbergas ir pasitraukdamas iš 
vietos neapseina be demag >gi jos. Įsivaizduokite: Jis pasi
traukiąs tik todėl, kad kaip privatus pilietis jis galėsią 
sėkmingiau darbuotis už 
bergas neišdrįso atvirai f 
būti Johnsono klapčiuku 
gos politikos pravedimą. Todėl pasitraukia, ir nuo dabar 
atvirai ir griežtai kovos prieš tą politiką.

Vadinasi, tuo žmogų
Ar geresnis bus jo įpėdinis George Bali? Tai klau

simas. Garsusis komercir
nas iš “The N. Y. Times” redaktorių James Reston tą 
vyrą labai išaukština. Jis irgi esąs Vietnamo karo prie
šas.

Kur čia logika: Golc 
jos pirmininko vietos, nes ten būdamas jis negali sėk
mingai kovoti prieš karą, 
imti, manydamas, kad jis 
už taiką!

Kaip prezidentu Johnsonu, taip jo paskirtais parei
gūnais negalima pasitikėsi. Reikia naujų žmonių. Ir rei
kia tikėtis,* kad ateinantieji rinkimai prie valstybės vai
ro pastatys žmones, kuri

Vietnamo karu, bet tik dabar

ogijos meistru. Jis sušilęs gin- 
politiką, ja, matyt, netikėda- 
karą, nors buvo kalbama, kad

taiką! Nė rezignuodamas Gold- 
asakyti, kad jis nebegali ilgiau 
ir darbuotis už jo pragaištin-

mi negalima pasitikėti.

ės spaudos kolumnistas ir vie-

bergas pasitraukia iš delegaci-

o Mr. Ball apsiima ta vietą pa- 
iš teh geriausiai galės kovoti

i. Reikia naujų žmonių. Ir rei

iš bus galima geriau pasitikėti

Ir Hubert Huni phrey

Kas ką rašo ir sako
IR VĖL LIETUVI 
ŠAUNUS PASIRODYMAS 
TARYBŲ SĄJUNGOS 
SOSTINĖJE

Balandžio 23 dieną 
niaus “Tiesa” įdėjo 
pranešimą telefonu iš 
kvos:

MASKVA (“Tiesos” koresp., 
telefonu). Su dideliu pasiseki
mu P. Čaikovskio vdrdo kon
certų salėje koncertavo Lietu
vos TSR nusipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansajnblis “Lie 
tuva”, pristatytas 
tybinei premijai. Perpildytoje 
salėje buvo vertinimo komisi
jos nariai, kompozi 
šytojai ir daugelis Maskvos vi
suomenės atstovų 
dies artistas, kino 
S. Gerasimovas, B; 
poetas M. Tankas, t 
etas K. Mustajus, kompozito
rius A. Petrovas ir k 

žiūrovai labai ši 
ansamblio pasirodyr 
gelį programos “Amžių vėjas” 
numerių žiūrovų prašymu te
ko kartoti. Ypač diclejtį pasise
kimą turėjo daina 
motina”, atliekama 
Gužaitytės, “Pieme: 
jos”, kurias birbyne; atliko P. 
Budrius, liaudies šo 
keltkojis”, “Gaidys’ 
kinis lietuviškas ba 
“Gegutė” ir kiti, 
vadovui V. Bartusev 
tistams buvo įteikto

Po koncerto ukra 
šytojas, Lenininės 
laureatas O. Gonč 
sos” korepondentu 
kad “Lietuvos” ans 
sirodymas padarė 
įspūdį savo meistriš 
tokio įvertinimo prisijungė ir 
kompozitorius M. K 
ris dar pridūrė, k 
va”, jo manymu, tikrai verta 
Valstybinės premijo

Vakar ansamblis 
dalyvavo V. Lenino 
mimo metinių minėjimo kon
certe Kremiiaifš SilvAžiavimų

V

Vil- 
tokį 

Mas-

SRS Vals-

toriai, ra-

— liau- 
režisierius 
altarusijbs 
aškirų po-

iti.
Itai sutiko
na. Dau-

“Pirčiupio 
solistes G. 
lų melodi-

kiai “Pa- 
’, šiuolai- 
linis šokis 
Ansamblio 
ičiui ir ar- 
s gėlės.
iniečių ra- 

premijos 
aras “Tie- 
i pasakė, 
amblio pa
jam didelį 
tumu. Prie

ovalis, ku- 
ad “Lietu-

'S.
“Lietuva”
98-ųjų gi-

darė be galo didelius nuta
rimus.

Mūsų dėmesį į save at
kreipė trys nutarimai—Pir
mas, Ketvirtas ir Septintas.

Pirmajame savo nutarime 
šitie žmonės sako, kad jie 
“iš esmės pasmerkė 1967 m. 
vasarą įvykusią krepšinin
kų išvyką į Lietuvą.”

Ketvirtajame nutarime jie 
siekia sportą paversti ir pa
naudoti grynai savo reakci
niams politiniams reika
lams, pažadėdami bendravi
mo bei bendradarbiavimo 
reikaluose su Lietuva “grie
žtai laikytis mūsų veiksnių 
nustatytų gairių”, tai yra, 
panaudoti sportą niekini
mui ir šmeižimui Lietuvos.

Septintajame savo dekre
te jie pasižada “tęsti krepši
nio išvykas į užsienį”.

Ką tai reiškia V.Tai reiš
kia, kad šitie akiplėšos pri
taria išvykoms į užsienį, bet 
tiktai ne į Lietuvą.

Ir kuo jiems mūsų Lietu
vėlė taip baisiai nusidėjo, 
kad Amerikos lietuviams 
sportininkams draudžiama 
į ją koją įkelti? Jie leidžia 
jiems vykti į Japoniją, In
diją, Kongą ir t.t., tiktai ne 
i Lietuvą!

Dabar tik klausimas yra, 
kuris save gerbiąs tikras 
blaivaus proto ir švarios są
žinės lietuvis sportininkas 
sutiks šitą saujelės akiplėšų 
padiktavimą priimti ir su 
juo skaitytis? Mes esame 
linkę manyti, kad tokių at
siras labai, labai mažai. Mes 
manome,, kad vis daugiau ir 
daugiau Amerikos lietuvių 
sportininkų panaudos savo 
protą ir sieks vis platesnių 
sportinių ryšių su jų tėvų 
ir motinų gražiuoju kraštu.

’, matyt, abejojimo į kontestą 
Hubert Humphrey. Sakoma,

PO" ilgo vilkinimo i 
įstojo ir viceprezidentas 
prezidentas Johnsonas labai nori savo įpėdiniu turėti 
žmogų, kuris kelerius metus jam taip ištikimai padėjo 
pravesti jo užsieninę politiką.

Gerai, kad ir dabar Mr. Humphrey, piršdamas save 
į kandidatus, neslepia sa1 
jis remiasi 
Tai dabar demokratams 
žiavime nominuodami H 
mą dabartinio Vietnamo 
kos.

Nėra abejonės, kad McCarthy ir Kennedy, siūlyda
mi save demokratų kandidatais, mokės Humphrey pa
sisakymą panaudoti savo 
kad Humphrey yra Johns 
nas su savo užsienine pol 
daugumai yra dasiėdęs, jog jie nenorės jo kandidatą 
siųsti į Baltąjį Namą.

Bet, žinoma, ne viskas nuo žmonių priklauso. De
mokratų Partijos vadai 
Humphrey prieš McCart 
suvažiavimus, paprastai, 
vadovauja prezidentas.

Tas dar nereiškia, k 
rinkimą. Humphrey gali 
bes pagalba laimėti non 
kimus. Daug kas, žinoma, priklausys nuo republikonų. 
Jeigu jie prieš Humph re 
kesnį žmogų, negu Nix 
mokratų, nusikratymui 
pakryptų į republikonus, Išiuos žodžius rašant dar ne
aišku, nors plačiai kalbi 
skelbs savo kandidatūrą

Humphrey kandidj 
partijoje suinteresuotumą ir diskusijos pasidarys dar 
gyvesnės. Reikia nepamiršti, kad Humphrey kadaise 
skaitėsi dideliu liberalu 
era tic Action grupės pi r 
mą Rooseveltienės ir k 
Agitacijoje už savo kandidatūrą Humphrey, aišku, ne
pamirš priminti tų savo pažangių tradicijų.

PASTABA; Balancžio 30 d. gub. Rockefelleris pa
skelbė, kad jis kandidatuoja.

etus jam taip ištikimai padėjo

m nusistatymo. Jis. sako, kad 
i “Johnson-Humphrey vadovybės rekordu.” 

bus aišku, kad jie savo suva- 
umphrey, pasisakytų už tęsi- 
karo ir visos Johnsono politi-

naudai. Jie nesibijos priminti, 
ono kandidatas. Na, o Johnso- 
itika jau taip Amerikos žmonių

didelėje daugumoje parems 
hy ir Kennedį. O demokratų 
kontroliuoja toji klika, kuriai

ad nominavimas jau reiškia iš- 
prezidento ir partijos vadovy- 

inacijas, bet gali prakišti rin-

y pastatytų šiek tiek liberališ- 
onas, daugelis nusivylusių de- 
Humphrey-Johnson vadovybės.

ma, kad gub. Rockefelleris pa- 
prieš Nixoną.
tavimas padidins demokratų

ir buvo Americans for Demo- 
mininku. Jis turėjo pasitikę j i- 
tų pažangesnių demokratų.

Laimėjo algų pakėlimą
Detroit. — Jung. Auto

mobilių Darb. Unijos 4,900 
narių užstreikavo KelĮsey 
Hąyes Wheel įmones ir 
nąėjo 20 centų į valandą 
gų pakėlimą.

al-

TSRS baus biurokratus
Maskva. —• Tarybų Są

jungos vyriausybė nutarė 
disciplinuoti ą r b a bausti 
kaip kriminalistus tuos, ku
rie be jokios priežasties ig
noruoja arba užvelka pilie
čių nusiskundimus.

rūmuose.

PASIKEITIMAI 
KANADOS VALDŽIOJE

“Liaudies balsas” klausia, 
“Ar bus nauja era?” ir at
sako:

Kanadoje valstybes vairą 
(perima naujas žmogus—Pier
re Elliot Trudeau. T; 
nas žmogus, vos 48 
žiaus.
Kanada dar neturė. 
pranašauja, kad j 
Kanadą nauju keli 
normų parodys ateitis.

Trudeau turi dai 
pati jos jaunesniųjų 
tarpe. Ir jie tikis: 
žangesnes politikos 
kad Kanados vyriąūsybė žiū
rėtų į priekį, o .ne 
nori, kad Kanados 
taptų su šiais laikais. Bet vi
sa tai priklauso ne 
Trudeau. Klausimas, kiek jo 
kabinete bus žmonių su pla
tesnėmis pažiūromis, 
senosios politikos š.

Kaip ten nebūtų, 
lį kanadiečių maty 
kinimas, kad pre 
Trudeau, o ne kuris nors iš se
nosios gvardijos.

r:;; ■■■. ■■

Parodos stenduose 
krašto istorija

Klaipėda.

IŠ LAIŠKŲ

ai dar jau- 
metų am- 

Tokio jauno premjero 
o. Kai kas 
is pasuks 
u. Tai, ži-

Klaipėda. — Kraštotyros 
muziejuje atidaryta paroda 
apie Klaipėdos miesto ir 
krašto istoriją.

Stendai supažindina su uo
stamiesčio istoriniais ir re
voliuciniais paminklais, su 
Klaipėdos rajono istorinių 
ir archeologinių paminklų 
bei liaudies skulptūrų tyri
nėjimais ir apsauga, akty
viausių kraštotyrininkų 

' darbais. Nuotraukose — se- 
ugiau sim- noji Klaipėda, miesto pilies 
kanadiečių

Iš laiško N. Slegerienei, 
Gardner, Mass.

Brangi Nastazija:
Širdingiausiai ačiū už laiš

ką, kuri gavau kovo 26 d. 
Prašau rašyti dažniau, nes 
tik per laiškus galime pa
sikalbėti ir pasidalyti gyve
nimo patirtimi.

Dabar truputį apie Jūsų 
man prisiųstą dovaną (laik
raštį) .

Rašydamas Jums laišką 
laikraščio dar nebuvau ga
vęs ir nežinojau jo pavadi
nimo ; pradėjau gauti tik va
sario mėn. pabaigoje ir jau 
esu gavęs iš viso 6 nume
rius. Jo pasivadinimas — 
“Laisvė.” Laikraštis yra 
labai geras, ir Lietuvoje 
mielai skaitomas. Todėl, 
brangioji Nastazija, dar 
kartą ačiū! Dovana yra la
bai vertinga, nes laikraštis 
yra žmogaus kultūrinis gy
venimas. Lietuvoje daug 
leidžiama laikraščių ir aš 
daug skaitau, Jūsų užsaky
tas ir man padovanotas laik
raštis “Laisvė” ypatingai 
įdomus ne tik man, bet ir 
visai šeimai ir kaimynams.

Dabar parašysiu, kodėl 
aš, brangi Nastazija, Jums 
nepadėkojau, o parašiau, 
kad laikraščio nereikėjo už
sakyti. Pirmiausia galvo
jau, kad laikraštį užsakėte 
tų Lietuvos “vaduotojų,” ku
rie Lietuvoje “išvadavo” 
tūkstančius žmonių į kapus 
ir po antrojo pasaulinio ka
ro dauguma susirado prie
globstį Amerikoje ir ten lei
džia savo laikraščius ir 
šmeižia mūsų šalį. Tokio 
laikraščio nenorėjau skaity
ti, nes ir man, esant jiems 
Lietuvoje, nuo jų rankų te
ko išbūti (1941 ųi.) septy
nias savaites kalėjime su 
mirties bausme, vien už tai, 
kad 1940-41 m. dirbau Vil
kijos vartotojų kooperatyve 
kasininko pareigose. Vilki
ją gal prisimeni (netoli Se
redžiaus miestelio, 14 km.).

Atsiprašydamas, tuo ir 
baigiu apie Jūsų dovaną, 
gerą

Man teko garbinga pareiga 
stovėti pažangaus Argenti
nos lietuvių laikraščio “Va
ga” priešakyje, — kurio 7 
metų sukaktį rengiamės pa
žymėle gegužės 11 d. šių 
metų.

Sunkios mūsų laikraščio 
leidimo sąlygos: Stoka dar
buotojų.

Bet nepaisant to, dėka 
pasišventusių, pažangą my
linčių mūsų tautiečių Ar
gentinoje visapusiškai pa
ramai laikraštis išgyvavo 
7-erius metus. Jis eis ir to- I 
liau.

Šia proga Argentinos pa
žangios lietuvių kolonijos 
vardu karštai dėkoju vi
siems doriems tautiečiams 
Jungtose Amerikos • Vals
tijose sukeikusiems įvairio
mis progomis stambią fi
nansinę, o taip pat moralinę 
paramą.

Stasys žaltauskas

Nuoširdžiai sveiki name 
su tarptautinio darbo žmo
nių solidarumo diena — Ge
gužės Pirmąja.

Kultūrinių Ryšių su Už
sienio Lietuviais. Komitetas.

iš jo pa-
J e nori

atgal. Jie
jolitika su

nuo vieno
į

o kiek 
alininkų, 
pas daugė
ti pasiten- 
mjeriu bus

PRAKEIKIMO UŽDRAU
DIMO KOMUNI

Reakcinėje d 
spaudoje 
“komunikatas”, 
rašo keturi 
“sportininkai” - 
Bielskus, Aušra Bąrzdukai- 
tė, Edmundas Vengianskas 
ir Jonas Bagdon 
save vadina lietuviais ir sa
ko atstovaują “Š 
merikos Fizinio 
ir Sporto Sąjungai 
merikos Lietuvi 
Federacijos Centmi”. 
dviejų organizac 
atlaikė bendrą po

LATAS
pukiškoje 

pasirodė keistas 
kurį pasi- 

smarkūs 
Algirdas

as”. Jie

iaurės A- 
Auklėjimo 
l” ir “A- 

} ' Sporto
Tų 

ijų vadai 
sėdį ir pa-

laikraštį “Laisvę.”
Antosė ir Steponas 
Kalnaičiai

April 19, 1968 
Dear Friends!

This moment of supreme 
national tragedy — when 
we mourn the loss of our 
friend and colleague, Mar
tin Luther King, Jr.—may 
well have produced the 
last chance we shall have to 
turn our "course irrevocab
ly in the direction he sought 
to point out for us.

As we recoil from the 
senselessness of his mur-. 
der, we will do welLto re- 
cocgniže that only the most 
compelling manifestation of 
our collective will to act can 
fill the vacuum caused by 
his death. Martin Luther 
King was an irreplaceable 
symbol' of America’s capa
city to change for the bet
ter; with the symbol gone, 
only deeds can be meaning
ful.

No words can ever pro
vide an adequate eulogy for 
Martin Luther King, Jr. No 
amount of guilt can bring

Ir dievai gėrė pieną
Pienininkystę žmonės ži

nojo jau žiloje senovėje. Be^/ 
ne seniausia užuomina apie I 
šią ūkio šaką yra senovės^ 
indų himnuose — Vėduose 
(2,000—1,400 m. pr. m. e.). 
Įvairiuose kraštuose žmo
nės gėrė karvių, avių, ožkų, 
kumelių, jakų, elnių, kupra
nugarių, asilų ir kt. pieną. 
Legenda pasakoja, kad He
raklio sūnus Telefas mito 
laukinės elnės pienu; Dzeu
sas nuo vaikystės gėrė ož
kos pieną. Apie pieną užsi
menama Biblijoje, daugely
je senovės rašytojų bei is
torikų veikalų.

Viduramžiais Europoje 
smarkiai paplito karvių au
ginimas. O XIX a. pieninin
kystė labiausiai suklestėjo 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Danijoje, ir Švedijoje. Pran
cūzų mokslininkas L. Pas- 
teras pirmasis įrodė, kad*' 
pieno rūgimas yra mikroor-k 
ganizmų sukeliamas chemi
nis reiškinys. Medikas Ke
pė 1884 m. išaugino pieno 
rūgimo bakterijas. Po trejų 
metų danas Storchas rau
gui panaudojo grietinėlę. 
Amerikiečiai Bebkokas ir 
Raselas 1896 m. piene atra
do enzimą — reakcijas pa
greitinantį baltymą. Tai bu
vo svarbus atradimas pieni
ninkystėje.

Jau 1888 m. prancūzas 
Gerenas darė bandymus su 
atšaldytu pienu. Vėliau jo 
darbus pratęsė danas Ka
sė. Sterilizaciją pieno pra
monėje įvedė XIX a. pra
džioje prancūzų išradėjas 
Apel’as. Paskui Pasteras 
paskelbė bakterijų naikini
mo piene būdą, pavadintą 
mokslininko vardu 
tėrizapija. •

Apie sąusą pieną , pirma- 
siš. r/^męna.. XIII a. italui 
keliautojas Markas Polas A 
Jis rašo, kad totoriai iš pra
džių pieną užvirina, o pas
kui jį nuolat nugraibo ir 
džiovina. Norėdami pieną 
ilgiau išlaikyti, primityviu 
būdu jį suvirindavo ir seno
vės Balkanų gyventojai. 
Aperas 1847 m. pieną su
tirštino pusiau ir pridėjo Į 
jį kiaušinio trynio. Didžiau
sią perversmą pieno pramo
nėje padarė amerikietis Dž- 
Bordenas, 1856 m. pasiūlęs 
praktišką pieno kondensa
vimo būdą. Sausas pienas 
kūdikiams pirmiausia pra
dėtas gaminti Šveicarijoje 
praėjusio amžiaus pabaigo- 
j e. Geležinkelio cisternos 
pienui pervežti atsirado 
XIX a. šeštame dešimtme
tyje, o mūsų amžiaus tre- 
čia j ame dešimtmetyje pie
nas imta vežioti specialiais^ t 
automobiliais, paskui — lėk
tuvais.

- p as

-citadelės likučiai dabarti
nėje bandomosios laivų re
monto įmonės teritorijoje, 
XVII-XVIII amžių miesto 
gynybiniai pylimai. Ekspo
nuojama seno namo Nemu
no gatvėje Nr. 7 nuotrau
ka. Šiame pastate 1924-1925 
metais vyko nelegalūs Lie
tuvos KP Klaipėdos krašto 
komiteto posėdžiai.

Įdomūs uostamiesčio kra
štotyrininkų > V. Nausėdo, 
K. Adomonio, J. Putnaus ir 
B. Elernienės mokslinio ty
rimo darbai. Jie supažindi
na su lietuvių kova prieš 
germaniza c i j ą Klaipėdos 
krašto mokyklose, su pag
rindinio .Komunistų parti
jos Klaipėdos krašto komi
teto veikla buržuazijos val
dymo metais, su Klaipėdos 
rajono istorijos ir archeolo
gijos paminklais, Kuršių 
Nerijos istorija.

Apdaužė JAV pąviljoną
Paryžius. —- Universiteto 

studentai, demonstruodami 
prieš karą Vietname, ap
daužė Amerikos paviljoną, 
išdaužė duris ir langus, pa
darė daug žalos.

Nuoširdžiai sveikiname su
Darbo žmonių solidarumo him back. No expressions of 
švente Gegužės 1-ąja!

Lietuvos Draugystės 
kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis
Draugijos prezidiumas

R. Petrauskas

ir

Sveikinam Gerbiamą 
“Laisvės” redakcijos kolek
tyvą su darbininkų solida
rumo švente Gegužės Pir
mąją.

Kartu leiskite per Jūsų 
laikraštį pasveikinti šia pro
ga ir širdingai padėkoti už 
“Laisvės” prenumera v i m ą 
mūsų mylimą tetą A. Zda- 
renski, gyvenančią 103-02— 
129 St., Richmond Hill, N. Y.

R. ir V. V. Kiseliovai 
Vilnius

Buęnos Aires, 1968 m. 
balandžio 20 d.

Didžiai gerb. drauge!
Jūsų knygą “Klesti Tary

bų . Lietuva” gavau ir nuo
širdžiai dėkoju. Joje labai 
išsamiai Jūs aprašėte apie 
gyvenimą Tarybų Lietuvo
je. Man irgi praeitų metų 
gale teko pabuvoti 4 mėne
sius Lietuvoje ir likau suža
vėtas pamatęs ją labai su
klestėjusią ir nuolatos tebe- 
klestančią. Lietuvos nebu
vau matęs 30 metų.

/.

dismay or regret can easily 
restore the confidence of 
millions of Negroes, espe
cially the young, that 
America might at last be 
moving in the direction of 
its repeated promises.

And it is the young Ne
groes with whom I am most 
concerned. What do we say 
to them? How do we tell 
the ghetto - imprisoned 
young men and women, two 
of every three of whom 
cannot find a job, that the 
non-violent way is the only 
sensible way? How do we 
tell our fine young men in 
Vietnam that they continue 
to bleed and die in remote 
jungles while America de
nies them most of the 
basic human rights which 
Dr. King was peacefully 
struggling to achieve when 
he was assassinated.

We take this occasion, 
therefore, to reaffirm our 
commitment to freedom and 
equality for all Americans. 
We repudiate those who 
would divide us or suggest 
that we use violence to 
achieve racial justice. We 
ask each of you, regardless 
of your race, to join with 
us again, by contributing as 
much as you can, so that 
the kind of America envi-

Mokytojų fondo vajus
Washington.— Amerikos 

Mokytojų Federacija pas
kelbė vajų sukėlimui vieno 
milijono dolerių, kovai prieš 
teismų drausmes, pabaudas 
ir kalėjimus streikuojan
tiems mokytojams.

sioned by Martin Luther 
King can become a reali
ty— at least for his child
ren — in our' lifetime. I 
ask for your most generous 
gift; but, this time, I ask 
for more — your day-to- 
day involvement in the civil 
rights struggle until our 
goals are achieved. This is 
the only fitting memorial to 
a man who sacrificed every-<. 
thing for the cause that 
binds us all.

Sincerely, j
Roy Wilkins

i

i
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Kaip buvo sukurta ir kam tarnavo 
vadinamoji “Baltijos Antantė”

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai, dalyvavę 
Ženevoje tarptautinės 
ganizacijos — Tautų sąjįjm 
gos sesijoje 1934 m. rug 
jo 12 d. pasirašę “Santar
vės ir bendradarb i a v i rp o 
sutartį,” kuri tapo t r 
Pabaltijo valstybių did 
matinės sąjungos pagrindu. 
Vėliau šią sutartį ir trijų 
Pabaltijo valstybių bendra
darbiavimą ėmė vadinti 
skambiu Baltijos Antantės 
vardu.
Kada Antantės idėja gimė?

Trijų Pabaltijo vals 
bių — Lietuvos, Latvijos 
Estijos — glaudaus bendra

darbiavimo idėja, “Baltijos 
pakto” sudarymo ir taip 
'vadinamos “Baltijos An
tantės” sukūrimo idėja 
kilo beveik vienu metu 
šių trijų buržuazinių vals
tybių atsiradimu. Šią i 
ją palaikė sąjungininkai 
Anglija, Prancūzija ir JAV, 
kurie matė naujai atsiradu
sių Pabaltijo buržuazinių 
valstybių politinėje vieny
bėje galingesnę antitarybi
nę jėgą, negu buvo k 
viena iš šių trijų valstybių 
atskirai paėmus.

Valdant i e j i Anglijos ir 
Prancūzijos sluoksniai keti
no panaudoti Pa b a 11 
valstybių, kurių jie 
nebuvo pripažinę, sąjur 
kaip vieną iš savo regie: 
linių paktų po Tautų I 
jungos priedanga. P : 
šios Pabaltijo sąjungos 
vo galvojama prijungti i; 

Apat Suomiją ir Lenkiją 
netgi tokios “Pa balt 
Valstybės,” kaip baltAįVar- 
dietiškos Ukrainos R a d o s 
atstovus.

Slapta instrukcija
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Pabaltijo valstybių — (Lie
tuvos, Latvijos ir Ėst 
Lenkijos ir Suomijos 
moji konferencija įvlyko 
1920 metų sausio 13 d. 
Helsinkyje. Antroji konfe
rencija dalyvaujant t sms 
pačioms šalims, vyko |920 
metais nuo rugpiūčio 
iki rugsėjo 6 d. Buld.u 
miestelyje netoli Rygos

Slaptoje instrukci j o 
kuria aprūpino savo del 
ei ją Lietuvos vyriausjybė, 
buvo sakoma:/ “Nėra Abe
jonės, kad pakraščių yals- 
tybės suinteresuotos

^kad Rusijos silpnumai ir 
chaosas tęstųsi kiek galint 
ilgiau ir kad Rusija galuti
nai subyrėtų į keletą 
prikla u s o m ų valstybi 
Tokiu būdu didžiau 
pakraščio valstybių suar
tėjimo faktoriumi neabe
jotinai yra rusų klausi
mas... Mūsų vienybė su
stiprintų pasienio valstybių 
politika Rusijos at 
giu...”

Šiuo pagrindu konferen
cijoje buvo priimti nutari
mai sukurti taip vadiramą 
įgaliotinių tarybą, Pabalti
jo trečiųjų teismą, ekono
minę tarybą, ir kt. 
metų rugpiūčio 31 d. k6nfe- 
rencijos Bulduryje dalyviai 
pasirašė politinę konver. 
ciją, kurią turėjo ratifikuo
ti valstybių, konferencija 
dalyvių, vyriausybės, 
čiau 1920 metų spalio 
Lenkijos kariaunos užgro

simas Vilniaus ir Vilniaus 
"^krašto sukomplikavo santy
kius tarp visų Pabaltijo

jos, 
pir-

d. 
ri o

je, 
■3ga-

tuo,

ne

siu

žvil-

920

ven- 
kuo- 
ciios 
Ta- 

9 d.

Politinė konvencija liko ne
ratifikuota. Be to, tuo lai
ku visos Pabaltijo valsty
bės pasirašė taikos sutar
tis su Tarybų Rusija, ir to
dėl “rusų klausimas,” bu
vęs “didžiausiu pakraščio 
valstybių suartėjimo fakto
riumi,” laikinai nustojo sa
vo aktualumo.

Lietuvos protestas
Pradedant 1921 metais, 

vyko Pabaltijo šalių konfe
rencijos dalyvaujant Len
kijai, tačiau Lietuva, jose 
nedalyvavo, tuo pareikšda
ma protestą prieš Vilniaus 
užgrobimą. Latvijos ir ’Es
tijos vyriausybės 1923 me
tais lapkričio 1 d. pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, 
reiškusią karinę-politinę tų 
šalių sąjungą. Po to nuo 
dalyvavimo Baltijos Antan
tės sukūrimo, siekdama sa
vo politinių ir diplomatinių 
tikslų, pasitraukė Suomija.

Latvijos vyriausybės pa
siūlymas, padarytas 1927 
metais, išplėsti Latv i j o s - 
Estijos b e n dradarbiavimą 
įjungiant Lietuvą, neturėjo 
nritarimo iš Lietuvos vy
riausybės pusės. Lietuvos 
vyriausybė nekartą išreiš
kė savo pageidavimą, kad 
Latvija ir Estija pasmerk
tų Lenkijos veiksmus, kaip 
priešingus visam Pabalti
jui. Bet Latvijos ir Estijos 
vyriausybės atkakliai pa
brėždavo savo neutralumą 
lietuvių-lenkų ginče dėl Vil
niaus, kas iššaukė nepasi
tenkinimą iš Lietuvos 
sės.

Pakeitė poziciją
Tačiau tarptautinių san

tykių vystymasis 1934 me
tų pradžioje privertė Lietu
vos vyriausybę pakeisti sa
vo pažiūras dėl bendradar
biavimo su Latvija ir Esti
ja ir ji sustiprinti. 1934 m. 
balandžio 25 d. “Lietuvos 
atstovai Taline ir Rygoje 
savo vyriausybės pavedami, 
Latvijos ir Estijos vyriau
sybėms įteikė memorandu
mą, kuriame Lietuvos vy
riausybė tam tikru princi
pų formulavimo pavidalu 
pareiškė savo Pabaltijo 
valstybių solidarumo ir to
lesnio bendradarbi avimo 
reikalu...” Tokio Lietuvos 
vyriausybės pozicijos pa
keitimo priežastis buvo 
Hitlerio atėjimas į valdžia 
Vokietijoie ir jo agresyvi 
politika Pabaltijo atžvilgiu, 
visų pirma Klaipėdos kraš
to ir Lietuvos atžvilgiu; su
darymas 1934 metais sau
sio 26 d. tarp Vokietijos ir 
Lenkijos fašistų draugys
tes sutarties; hitlerinės Vo
kietijos atsisakymas nuo 
tarybiniu pasiūlymų garan
tuoti Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę.

Lietuvos vyriausybės pa
siūlymai, išdėstyti 1934 me
tų balandžio 25 d. memo
randume, savo ruožtu buvo 
sutikti gana santūriai Lat
vijos ir Estijos vyriausybi
niuose sluoksniuose. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai net du kartu susi
tiko deryboms—liepos mėn. 
Kaune ir rugpiūčio mėn. 
Rygoje, kur 1934 metu rug
piūčio 29 d. buvo priimtas 
santarvės ir bendradarbia
vimo sutarties projektas.

“Rytų paktas”
Bet sutartis buvo pasira

šyta tik tą dieną, kai hit
lerinė Vokietija atsisakė

pu-

■ buvo su- 
: a i metų, 
•ideta dek- 
susitarian-

dalyvauti taip vadinamame 
Rytų pakte. Šį paktą pa
siūlė Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos vyriausybės 
kolektyvinio saugumo Eu
ropoje užtikrinimo tikslais. 
Baltijos Antantės sutartis, 
kaip jau minėta, buvo pasi
rašyta 1934 m. rugsėjo 12 
d. Ženevoje ir ratifikuota 
1934 m. spalio 3 d. Rygoje.

“Trys Vyriausybės,—sa
koma sutarties I straipsny
je, — pasižada tartis už
sienio politikos bendros 
svarbos klausimais ir teik
ti savitarpinę politinę ir 
diplomatinę pagalbą savo 
tarptautiniuose santykiuo
se... ” Šiems tikslams su
tartyje buvo num a t y t a : 
šaukti periodines, ne rečiau 
dukart per metus, visų tri
jų šalių užsienio reikalų 
ministrų konferencijas, nu
statyti būtiną kontaktą 
tarp jų diplomatinių ir kon
sulinių atstovų, o taip pat 
tarp valstybių delegacijų 
tarptautinėse konferencijo
se, keistis sudaromų sutar
čių tekstais ir t.

“Santarvės ir bendradar
biavimo sutartis’ 
daryta d e š im č 
Prie jos buvo pi 
laracija, kurioje
čios šalys įsiparčigojo dėti 
visas pastangas, 
jų tautų solidari? 
vė ir draugingu: 
augtų ir plistų”..
papildant sutartį buvo su
kurti pagalbiniai ' ir pata
riamieji organai: juristų 
biuras, ekspertų komisija, 
pritarinių studijų komite
tas, statistikų konferencija 
ir intektualinio bendradar
biavimo komitetas.
Atsisakymas kovos prieš 

hitlerizma c
Ypatingai svarbią reikš

mę sutarties esmei charak
terizuoti turėjo trečias 
straipsnis, kuriame specia
liai pabrėžta “buvimas spe
cifinių problemų, kurios ga
lėtų apsunkinti suderinto 
jų atžvilgiu nustatymo su
darymą. Jos sutinka, kad 
šios problemos sudaro išim
tį iš šios sutarties pirmame 
straipsnyje sutartų pasiža
dėjimų.” šiame straipsny
je painia forma buvo turi
ma galvoje Vilniaus ir 
Klaipėdos problemos, ku
rios buvo labai opios Lietu
vos vyriausybei ir kurios 
buvo lenkų ir hitlerinio fa
šizmo agresijos ne tik Lie
tuvoje, bet ir visame Pa
baltijyje, pirmieji žingsniai.

Šių klausimų išėmimas iš 
trijų P a b a 11 i jo valstybių

“kad tri- 
ka santar- 
iio dvasia 
.. Vėliau

veiksmų koordinacijos 
tarptautinėje arenoje sfe
ros reiškė faktinį atsisaky
mą nuo bendrų pastangų 
prieš hitlerinio ir lenkiško
jo fašizmo agresyvius kės
lus Pabaltijyje. Tuo pačiu 
Baltijos Antantė nuo pat 
savo pradžios atsirado ne 
kaip sąjunga, nukreipta ap
ginti Pabaltijo tautų na
cionalinius interesus, o tik 
kaip antitarybinis blokas. 
Kaip liudija visa vėlesnė 
Baltijos Antantės istorija, 
vieninteliu klausimu, kuriuo 
trijų Pabaltijo valstybių vy
riausybėms pavykdavo pa
siekti sutarimą, buvo jų 
priešiškos politikos Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu klausi
mas.

Bendras antitar y b i n i s 
buržuazinių Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vyriausybių 
užsienio politikos charakte
ris ir buvo tas pagrindas, 
ant kurio atsirado ir vystė
si trijų Pabaltijo valstybių 
sąjunga — Baltijos Antan
tė.

Nežiūrint to, kad Balti
jos Antantės nariai regu
liariai pravesdavo užsienio 
reikalu ministrų konferen
cijas ir savo diplomatinių 
atstovų užsienyje susitiki
mus, kurių metu buvo daug 
[kalbama apie bendrą trijų 
'valstybių politiką ir drau
gystę, Baltijos Antantę nuo
latos draskė vidaus nesuta
rimai. Jau pačioje santar
vės ir bendradarb i a v i m o 
sutartyje trečiame straips
nyje atsispindėjo buvimas 
gilių prieštaravimų tarp jos 
dalyvių, kurie vėliau žymiai 
paaštrėjo.

Iš visų trijų Baltijos An
tantės dalyvių buržuazinės 
Lietuvos vyriausybė buvo 
visų sunkiausių j e tarptauti
nėje padėtyje dėl savo teri
torinių ginčų su Lenkija — 
dėl Vilniaus ir su Vokieti
ja—dėl Klaipėdos. Lietuvos 
vyriausybė nuolatos jautė 
spa u d i m ą iš valdančiųjų 
Latvijos ir Estijos sluoks
niu, reikalavusiu iš Lietu- 
vos vyriausybės nuolaidų 
Vokietijai—Klaipėdos klau
simu ir Lenkijai—Vilniaus 
klausimu.

Įvertindamas . už s i e n i o 
reikalų ministrų V Pabalti
jo konferencijos, įvykusios 
1936 metais gruodžio mėn. 
Kaune darbo rezultatus, 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Lozoraitis viena
me pokalbyje jau buvo privers
tas pripažinti: “konferen
cijos vis labiau ir labiau 
įgauna paprastos tradici
jos charakterį... visa tai 
vyksta dėl to, kad yra kon
taktas, bet nėra bendradar
biavimo. Latviai ir estai 
skaito, kad jiems niekas ne
gresia ...”

(Bus daugiau)’

DR. A. PETRIKĄ !

Kova su narkotikų augintojais

Nuotraukoje: 
saviveiklininkės 

vinskaitė. — Alg

Mergyte, jaunoji, ką sudūmojai?

Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto 
Vanda Masalytė (dešinėje) ir Violeta Le- 
. Brazaičio nuotrauka.

Didžiausias narkomanų 
(narkotikų vartotojų) skai
čius yra Amerikoje ir dėl to 
čia daugiausia suvartojama 
visokios rūšies narkotikų. 
Specialių aguonų, iš kurių 
išsunkiamas opiumas, dau
giausia priaugina Turkija 
ir Indija. Iš opiumo daro
mas heroinas, kurį taip 
mėgsta chroniškieji narko
manai. Paruoštus narkoti
kus slaptais būdais, laivais 
ir lėktuvais, į Ameriką at
veža iš Prancūzijos, Itali
jos, Izraelio, Anglijos ir ki
tų kraštų. Tačiau labai daž
nai tas “tavoras” iškrauna
mas Kanadoje ar Meksiko
je, o iš ten jis lengvai per
eina JAV sieną.

Tokie narkotikai kaip opi
umas, morfijus, heroinas ar 
kokainas reikalingi medici
nai bei įvairiem moksli
niam tyrimam pravesti; jais 
naudojasi visi kraštai. Ta
čiau tam reikalingi kiekiai 
nedideli ir jie stropiai kont
roliuojami. Tuo reikalu iš 
seno yra susitariusios Tur
kija. Indija, Tarybų Sąjun
ga ir Jugoslavija. Tačiau 
1961 m. specialiai sušaukto
je konferencijoje nutarta, 
kad bile šalis savo medicini
niams bei tyrimo reikalams 
gali kas metais užsiauginti 
penkias tonas opiumo. 55 
šalys tą protokolą pasirašė, 
bet J. A. Valstijos ir Mek
sika nėra tos sutarties dali
ninkėmis. Jos teigia, jog to
kia sistema apsunkintų nar
kotiku kontroliavimą, jog 
ta teise naudodamiesi ūki
ninkai galėtu priauginti tų 
aguonų daugiau, negu, nu
statyta norma, ir jas slapta 
pardavinėtų. Dėl1 to šiose 
šalyse bile koks opiumo 
aguonų auginimas yra drau
džiamas. Koko lapų, iš ku
rių daromas kokainas, pri
augi n a daugiausia Pietų 
Amerika.

Meksika yra žymus nar
kotikų tarptautinio tranzi
to centras, iš kurio jie ga
benami į J. A. Valstijas. 
Nors Meksikoje aguonų 
(“amApola”) auginimas gi- 
nrjmqq. bet ji savo> “namų 
darbo” opiumo pristato 
Amerikos spekuliantams ne 
mažiau 15%.

Su marijuana dar blo
giau: to “tabako” Centrinė 
Meksika (Culiacan rajonas) 
patenkina 75% Amerikos 
poreikio. Iš marijuanos da
romas cigaretes agentai 
paskleidžia milijonais nuo 
Kalifornijos iki Maino vals
tijų. Spekuliantai iš tos 
prekybos susikaupia milijo
nus dolerių.

Nepereinamų Meksikos 
kalnų tarpekliuose kiekvie
na lygumėlė užsėta mariju
anos ar opiumo aguonų sėk
lomis. Valdžia, jų suseki
mui bei naikinimui, vartoja 
ne tik civilinių agentų bei 
policijos būrius, bet net ir 
kariuomenės specialius vie
netus. Rugsėjo, spalio ir 
lapkričio mėnesiais, kai 
aguonų ar marijuanos lapai 
sužaliuoja, lengvieji lėktu
vai bei malūnsparniai (“he
li k o n t e r s ”) be paliovos 
skraido no tuos kalnus ir 
ieško kalbamųjų “ūkių.” 
Pastebėję žaliuojantį plote
lį saulės nudegintuose, pa
rudavusiuose šlaituose, la
vinti tos srities pareigūnai 
tuoj pasižymi tai žemėlapy
je. Kai jau nuožiūra patik
rinta, tuomet siunčiama, ar 
malūnsparniais nūn ešama, 
keliolika kareivių, kurie 
sunaikina ne tik pasėlius,

bet ir privestąją irigacijos- 
drėkinimo sistemą. Juk rei
kia augmenis palaistyti, — 
jie šimto laipsnių tempe
ratūroje iškeptų.

Narkotikų naikinimas
Kariuomenės būriai siun

čiami dėl to, kad narkoti
kų “ūkininkai” veikia gink
luoti bei organizuoti. Pa
stebėję bile žmogų savo te
ritorijoje, jį nušauna ir jo 
lavoną kalnuose paslepia. 
Kartais snaiperiai nušauna 
ir kareivių, todėl jie eina 
ginkluoti automatais ir gra
natomis.

Valdžios pareigūnų bei 
kareivių, naikinančių nar
kotikų lizdus, gyvenimas 
nepavydėtinas. Temperatū
ra dienos. metu ten siekia 
1.00 laipsnių, o naktį ji nu
krinta iki 10 laipsnių plius; 
tai gana šalta (vanduo su
šąlą į ledą, pasiekęs 32 
laipsnių plius). Maitintis 
jiems tenka keletą dienų 
vien tik savo kuprinės tū
riu. Gi vanduo dažnai būna 
užterštas tifo, drugio ar 
kokios kitos ligos sukėlėjais 
(bakterijomis); nevirintą jį 
negalima gerti. Tik jaunas, 
stiprus organizmas gali to
kį sunkų režimą pakelti.

Tie narkotikų “ūkiai” daž
nai” būna 30 ar daugiau 
mylių nuo gyvenamųjų vie
tų. kalnuose, kur nei kelių, 
nei takų nėra. Vengdami 
ilgos ir sunkios kelionės, 
augintojai pasistato savo 
ūkio apylinkėje medines 
šėtras ir ten laikinai apsi
gyvena. Sunaikinę ju pasė
lius. kareiviai sudegina ir 
tas šėtras. Sugautus nar
kotikų augintojus baudžia 
penkeriais metais kalėjimo.

Daugiausia iš šių “kultū
rų” pelno turi narkotiku 
spekuliantai, kurie aprūpi
na augintojus sėkla, trąšo
mis. superka iš jų derlių, 
išskiria iš opiumo heroiną, 
ii paruošia “rinkai” ir par
davinėja narkomanams. Au
gintojai labai išnaudojami, 
iie uždirba mažai, o jų dar
bas gana rizikingas. Tas 
nats ir su marijuanos au
ginimu bei prekyba.

Augintojai savo viršinin
ku bei spekuliantų valdžiai 
neišduoda, biiosi, nes “iš
davikus” to biznio samdyti 
gauleiteriai baudžia mirti
mi. Dėl to sunku tos “pra
monės” vadus susekti, o dar 
sunkiau, juos nubausti. Ne
retai. spekuliantai valdžios 
oareigūnus paperka ir tuo
met veikia visai atvirai.

Tarybų Lietuva laiminga, 
kad tų nuodų jos žmonės 
nevartoja, kad joje nėra 
narkomanų, nei narkotikų 
nrekybos.

Cleveland, Ohio
C. L. M. Klubas rengia 

gražų pažmonį, kuris įvyks 
gegužės 19 d., sekmadienį. 
Pradžia, pietūs, pirmą va
landą, E. O. U. V. didžiojoj 
salėj, 12618 Shaw Ave.

Pagerbsime Motinos Die
ną ir paminėsime mūsų 
Klubo veiklos 30 metų su
kaktį. Bus graži programa: 
dainų, paskaitos ir kas dau
giau. Programą pildys mū
sų gerbiami draugai daini
ninkai Julius Krasnickas, 
Stasys ir Valerija Kuzmic
kai. Mūsų publikos gerbia
mas Kuzmickų šeimos or
kestras patenkins muzikos 
ir šokių mėgėjus.

Taigi, gerbiamieji, malo
nėkite skaitlingai dalyvau
ti vietiniai ir iš apylinkės, 
visi esate kviečiami. Jauni 
ir seni linksmai laiką pra
leisite ir už tai būsite dė
kingi.

Rengimo komisija daly
vių prašo atvežti dovanėlių, 
kas ką galite, lėšoms pa
dengti.

- - o - -
Draugė Julia Werner ga

vo laišką iš Tarybų Lietu
vos nuo 13 metų giminai
tės. Ji sveikina mūsų Mote
rų Klubą su 30 metų veik
los jubiliejumi. Linki lai
mingai veikti ir bujoti. Tas 
laiškas bus skaitomas gegu
žės 19 d. mūsų pažmonyje.

A. S.

Žuvėdrų pokštai
Prancūzų okeanolog^i At

lanto .vandenyje prie Airi
jos ir JAV krantų išmetė 
ųketvirtį milijono neskęs- 
tančių plastmasinių vokų. 
Kiekviename voke buvo lai
škelis su prašymu pranešti 
į Paryžių jo radimo laiką 
ir vietą. Šitaip mokslinin
kai norėjo gauti naujų duo
menų apie vandens judėji
mą vandenyne.

Deja, pirmasis bandymas 
nenusisekė: vokus pradėjo 
medžioti žuvėdros. Jas su
viliojo balta plastmasės 
spalva, ir paukščiai lengvai 
prakirsdavo ploną voko plė
velę. Mokslininkams vokus 
teko nudažyti mėlynai.

Waterbury, Conn.
LDS 5 aps. konferencija
Bal. 28 d. įvyko LDS pen

ktosios apskrities metinė 
konferen c i j a Waterbury, 
Conn. Delegatų dalyvavo 
nuo penkių kuopų 16 ir 5 
valdybos nariai.
*• jKonfefencija buvo' gyva. 
Padaryta gerų tarimų. Bū
tų gerai, kad jie būtų įvyk
dyti. ;

Turėta keletas svečių. 
Pietų laiku prisirinko ne
mažai žmonių. Mat Water- 
burio žmonės žino, kada bū
na tokie suėjimai ir visada 
būna pigia kaina duodami 
geri pietūs. Taigi ir šitą sy
kį tuo pasirūpino M. Svin- 
kunienė, Bartušienė su duk- 
tere. Jums, draugės, už jū
sų darbą LDS penktosios 
apskrities komitetas taria 
širdingai ačiū.

Laisvės choro parengimas
Connecticut valstijoje 

tarpe progresyvių lietuvių 
yra žinomas Hartfordo 
Laisvės choras. Jis per dau
gelį metų rengia pavasario 
parengimą. Taigi rengia ir 
šį metą, koncertą ir pietus 
geg. 19 d. Lietuvių svetai
nėje, 157 Hungerford, St., 
Hartford, Conn., pirmą vaL 
dieną. Pirma bus duodami 
pietūs, po pietų koncertas. 
Dainų programą pildys pa
tsai choras ir turi talkinin
kų iš Worcesterio ir iš 
Brooklyno, N. Y.

Kuriems sąlygos leidžia, 
visi būkite tame parengime.

J. Strižauskas

Visad švarūs batai
Vienas šveicarų fabrikas 

gam i n a aerozolinį skystį, 
kuriuo apipurkšti batai esti 
visuomet švarūs. Žinoma, 
prieš tai batus reikia išva
lyti ir išblizginti įprastu 
būdu. Skystis padengia ba
tus plona želatinos plėvele, 
prie kurios nelimpa purvas 
ar dulkės. Želatinos plėvelė 
nuimama specialiu tepalu.

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.
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Ir. VLADIMIRO VIENĖ

Apie Baltijos gintarą ir jo labai

Pratarmėlė
Šių metų balandžio 9 

Jungtinių Tautų Mote 
Draugijoje buvo surengta 
Baltijos gintaro parodėlė 
paskaita, kurios tikslas 
vo — supažindinti su gin 
taro esme, jo atsiradimo 
torija ir jo apdirbimu, 
paskaitos klausytojos 
įvairių pasaulio šalių prie 
davo prie manęs ir pa 
kalavo, kad tai, ką aš pa 
šakojau, buvo joms natija 
ir nežinoma, kad jos žino
jusios tik apie tamsios spal
vos gintarą, kad iš gintaro 
padaromi karoliai, bet n 
mačiusios tokios auksiniai 
geltonos ir šviesios gintaro 
rūšies ir tokių gintarinių 
dirbinių įvairumo, kurį mes 
patiekėm savo nedidelėj 
rodėlėj.

Viena mūsų viešniadiitu- 
vaitė pasakė man, kad rors 
ji pati turinti daug gintaro 
ir mėgstanti juo pasipuoš
ti, iki šiol nežinojusi jo 
tori jos. Draugai papi 
išversti mano paskait 
lietuvių kalbą ir atatinka
mai ją pertvarkius, 
skelbti spaudoj.

Ruošdama savo praneši
mą, aš pasinaudojau kel 
pagrindiniais šaltiniais, 
tarpe J. Bubnio . brošiūra 
“Gintaras” (Vilnius, 1 
m.) ir P. Gudyno ir S. Rin
kaus “Palangos G i n t u r o 
Muziejus” (Kaunas, 19 64 
m.).
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“Baltijos auksas”
Mūsų gimtinės Lietu 

žemės turtuose mes nerasi
me tauriųjų metalų, kaip 
aukso, sidabro, platinos, 
rasime brangakmenių
deimantų, rubinų, safyrų 
bei kitų. Bet mūsų Baltijos 
jūra dovanoja mums m 
krašto brangenybę—gi 
rą, “Baltijos auksą.”

Gintaras Lietuvoje Ubai 
mylimas, gintaro karaliai 
yra neatimama lietuv 
tautinių rūbų dalis, 
vargiai rasime lietuvę 
terį, neturinčią vieno ai 
to gintarinio papuošalo, 
tuviškų namų be gintarinės 
statulėlės arba inkrustuoto 
paveikslėlio sienoje.

Nuo tų laikų, kada 
dynai, kadaise dengę n 
krašto teritoriją, pasit 
kė ir pirmieji žmonės a 
į Baltijos pakrantę ir apti
ko tenai gintarą, jis niekad 
nenustojo būti jų gyver 
dalimi. O gintaras lį< 
viams yra kuklumo, ta 
mo, draugystės ir m, 
simbolis. Lietuvos žmogus 
gintaro gabalėlyje mato ir 
saulės spindulį, ir nepa
prastai švelnųjį mūsų j: 
rio smėlį, ir auksines myli 
mosios kasas. Neveltui 
tuvių kalboje yra posž 
“Taurus kaip gintaras.”

Mūsų didžiajai poetei 
lomėjai Nėris gintaras 
bolizavo jos gimtąjį krištą. 
Karo metu, ilgėdamasi 
vynės, ji sukūrė šias jaudi
nančias eiles:

Koks gražus mažytis 
mūsų kraštus,—

Kaip lašelis tyro gint 
Myliu jį seniai— 
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Ir dainose kaimo gimtojo,

Gintarėlį tau nesu 
ant delno

Baltijos lašelį
tą nublunki sį-^

didelę vertę
Lietuvos aš vardą 

švelnų
Tau nešu kaip 

saulę rankose. ;
Kitur kiti mineralai

Pažvelgę į pasaulio žemė
lapį, mes rasime daug vie- ; 
tų, kur yra gintaro arba ; 
giminingų jam mineralų. 
Sicilijos simetitas—tamsiai 
raudonas, rubino spalvos, 
net mėlynas arba rudas, Ru
munijoj ir Karpatuose — 
rumenitas, artimas mūsų 
gintarui, tačiau skirtingos 
spalvos. Gintaro yra Bir
moj ir Indijoj, kur jis va
dinamas birmitu, dažniau
siai tamsiai rudas, labai 
kietas ir gerai šlifuojamas. 
Gintaro randama Ispanijoj, 
Britanijoj, Suomijoj, Japo
nijoj, Tailande, Naujojoje 
Zelandijoje, kai kur Afri
koje (Sierra Leone, Kon
go, Zanzibar), Šiaurės 
Amerikoj (New Jersey ir 
Virginijos valstijose, Kana
doje), taip pat Meksikoje, 
Brazilijoje ir daugelyje ki
tų kraštų.

Tačiau Baltijos gintaro 
klodai yra turtingiausi ir 
gintaro rūšis čia yra pati 
vertingiausia. Tikrasis gin
taras, mineralogų vadina
mas “sukcinitu” (iš loty
niško žodžio “sucinum” 
arba “soccus,” kas reiškia 
“sakai” (yra aptinkamas 
tiktai Pabaltyje. Sambijos 
pusiasalio klodai (buv. Ryt
prūsių, dabar Kaliningrado 
srityje) taip vadinamųjų 
“mėlynųjų žemių” sluoks
niuose sudaro apie 90% vi
so pasaulyje esamo gintaro 
kiekio.

Vertingiausia 
gintaro rūšis

Baltijos gintaras yra gel
tonos spalvos, tačiau įvai-' 
rių atspalvių ir įvairaus 
skaidrumo laipsnio. Vertin
giausia gintaro rūšis yra 
skaidrusis, peršvieč i a m a s 
gintaras, kadangi jis gry
niausias, sunkus, intensy
viai geltonos spalvos. Ta
čiau gintaro gabalai nevie
nodo skaidrumo ir peršyie- 
čiamumo laipsnio, su įvai
rių spalvų bei atspalvių 
persipynimu duoda plačiau
sias galimybes dailinin- 
kams-meistrams panaudoti 
savo fantaziją dirbant su 
gintaru ir kurti unikalinio 
grožio dalykus.

Randamų gintaro gabalų 
dydis taip pat nevienodas. 
Palangos Gintaro muziejus 
eksponuoja du gabalus pa
lyginimui: vieną

’ durno, o kitą —> sveriantį 
’ virš vieno kilogramo. 1803 

metais buvo rasetas gintaro 
gabalas virš 6 kilogramų, o 
1860 metais kitas, kuris 
svėrė 9 kilogramus 700 gra
mų. Abu šie reti gabalai

II Pasaulinio karo bu
vo saugojami Berlyno Gam- 

Mokslų muziejuje.
Visaip vadinamas

Gintaras turi daug,pava
dinimų pasaulyje: rusai jį 
vadina jantar, latviai — 
dzirttars, vokiečiai — Bern
stein, danai—rovsteen, suo
miai •— marirkivi, estai — 
mari vait, egiptiečiai — sa- 
cąl, kiniečiai — fu po ir t. 
t., ir kiekvienas pavadini
mas turi savo reikšmę* 
Graikui vadino gintarą 
“eįęctron,” ir gintaro saVy- 
bė trinant įsielektrinti da
vė pasauliui neatskiriamą

nio gyve- 
a.” Rome- 
as vadino 
o antiliš- 

■” paaiški- 
oju “am-

nuo mūsų dabart 
nimo žodį “elektr 
nų istorikas Tacit,: 
gintarą “glesum,” 
kas žodis “amber 
namas ispanišku 
bar,” kuris, savo ruožtu, at
sirado iš arabų 
Degančio gintaro 
ri malonų kvapą 
j e buvo naudojami smilka
lui. Vokiečių kalbos žodis 
“Bernstein” yra 
tas kaip “Brenns 
“degantis akmuo.

Legendos ir pa
Mokslininkai na iš karto 

sugebėjo išaiškinti, 
būdu atsirado šį į 
gamtos dovana, oet liaudis 
jau žiloje senovėje kūrė 
apie gintarą mitus ir legen
das. Pagal graibų 
kuris vėliau Roųios poeto 
Ovidijaus graži 
metrais buvo atpasakotas 
“Metamorfozėse,” Faetonas, 
Saulės dievo Helijaus sū
nus, išsiprašė iš 
jam paskraidyti 
rietą po dangų, 
mokėdamas šuva 
3—Apie Baltijos 
giškųjų arklių, 
Motinos ir seserų 
šių dėl Faetono : 
ašaros pagal šį mitą pavir
to gintaro lašais.

Visos Pabaltijo 
sukūrė apie gin 
legendas, poemas, dainas 
Lietuvos pad a v ip ' 
gintarą įkvėpė 
Baltijos peizažas, 
nerimaudama, giliai, alsuo
dama išmeta į kr 
vo gelmių gintą 
liūs, ir juo labia 
rami, juo didesni išmetami 
gabalai.

Kiekvienas vai 
voje žino poetišk 
mą apie Jūratę ii’ Kastytį— 
kaip žvejas Kastytis gaudė 
vandenų karalait ės Jūratės 
žuvytes, kaip Jūratė jam 
draudė tai dary 
liau pamilo jauni

“anbar.” 
dūmai tu- 
ir senovė-

liekas ki- 
;ein,” t. y

davimai

, kokiu 
gražioji

kų mitą,

is hegza-

tėvo leisti 
saulės ka- 
Tačiau ne- 
Idyti dan- 
gintarą

jis žuvo. 
, raudoj u- 
mirties,
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tarą savo

mus apie 
poetiškas 

Jūra,

antą iš sa
ro gabalė- 
i jūra ne-

kas Lietu
tį padavi-

ti, bet vė- 
kaitį žveją

ir nusiviliojo jį į savo ginta
ro rūmus jūros gelmėse. Kai 
dievas Perkūnas, sužinojęs, 
kad jūros karalaitė pamilo 
paprastą žmogų, supykęs, 
savo žaibais sutriuškino ' 
gintaro rūmus, o patį Kas- 1 
tytį nužudė. Nuo to laiko 1 
Jūratė, bangų blaškoma, 
verkia, raudoja dėl savo , 
mylimojo. Kartais jos rau- . 
dos būna tokios jaudinan- ; 
čios, kad jūra pradeda ne
rimauti, siausti ir išplauna ' 
iš gilumos į krantą sudau- ( 
žytų gintarinių rūmų gaba
lus, o smulkūs gintaro ga- < 
balėliai — tai Jūratės aša- ; 
ros, skaidrios ir skaisčios, ■ 
kaip buvo jos meilė.

Šis liaudies padavimas 
įkvepia mūsų poetus, kom
pozitorius, skulptorius, dai
lininkus vis naujiems kūri
niams.

Mokslo žodis
Kokios bebūtų gražios 

ir poetiškos gintaro atsira
dimo legendos, jos negalėjo 
patenkinti mokslininkų. Vi
si senieji-autoriai, aiškinę 
gintaro esmę, sutinka, kad 
gintaras, dažnai jų vadina
mas “Šiaurės auksu,buvo 
gabenamas nuo Šiaurinės 
jūros krantų. Romėnas Ta
citas jau žinojo, kad ginta
rą į krantą išmetanti jūra, 
o abu Plinijai — Vyresny
sis ir Jaunesnysis teigė, kad 
gintaras esąs tam tikrų 
medžių sakai. Daug moks
lininkų amžių bėgyje rašė 
apie gintarą, kūrė teorijas, 
aiškinančias jo kilmę, bet 
jų teorijos neturėjo patvir
tinimo. Ir štai 1812 metais 
buvo rastas gintaro gaba
las su užsikonservavusia 
jame spygliuočio medžio ša
kele.

Tai ir buvo įrodymas, kad 
gintaras tikrai yra spyg
liuočių medžių, augusių 
prieš 35-40 milijonų metų, 
užkietėję sakai. Dėl kurios 
nors priežasties sužalotas 
medis stengdavosi savo 
žaizdą užgydyti, gausiai 
užliedamas ją sakais. Sa
kai tekėdavo medžio kamie
nu, šakomis, varvėdavo ant 
žemės.

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
Melagiui ausys svyla

Kaip žinia, “mūsų” p. Kar
delis pereitų metų gruodžio 
mėnesį savo laikraštyje pa
skelbė “sensaciją” iš Lietu
vos, kad jis, būtent, suži
nojęs, jog Lietuvoje areš
tuoti ir padėti į kalėjimą 
Montreal y j koncertavę 
“Lietuvos” ir “Nemuno” 
ansamblių studentai, i

Kai tik pasiekė šita jo 
“sensacinga” žinia Lietuvą, 
ji buvo perduota ansamblių 
studentams. Iš to, aišku, 
jaunimas turėjo skanaus 
juoko. Ir kaip nesijuoks! 
Studentai pradžioje metų 
paskendę moksle, o tuo tar
pu, neatsilikdami nuo savo 
pamylėtos meno šakos, be
siruošdami ateities koncer
tams, repetuoja, šoka ir 
dainuoja, visai nežinodami, 
kad jie p. Kardelio “patup
dyti” kalėjime!,.

Ta proga Kauno Politech
nikos ansamblio “Nemunas” 
nariai papasakojo Vilniaus 
“Tiesos” korespondentui A. 
Kadžiuliui ir Vilniaus “Lie
tuvos” ansamblio nariai — 
E. Matviekai, kai jie viešė
dami Montrealyje laike Eks- 
po-67 buvo susitikę daug ir 
visokių lietuvių — padorių 
ir nuoširdžių vietos lietu
vių, kurie nieku daugiau, 
kaip tik šiltais žodžiais svei
kino savo tėvynainius, atvy
kusius svečius iš Lietuvos. 
Neatsiliko, žinoma, ir Kar
delis; jis irgi slankiojo ap
link juos, jiems gerinosi, 
siūlydamas savo “paslaugą” 
išgelbėti juos iš “tarybinės 
vergijos”... Tam nepavy
kus, už tai dabar juos areš
tavo ir padėjo į kalėjimą... 
bent jau taip jis skelbia sa
vo redaguojamame laikraš
tyje.

Korespondentai A. Ka
džiulis ir E. Matviekas vi
sa tai parašė Vilniaus “Tie
soje” (kovo 7 d., nr. 56 
(7631). Dar gi, lyg ir drus
kos užpildami “kaltintojui” 
ant žaizdų, įdėjo “kalinių” 
šokant ir daiuojant nuo
traukas. Tas Jonui Karde
liui jau buvo perdaug. Jam, 
ir be to prasimelavus apie

I
Lietuvą iki ausų, jnuo šito 
jo melo jam ausys visiškai 
pradėjo svilti. Todėl žūt-būt 
J. Kardelis nutarė “Tiesai” ; 
atsikirsti.

Dėl to savo laikraštyje < 
(“NL,” nr. -4, bal. 3) išdrožia 

ilgą, Kardeliui būdingu me
lų ir šmeižtų tonu, straipsnį, j 
kuriame bando save teisinti, 
prakeikdamas “Tiesą,” kam , 
ji nuslepia visus Kardelio ; 
“nuopelnus“ Tarybų Lietu- ; 
vos atžvilgiu ir visai nepaci
tuoja jo žodžių apie ansamb
liečius.

Čia labai pritinka sena 
lietuvių patarlė: skęsdamas 
ir už skustuvo ašmenų grie
biasi.

Taip ir Kardelis, įklimpęs 
į melų pelkę, rėkia ir pats 
nežino iko, — rėkia, kad jo 
žodžių necituoja. Faktas gi 
yra, kad “Tiesa” jau pra
džioje koresondentų apra
šymo ne tik kad pacituoja 
Kardelio ždžius, būtent, 
“Prieš kiek laiko Montrea- 
lyje išeinantis J. Kardelio 
redaguojamas laikraštis pa
skelbė: ‘... Montrealį pa
siekė žinios, kad yra suim
tų ir padėtų į kalėjimą 
Montrealy koncertavusių 
‘Lietuvos* ir ‘Nemuno’ an
samblių studentų. Bet ži
nios dar ne visiškai aiškios, 
tad dar laukiama patikslini
mų. Tačiau faktas neginči
jamas, kad suimtų yra’.” 
Bet įdėjo šios žinios ir ori
ginalią iš jo laikraščio nuo
trauką. Dargi “Tiesa”apra- 
šymams ir antraštę uždėjo: 
“Ponas Kardelis sodina į 
kalėjimą”....

Gal p. Kardelis teiktųsi 
pasakyti, kokios citatos jis 
dar norėtų iš jo “sensacim 
gos” ansambliečių kalinimo 
žinios?

Šachristano šedevrai 
ir mįslės

Šiauriniame Tadžikistane, 
netoli Šachristano, archeo-7 
logai, kasinėdami didelį 
VI-IX amž. rūmų komplek
są, centriniame jo korido
riuje aptiko nepaprastą 
freską, vaizduojančią Ka
pitolijaus vilkę — legenda- 
rinę maitintoją būsimų Se
novės Romos įkūrėjų—Ro
mulo ir Rėmo. Tokio siu
žeto paveikslų niekados nė
ra buvę Rytų mene. Rasto
ji freska tiksliai kaip fo
tografija pakartoja Seno
vės Romos monetų, meda
lių, paminklų kanoninius 
piešinius.

Atradimas sensacin g a s, 
bet ir mįslingas. Tadžikų 
mokslininkų nuomone, 
Šachristano freskos yra tie
sioginė italų legendos iliust-^į 
racija. Taigi, legenda pa? 
teko į Vidurinę Aziją, užX 
tūkstančių kilometrų nuo 
Tibro krantų.
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DIDVYRIŲ AINIAI
Gimtasis mūsų kraštas — Lietuva. 
Banguoja Baltija, laukai žaliuoja. 
Užmesi akį—upeliai, ir kalva, 
Lyg motinos galva žiloji...

gimtą šalį,Lietuviai myli
Čia bočių vygė, čia—namai.
Ošia šilai, bal
Prieš saulę linkčioja žemai.
Klausykite.
Ar girdite?
Mes nešam žemės dainą, 
Mes—Gedimino miesto sūnūs.
Mes—Vytauto,
Galiūnų ąžuolį viršūnės.
Ar girdite
Tėvynei atiduodam širdį, 
Jaunystės ugnį ir skambias dainas.
Čia Vilnius, Klaipėda, čia Palanga, 

Neries—dangus žvaigž- 
nerami banga [dėtas, 
mūsų pėdas.

gimtą šalį, j 
čia—namai, 
berželiai

ti berželiai

Kapsuko ir Maironio 
[ainiai,

Sūriuoju prakaitu palietos.
Lietuviai myli gimtą šalį, 
Čia bočių vygė, čia—namai. 
Ošia šilai, balti berželiai 
Prieš saulę linkčioja žemai.
Klausykite.
Ar girdite?!
Mes—darbštūs ir laimingi, 
Mums Lietuva širdy lyg kraujas. 
Mes didvyriams neliksime kaltai sko- 
Sukursim žemėj dieną naują. [Tingi, 
Ar girdite?
Tėvynei atiduodam širdį, 
Jaunystės ugnį ir skambias dainas.

J. Lapašinskas

Virš Nemuno, 
Pakils vėjas, c 
Įaudžia smėliu
Lietuviai myli 
Čią bočių vygė], 
Ošia šilai, balti 
Palaukėj, supasi linksmai...
Klausykite.
Ar girdite?
Mes—ryto žingsnių aidas, 
Taikos šaukliai, tiesos nešėjai, 
Mes—tėviškės karšta širdis, 

šviesus jos veidas,
Mes tie, kas tamsą nugalėjo...
Ar girdite?
Tėvynei atiduodam širdį, 
Jaunystės ugnį ir skambias dainas.
Gimtinės grožį kūrė mums tėvai, 
Išmokome aukotis ir mylėti. 
Pražysta obelys ir supasi lengvai,

GRAŽUS1 PAVASARIO RYTAS

Šiandieną gražus gi pavasario rytas, 
Tartum, kad jis meno meistrų pada

is rytų gi skaisčiai šviečia [rytas: 
Saulės šilti spinduliai 
Visą žemę gražiai puošia 
Medžių ir gėlių žiedai;
Vėjas taip švelniai pukštena, 
Kvepia visas nuo žiedų, 
Širdį, sielą vis kutena, 
Teikia meilę dėl visų.

Taigi, būt malonu ir linksma gėrėtis— 
Šio mielo pavasario grožiu grožėtis:

Kai taip žydi puikios gėlės, 
Kai taip kvepia jų žiedai, 
Ir kai sielą vis kutena 
Taip maloniai, taip saldžiai; 
žodžiu — gerą būt gyventi, 
Gėlių visiems užtektų, 
Jei grobikai bei skriaudikai 
Jų perdaug sau neskintų.

Jonas Juška, . ... • **

Čia dar tenka pridurti, 
kad Kardelio melams nėra 
galo. Tame pačiame “Tie
sai” atsakymo straipsnyje, 
nepabaigęs vieno melo, jau 
griebiasi už kito. Jis rašo:

“Dabar, štai, Montrealy, 
Toronte ir JAV vieši visa 
eilė iš Lietuvos atvykusių 
žmonių. Daugumas jų nie
kur nesirodo, bijo su žmo
nėmis susitikti, — jie pada
ryti beveik laukiniais žmo
nėmis.” Kas kitas be Kar
delio galėtų iškepti tokią 
nesąmonę?

Jie, svečiai iš Lietuvos, 
kurių iš tikrųjų čia dabar 
nemažai atvykusių, eina ir 
eina visur — pas gimines, 
pas pažįstamus, į parengi
mus ir išvažiuo j a į kitus 
miestus. Jie nieko nebijo, 
nevengia su žmonėmis su
sitikti. Jie yra taurūs, pui
kūs, draugiški Lietuvos 
žmonės. O Kardeliui jie —* 
laukiniai!

Į

Gal jis juos sprendžia 
pagal save. Jis ar jo atsto
vai, mat, vis bėga pas at
vykusius iš Lietuvos sve
čius “pasisemti žinių” šmei
žimui Tarybų Lietuvos. O 
jei to negauna, ir jam jau 
“kaput.” Kardelis Kardeliu 
pasilieka. Apšmeižia, išnie
kina savo tautiečius, o pas
kui verkia, kad jie nuo jo 
šalinasi. Tokia jau melagių 
ir šmeižikų dalia.

Mėnuo po žeme
Neseniai aštuoni vengrų 

speleologai buvo nusileidę 
mėnesiui į Semlehedo olą. 
Iš visos didelės, po Budajo 
kalnais esančios urvų siste
mos ji mažiausiai tirta. “Se
niausias” ekspedicijos daly
vis buvo 33 metų, jauniau
sias — dvidešimties.

Su pasauliu ekspediciją 
siejo tiktai telefono linija. 
Ties įėjimu į olą nuolatos 
budėjo žmonės. Ekspedici
jos dalyviai nesiėmė nei 
laikrodžių, nei radijo imtu
vų. Mat, gydytojus domi
no, kaip veikia žmogaus 
“biologinis laikrodis,” vidi
nis laiko jausmas. 4 
/Pirmoji grupė praleido po 

žeme-: £7 dienas, antroji—30^ r 
Kai pirmajai grupei buvo 
telefonu pranešta grįžti pa
viršiun, “urvinis kalendo
rius” rodė keturiom dienom 
mažiau — tiek vėlavo biolo
ginis laikrodis. Individua
lūs “laikrodžiai” taip pat 
nerodė vienodo laiko: pir
mąsias dešimt dienų ekspe
dicijos dalyviai gyveno sin
chroniškai — kartu gulė ir 
kartu kėlė, o vėliau jie pra
dėdavo ir bąigdavo dieną 
skirtingu laiku.

Jaunimo ekspedicijos re
zultatai: nauji mokslo duo
menys ir smulkus Semlehe
do olos planas.

ŠAMPANO LAZDELĖS
Belgijoje pardavinėjamus 

lazdelėmis užšaldytas šam
panas. Žinoma, jį reikia 
laikyti šaldytuvuose. Atė
jus šventei, užtenka lazde-r 
lęs atšįldyti aukštose taurė
se, ir gėrimas paruoštas.

Ainy mįslė
Japonijoje, Hokaido salo-, 

j e, gyvena tautelė, kuri iki< 
šiol yra viena didžiausių 
pasaulines istorijos mįslių} ' 
Tai ainai. Dabar jų yra 12 
tūkstančių. Ainai kalba vi
siškai skirtinga kalba ir sa
vo išvaizda labai primena 
europiečius. Dauguma ai- 
nų baltaveidžiai, raudon
skruosčiai, apvaliomis aki
mis, juodais banguotais 
plaukais. Ainų veidas ir kū
nas smarkiai apžėlę. Jie lai
komi plaukuočiausiais žmo
nėmis pasaulyje.

Kai kurių antropologų 
nuomone, ainai kilę iš kaž
kokių senovėje šiaurinėje 
Azijoje gyvenusių genčių. 
Kiti mękslininkai, priešin
gai, tvirtina, kad ainai — 
paskutinieji atstovai vieti
nių Hokaido gyventojų, gy
venančių ten jau mažiausiai 
7,000 m. Ainų seneliai įsiti
kinę, kad jų tauta atėjusi 
iš dangaus. Saru upės slė
nyje net stovi paminklas,^ 
pagal padayimą rodantis tą 
vietą, į kurią žengė pir
masis iš daųgaus nusileidę^-,. 
• ainas. 1
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ST. PETERSBURG, FLA.
Svečiai mus apleidžia

i Jei rudens mėnesiais sve
čiai iš visos šalies pas mus 

renkasi tikslu gauti šiltų 
saulės spindulių ir gėrėtis 
pamario baltu smėliu, tai 
pavasario sulaukus svečiai 
pradeda išvažinėti į savo 
vietoves. O visgi, iki pabai
gai, mes dar vis turime sve- 
cių.

Šį metą, turėjom laimės 
susilaukti svečią net iš Tė
vynės Lietuvos, tai Antaną 
Grigiškį, Lietuvos Veteri
narijos Akademijos perso
nalo narį. Antanas Grigiš- 
kis atvyko į Ameriką sve
čiuotis pas savo gimines 
Čikagoje, bet jis aplankė ir 
Floridą. Tūlą laiką jis ap
sistojo pas J. ir P. Blaškius 
ir gėrėjosi jų svetingumu,

J. ir O. Greblikai,
K. ir T. Šoliunai, 
P. Pučkorius,
B. Salaveičikas, 
Natalija Lenigienė, 
W. Dubendris, 
A. Stukienė, 
O. Pakšienė, 
M. Perneckienė,

Dzūkelis

> Jis čia besisvečiuodamas 
lankėsi į pažangių lietuvių 
joobuvius, susitiko su dau
geliu lietuvių ir nekartą jis 
apsuptas ratu aiškino, atsa
kinėjo į klausimus, kas ge
ro Lietuvoje. Jis — manda
gus, draugiškas žmogus 
greitai įsigijo daug draugi 
kurie pasistengė jam visai ) 
padėti; aprodyti miestą ir 
apylinkes, pamarį. O jis la
bai myli pašlapinti kojas sū
riame vandenyje ir basomi 
kojomis vaikščioti po balt 
smėlį.

Aprodyta jam ir visa 
apylinkė, nes jis labai žin- 
geidauja Amerikos agrikul
tūra, o ypatingai šilto kraš
to augalais. Jis pačiame vi
duržiemyje matė čia beau
gančias daržoves ir skynė 
citrus vaisius. Jis matė že- 
muogių-braškių derlingus 
laukus, kur prisirpusių uc- 
jgų rinkėjai prisilenkę prie 
žemės dorojo-rinko, ruošė 
iMiestų gyventojams. Jis met

T
į

Monmouth, N. J.
Apie Kari ir Oną 

Stasiukaičius
Jie čia gyveno daugelį 

metų. Turėjo 5 akerius že
mės, visokių gyvulių: kar
vių, ožkų, kiaulių ir visokių 
paukščių, bet iš to pragy
venti negalėjo, turėjo eiti į 
dirbtuvę ir gyvulius augin
ti.

Prieš septynerius metus 
susirgo, turėjo prostate 
gland operaciją. Trim mė
nesiais vėliau ir vėl susirgo 
ir vėl turėjo pasiduoti ope
racijai, ji pavyko, jis sus- 
veiko ir apie 7 metus jautė
si gerai.

Pereitais metais jis su
sirgo širdies liga, turėjo ir 
vėl važiuoti į ligoninę. Po 
3 savaičių parvažiavo na
mo, bet nesijaučia gerai. Jo 
žmona sirgo apie 5 metus, 
sūnus taip pat serga—-vie
noje stuboje 3 ligoniai. Tik 
vienas sūnus dirba. Duktė 
gyvena 50 mylių nuo tėvų.

Vasario 14 buvau nuva
žiavęs juos aplankyti, radau 
liūdną padėtį — trys ligo
niai namuose, o nėra kas 
prižiūrėtų. Sakiau, taip ne
gali būti, liepiau pašaukti 
gydytoją. Jis atvažiavo, da
vė vaistų motinai, bet ji nė
jo geryn. Ligonis sūnus pri
žiūrėjo motiną. Kartą tė
vas sumanė išsimaudyti vo

nioj, prisileido vandens. Sū
nus laukia nesulaukia tėvo 
sugrįžtant, nuėjo pažiūrėti, 
rado pusgyvį. Greitai pa
šaukė daktarą. Nuvežtą į li
goninę su elektros pagalba 
atgaivino. Ant rytojaus jo 
moterį nuvežė į tą pačią 
Princeton ligoninę. Vyrui 
turėjo vietos Newarko Beth 
Israel ligoninėje.

Moteris už 5 dienų mirė, 
parvežta palaidoti Fort Lee 
kapinėse.

Ona Stasiukaitienė, po tė
vais Tomavičiukė paėjo iš 
Ukmergės apskr., Deltuvos 
parap., Kriukių kaimo. Pa
liko 3 brolius, 1 seserį; du 
broliai gyvena Amerikoj, 
brolis ir sesuo Lietuvoje. 
Turėjo 4 vaikus. Su Kari 
Stasiukaičiu išgyveno 53 
metus.

Kari, velionės vyras, iš
gulėjo Beth Israel ligoninėj 
tris savaites. Jam pritaisė 
electric battery prie širdies, 
dabar jaučiasi geriau. Jis 
yra 82 metų, protiškai gali 
dirbti,

Jurgis Stasiukaitis

Chester, Pa,
Atsiprašome

“Laisvės” 32-me numery
je išspausdintoje gerbiamo 
korespondento A. Lipčiaus 
korespondencijoje spaudoje 
padaryta klaida pakeitė 
rašto prasmę. Skyrelyje 
apie velionį V. Grigaliūną 
Lipčiaus buvo parašyta:

“V. Grigaliūnas, 53 m., 
pavalgęs vakarienę, su savo 
šeima prie stalo besikalbė
damas numirė. Liko liūdį 
žmona, sūnūs, dukra, žen
tas, brolis, mamytė. Visi 
gailisi netekę mylimo.”

Atsip rašome korespon- 
tą ir minėtus asmenis.

Sekamas korespondenci
jos skyrius lietė kitą šeimą.

Redakcija
klausinėjo, kiek šie darb: 
ninkai uždirba į valandą 
Kiek valandų jie dirba 
Tas viskas jam yra svarbu, 
nes jis galės palyginti, kaip 
tas viskas tvarkoma Lietu
voje. Aaišku, ten nieks nu
renka braškes žiemos mėn > 
siais.

Antanas čia susirado ir 
savo krašto kaimynus, Po
vilą Pučkorių ir kitus, j 
čia gražiai padraugavo.

Bal. 17 dieną mes Anta
nui Grigiškiui suruošėm iš
leistuves, nes jis grįžo at
gal į Čikagą, pas savo ar
timuosius, o, rodosi, kiek vė
liau į vasarą, jis ir vėl grįš 
į Lietuvą.

Išleistuvės buvo suren j- 
ios gražiame parke prie 

važaus Megona ežero. Mi
sų darbščios šeimininkės 
Elaškienė, H. šoliunienė, 
White, T. Šoliunienė ir 1 
Milerienė pribuvo į parl 
su skaniais patiekalais, 
prie jų prisidėjo ir Juoz, 
White, jis paruošė karšt 
kavos. Kaip ir tikėtasi, ji- 
si gerame ūpe vedė kalbi s, 
laikas bėgo skubiai.

P. Pučkorius, kaipo b 
vęs fotografas, rinko gru
pavo svečius imti nuotra 
kas. O kas gi nemylėtų im
ti nuotraukas su mielu sv 
čiu iš Lietuvos?

Kaip jau žinoma, dauge 
sentpeterburgiecių gražiai 
primylėjo, bei apdovanojo 
brangų svečią iš Lietuvos, 
Bet dar didesnei atminei 
parke jį apdovanojo seka
mi:

A. ir M. Račkauskai,
J. ir M. Milleriai, 

j J. ir H. Šoliunai, 
< J. ir J. White,

J. ir A. Puišiai, 
4 W. ir K. Kelley, 

ir R. Užusieniai,

?

e

sų darbščios šeimininkės P.
J.

o
is
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u-

e-
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ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Jonui A. Žilinskui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Alenai, 

sūnui Walteriui, dukrai Konstancijai Urbaitienei 
ir penkiems anūkams, giminėms ir jo draugams, 
su kuriais jis gražiai sugyveno St. Petersburge ir 
kur seniau gyveno.

Cleveland, Ohio
Didelė padėka mano ge

riems draugams už suren
gimą tokio didelio ir gra
žaus pobūvio balandžio 7 d. 
už mano kokius tai atliktus 
didelius darbus tarp Cleve- 
lando progresyvių lietuvių.

Pirmiausia turiu padėkoti 
mūsų draugėms šeiminin
kėms, kurios taip daug 
triūso ir išlaidų padėjo tam 
visam pokylio prirengimui. 
Nežinau, kurioms ta mintis 
atėjo į galvą, bet prieš patį 
parengimą sužinojau, kad 
tai buvo suplanuota drau
gių Anna Salin, Mary Bra
zis, Elizabeth Gabriūnas ir 
Nelės Petronis. Taipgi drg. 
Andrius Salin turėjo daug 
važinėjimo superkant 
maistą tokiai didelei gru
pei žmonių. Aš nežinau, 
bet man atrodė, kad ir ki
tos draugės maisto pačios 
sunešė ar suvežė su savo 
“Kadilakais,” ypač draugės 
Gabriūnienė ir Petronienė, 
nes jos dirbo abi kelias die
nas Gab.riūnienės namuose, 
ir prirengė tokius skanius 
valgius, kad jokioms vestu
vėms tokių skanių valgių 
negamina. Taipgi dėkoju 
Jonui Eitučiui už darbą 
prie baro ir stalų.

Dėkoju M. Martin, A. Ei- 
turis, Josephine Bekenis ir 
visom kitom draugėm mo
terim, kurios pagelbė j o prie 
stalų su valgiais. Dėkoju 
Valerijai, Stasiui ir jų sū
nui Kuzmickams už priren- 
gimą dainų ir muzikos pro
gramos, kuri buvo labai tin
kama tam momentui.

Didelis ačiū Frank Da
vidson su jo šeima už jų 
gerą pagalbą tame paren
gime. Dėkoju‘ visai publi
kai, kuri atsilankė ir už
jautė mane. Ypač jaunes
nio amžiaus publika sudarė 
didžiumą tame parengime.

Dabar yra 1 svarbiausia, 
kokia nauda buvo ,iš to pa
rengimo ? Mano suprati
mu, tai buvo nebloga. Pelno 
liko $127. Jis paskirstytas 
sekamai: “Vilniai” $50.00, 
“Laisvei” $50.00, “Liaudies 
Balsui” 15.00 ir “Darbui” 
$12.00

Už sukvietimą publikos 
kreditas priklauso visoms 
rengėjoms: Salin, Brazis, 
Gabriūnienei ir Petronis.

Dar sykį ačiū visiems.
Julius Krasnickas

Tai lietuvių tautos senos 
tradicijos tęsimas — ir pri
vačiuose namuose ir viešo
se sueigose svečius vaišinti 
sūriais.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
dieną. Parengimo vieta jau 
daugumui yra žinoma — 
6024 Wayne Ave.

Važiuojant busu, tramva
jumi arba subvėmis rei
kia išlipti Broad St. ir Erie 
Ave. ir paimti gatvekarį 53, 
kuris nuveš tiesiai į paren
gimo vietą. Tik nevažiuo
kite toliau, kaip iki Walnut 
Lane.

Leonora

Brockton, Mass.
LLD 7 apskrities komi

teto posėdis įvyko balan
džio 21 d., Amerikos Pilie
čių Klubo kambariuose, So. 
Boston, Mass. Pirmininka
vo A. Kandraška, sekreto
riavo J. Jaskevičius.

Pirmiausia aptartas ben- 
dras apskričių piknikas, 
kuris įvyks sekmadienį, bir
želio 16 d., Maple Parke, 
Methuen, Mass. Pikniku 
rūpinsis Lawrencaus komi
tetas, kuriam padės haver- 
hilliečiai. Montelliečiai or
ganizuosime busą.

Buvo aptartas “Laisvės” 
piknikas, kuris įvyks sek
madienį, birželio 30, Ramo- 
va Parke, Montello, Mass. 
Geo. Shimaitis raportavo, 
kad jį rengia LLD 6 kuopa 
su pagalba LLD 7 apskri
ties ir Massachusetts Mote
rų Sąryšio. Įžangos bilietai 
jau gatavi ir bus išdalinti 
kolonijų draugams platinti. 
Bus muzika ir meninė pro
grama.

Massachusetts Moterų Są
ryšio konferencija aptarė 
moterų klubų reikalus, iš
rinko komitetą surengti 
moterų stalą apskričių pik
nike birželio 16 d. ir “Lais
vės” piknike birželio 30 d. 
Taipgi nutarė turėti rude
ninį pikniką po stogu Mon
tello j e. Perrinko sąryšio 
valdybą. Darbininkiškiems 
reikalams išaukojo $230.00.

George Shimaitis

Help Wanted Male Help Wanted Male

WE NEED YOU FOR 
THESE JOBS 

if
You are 1st class Welders, 

Heliaric Sheet Metal Mechanics.
Journey man, 2nd & 3rd class 

considered also.
Press brake operator. Capable 

of setting up and running close 
tolerance work.

Refrigeration man work from 
print, schematics and sketches.

—All benefits—
ANGELO COLONNA, INC.

1300 Taylors La., Riverton, N. J. 
1-609-829-7770

(32-41)

MACHINIST. A great opportunity 
for you in a small clean shop. Some 
knowl. of Hand Turret Lathe & 
Drill Presses is a “Must." Don’t 
be just an operator. We will give 
you a chance to set up your own 
jobs even if you have no exp. Apply 
in person.

MULTI-FLOW DISPENSERS
52 S. Keswick Ave., Glenside, Pa.

(29-35)

DISHWASHING MACHINE 
OPERATORS

Full time or part time positions 
available in Dietary Dept, of modern 
suburban hospital. Good wages, 
fringe benefits. Call Mon. thru 
Fri., Personnel Dept.

HOLY REDEEMER HOSPITAL 
1648 Huntington Pike 

Meadowbrook, Pa.
WI 7-4449

(32-38)

JOURNEYMAN Plumber with car. 
This is steady employment in 1st 
class jobbing and alteration shop. 
Health and accident insurance and 
other company benefits. Overtime. 
MU 8-5290 ‘til 5 PM. After 5 PM 
call MU 8-3933. (34-38)

FOREMAN. Sewer and paving 
construction.

Delaware County area. 
Call SA 9-2959

/ (34-37)

MEN. General Laundry work. No 
experience needed. Steady 2 shifts.

Start $1.40 hour. Apply: 
GORDON DAVIS LINEN 

SUPPLY CO.
1620 N. 11th St. (at Ofdrd St.)

(34-38)

MALE or FEMALE

Male & Female. No Experience 
necessary, but textile background 
pref.

Vacancies exist in various depart
ments. Modern factory.

Ex. rates and benefits.
ELASTIC FABRICS
J OF AMERICA

Fort Washington Industrial Park, Pa.
643-0707

(32-38)

Help Wanted Female

FACTORY HELP
Night and Day shifts. 

Must be over 18.
Apply at 

LUDLOW CORP.
8th & Maple Sts., Lansdale, Pa.

(28-34)

AUTOMOTIVE Machinist & 
Engine mechanic.

PHILADELPHIA DIESEL CORP. 
2525 Orthodox St. — 743-3773 

Ask for Mr. Smith or Mr. O’Brien.
(29-34)

POLISHERS
to work in job plating shops.

Union shop with full benefits.
Night work only.

Apply—
J. BERENATO METAL 

FINISHING CO.
44 E. Allen St., Phila., Pa.

(31-36)

Unskilled dependable middle age 
man. Willing to learn to operate 
paper slitting machine. For 3-11 

PM shift. Steady employment.
Good fringe benefits.

FIBER YEARNS & FILLER INC.
5th & Somerset St., Phila., Pa.

(31-37)

ELEVATOR. OPERATORS. Cen
ter City Luxury Apt. Hotel has 
openings for matured presentable 
individuals. Full or part time, free 
Blue Cross, Blue Shield, life insur
ance and other benefits. For infor
mation call Mrs. Lex. KI 5-6742.

(32-37)

J. ir O. Rubai 
A. ir J. Stattman 
J. ir E. Davidoniai 
F. Skleris 
J. Ragauskas 
A. ir A. Jurevičiai 
J. ir J. Gendrėnai 
P. ir O. Navickai 
M. Terres 
A. Vegėla
A. ir P. Lukai ~ 
Natalija Lenigan 
H. Žilinskienė 
D. Čeplinsikienė 
R. Užusienienė 
J. Užusienis 
Chas. ir A. Sholiunai 

Petkunas 
Purvėnas 
Pakšienė 
Straukienė 
Steponaitis

F. ir M. Lideikiai 
P. ir A. Kelley 
J. ir H. Sholiunai 
J. ir O. Greblikai 
A. Kavaliauskas 
V. ir M. Vilkauskai 
Adelė Yutis 
J. ir P. Semėnai 
J. ir A. Puišiai 
Adelė Pakalniškienė 
M. Klishus

M.

O.

■A

A. Antanavičių 
J. ir P. Blaškia 
J. ir J. White 
J. P. Brass 
A. Ruseckas
A. ir O. Kairiai 
J. ir P. Stančik 
J. P. ir M. Mill
B. Salaveičikas 
D. Mikalajūnienė 
Agnes Pike
V. ir E. Rapeckai
W. ir K. Kelley
R. ir Alma Bn 
J. ir O. Rovata:
A. Pakštienė 
J. ir A. štukai 
J. ir E. Bernotai
B. Jankowski 
M. Paledžius
S. Vešis 
M. Gružinskien 
J. ir S. Jukniai 
P. Pučkorius 
A. ir A. Jociai 
D. Litvaitis 
J. ir O. Palioni 
J. ir S. Vin įkaičiai 
J. ir S. Bakšia 
W. ir E. Jurėn
A. ir M. Raška 
V. ir E. Valley
B. ir O. Putrimai

,i

:ai
er

wers 
i

ė

ai

i 
ai 
.uskai

Philadelphia, Pa.
Diskriminacija brangiai 

atsieina
Nepaisant kokie civilinių 

laisvių įstatymai praveda
mi, atkaklūs rasistai vis ne- 
siliauja priešintis ne tik 
įstatymams, bet ir huma
niškumo principams.

Philadelphijos miesto par
eigūnų samdyti kontrakto- 
riai naujiems vieškeliams 
pravesti atsisakė priihidi- 
nėti į darbą porą negrų in
žinierių ir grupę paprastų 
darbininkų. Todėl federali
nė valdžia užšaldė miestui 
96 milijonus dolerių.

Frankford arsenai, smul
kių ginklų išdirbimo fabrike, 
7 negrai padavė skundą fe- 
deraliniam teismui prieš 
įmonės bosus už diskrimi- 
nacij ą. Yra ir daugiau smul
kių skundų.

Leonora nugirdo, jog pa
vasarinio draugiško pobū
vio rengėjai dirba sušilę, 
kad šis pobūvis gegužės 5 
dienų būtų visapusiškai sėk
mingas. Jau du komisijos 
nariai specialiai išvažiavo 
pas ūkininkus Ramanaus
kus parvežti skanių sūrių.

250,000 amerikiečių kasmet 
apsinuodija maistu

Washington.—Sen. W. F. 
Mondale, pasakė, kad “ket
virtadalis milijono ar dau
giau amerikiečių kasmet 
suserga ir daugelis miršta 
nuo apnuodytos paukštie
nos, žuvies ir kiaušinių”. 
Jis reikalauja, kad tie pro
duktai būtų padėti po val
džios inspekcija.

COOK

Some Housekeeping. Live in.
Dr’s family, 2 school age children.

$60. Call MI 2-6054.
(34-35)

METALMAN. Dynamically grow
ing Company has openings for men 
with 11 or 12 yrs. education, me
chanical ability and the ability to 
progress. Benefits include a good 
starting salary, Blue Cross & Blue 
Shield (totally paid), 10 paid holi
days and accident and health insur
ance. Contact Mr. Robert Bennett, 
Personnel, at LU 3-0300. (32-34)
.4—■■    —---------------  Į n. Į

AUTO Clean-up man. Excel, work
ing cond. Top pay for right man. 
Piece work and incentive.
JOHN KENNEDY RAMBLER-JEEP

117 Bustleton Pk., Feasterville.
HO 4-0600 or EL 7-6303

(32-37)

Pranešimas
Worcester, Mass.

LLD 11 kp. susirinkimas 
įvyks geg. 6 d., 2:30 v. die
ną, 99 Providence St. Kvie
čiame narius dalyvauti. Tu
rime daug reikalų aptarti. 
Apskrities piknikas, kuris 
įvyks birželio 16 ,d., Law
rence. “Laisvės” piknikas 
Montello ir spaudos pikni
kas rugpiūčio 18 d. Olym
pia Parke.

NURSES—RN’S & LPN

Excellent opportunity to start and 
grow with soon to open ICU. Ex
perience helpful but not nec., will 
train under ICU Head nurse and 
MID’S. Straight evening or night or 
rotating evening and night shifts 
with differential. Excellent benefits.

Call
CIRCLE TERRACE HOSPITAL,
Alexandria, Va., Nursing Office.

TE 6-6900 bet. 8 AM and 4 PM for 
interview and tour of unit.

(34-38)

OPPORTUNITY. You are wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Um. Duty & gen’l maintenance 
Hospital exp. pref. Call Mr. Iversen. 

609-845-0100. (32-38)

PRODUCTION SUPERVISOR
Experienced. In line Supervision, 

time evaluation, and wirng tech
niques, strong electronics back
ground. Liberal benefits, excell, ad
vance opport, apply: DYNACO, INC., 
3060 Jefferson St. (34-36)

OPERATOR
■ *

Experienced
To sew

Canvas Awnings. Apply:
4025 M Str. PI 3-8778

(34-36)

SPINNERS
Experienced. LANSDOWNE SPIN

NING MILLS, Church Lane & Le
na St., Philadelphia, needs spinners 
experienced on Woolen yarns. Come 
in or call VI 3-1161. (34-36)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

PRODUCTION WORK
MEN. TEXTILE MILL. EXP. NE
CESSARY. GOOD PAY & WORK
ING CONDITIONS. AN EQUAL 

OPPORTUNITY EMPLOYER.
APPLY:

HEPLON, INC., Ford Bridge, 
W. CONSHOHOCKEN, PA.

(34-38) >

ST. PETERSBURG, FLA.

WOOD TURNERS

Full time only. Apply immed. New 
Plant. Excel, starting salary and 
fringe benefits. Call WA 5-0690.

Mirus

Jonui Žilinskui
Mano geras draugas. Reiškiu gilią užuojautą 

jo likusiai šeimai, žmonai Helen, sūnui Walter, 
dukrai Arline ir anūkams. Lai jie lengvai per
gyvena šio liūdesio valandą.

— Doropejus Lesnik

MECHANICS. New Car Mechanics. 
1st class, top wages for the right 
men. All benefits, blue shield, blue 
cross, free uniforms. BLOCK PON
TIAC, 7227 Bustleton Ave., Call DE 
2-1600. Ask for Mr. Hugo. (34-36)

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvų 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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Ieva Mizarienė išvyksta 
Lietuvon geg. 11

Ieva Mizarienė išvyks Lie
tuvon šeštadienį, gegužės 
11. Iš New Yorko Kennedy 
International Airport SAS 
lėktuvas 912 išskris 8:15 v. 
vakare. Kopenhageną pa
sieks geg. 12 d. 8:45 ryte. Iš 
Kopenhageno išskris tą* pa
čią dieną 3:15 popiet.* Mask
vą pasieks 9:15 vakare. Ge
gužės 13 d. iš Maskvcs iš
vyks 10 vai. ryte ir Vilnių 
pasieks 11:32 vai. ryte.

Ieva vešis savo mirusio 
vyro Rojaus Mizaros palai
kus (pelenus) į Vilnių. Ją 

susirinksime, šešta- 
svės” 

Tu- 
pri-

Aido choras kviečia
Aido choras kviečia vi

sus atsilankyti šį sekmadie
nį į koncertą, kurio pro
grama daugiausia susida
rys iš Prano Balevičiaus 
kūrinių. Mes pagerbsime jo 
prisiminimą ir jo sukurta 
muzika pasigėrėsime.

Pranas neturėjo progos 
pamatyti savo tėvų šalį, bet 
stengėsi susipažinti su Lie
tuvos kompozitorių kūryba 
ir bandė savo muzikai pri
duoti lietuvišką pojūtį.

umversit 
reštavo

išleisti 
dienį, geg. 11, į “Lai

rėsime tam momentui 
taikytą programą.

torės 
otina

720 Columbia 
studentų ai
Policija sus 

protestuojančiais Columbia 
universiteto studentais, ku
rie paskelbė sėdėjimo strei
ką ir laikė užėmę keletą 
universiteto namu, 
versiteto prez i d e n t a s G. 
Kirk pasišau 
Areštuota 720 sti 
licija brutaliai 
gelį baisiai suir

Studentai visą 
vaitę iki antrač 
jo už savo teises 
lavų, kad būtų g 
versitetan pirm 
duoti studentai 
tus, ypač prieš 
name, prieš ra 
minaciją pačianiie universi
tete, prieš negrams studen
tams patalpų st

Dabar studentai skelbia 
streiką. Reik a 
Kirk rezignuoti).

[dorojo

Uni-

identu. Po- 
elgėsi, dau- 
ušė.
pereitą sa- 

ienio kovo-
. Jie reika- 
rąžinti uni- 
[au suspen- 
už protes- 
kara Viet- 

sinę diskri-

oką ir t. t.

a u j a, kad

tre

Mūsų LLD sekre 
Ievos Mizarienės m 
senutė Ieva Tamulynienė 
paguldyta į ligoninę ir 
čiadienį buvo operuota ant
akių. Kaip žinia, senutė 
jau gerokas laikas visiškai 
nebematė. Viena jos 
buvo išimta pirmiau, o pa
staruoju laiku ir ant 
pradėjus labai
Tad gydytojai nutarė 
pašalinti. Šiaip senutė 
gal amžių, 
Jeigu neklystame, tai j 
yra atšventus ar greit 
ku švęs savo 86-ą j į g

nkis

ro ji 
skaudėti.

ir ją 
, pa- 

gerai laikosi.
i jau 
i lai- 
mta-

Linkime ligonei po opera
cijos greitai susveikti.

Solistas Viktoras Bekeris
Koncerto programoje iš

girsime taip pat ir mūsų 
talentingąjį solistą Viktorą 
Bekerį, kuris jau daug kar
tų pasirodė scenoje ir vi
suomet labai maloniai nu
teikė mūsų publiką.

Prašome atsilankyti šį 
sekmadienį į Aido koncertą, 
kuris įvyks lenkų salėje 
New National Hali, 261 
Driggs Ave., Greenpoint, 
Brooklyn, N. Y. (GG trau-

ologai. Plo- 
spindulys 

atmosferą 
er 100 km. 
tgal. Tokiu

Lazeris orų tarnyboje
Lazeriu ėmė naudotis ta

rybiniai meteor 
nas impulsinis
perveria Žemės 
daugiau kaip pi 
ir sugrįžta a 
spinduliu specialistai tyri
nėja ir prognoz 
rūkų susidaryn 
vių intensyvum 
gų audros zonų

joja debesų, 
ą, oro sro- 

Ą ir pavojin- 
ribas.

kinio Nassau st
Pradžia 3 vai

otis.)
. po pietų.

Tarp lietuvių
Šią savaitę į Puerto Ri

ca išskrido atostogų LDS 
Centro k n y g v e d ė Anne 
Yakštis. Kartu su ja išvy
ko ir LDS Centro iždo glo
bėjų narė Amelia Burbaitė- 
Juškevičienė, gyvenanti 
Stamford, Conn.

Jiedvi ten išbus apie 10 
dienų. Linkime joms sma
giai praleisti laiką ir lai
mingai grįžti į namus. Pa
pasakoti ką matė Puerto 
Rica saloje.

Kalbant apie LDS Centro 
tarnautojus, neperseniai į 
Floridą i b u v o išvykusi ir 
Valentina Nevins su savo 
šeima — vyru Alex, dukro
mis Diane ir Joyce. Jie ten 
pabuvojo apie savaitę laiko. 
Matėsi su pažįstamais, bu
vo nuvykę į Liet. Soči ai į 
Klubą o likusį laiką pralei
do važinėdami do Floridą. 
Valentina sako, kad jie sma
giai praleido laiką, oras bu
vo šiltas ir keletą sykių bu
vo kurorte, maudėsi šiltame 
Floridos vandenyje.

L. K—tė.

Prano ir Verutės Budro- 
nių sūnus Lewis, 19-kame- 
tis, jau pašauktas karinei 
tarnybai ir jau balandžio 
23 dieną išvežtas So. Caro- 
linos valstijon apmokymui. 
Tėvus Praną ir Verutę te
ko susitikti praeitą sekma
dienį. Jie liūdnai pergyve
na šį momentą, išleidę vie
natini sūnų iš namu.

J.

Suimtas policisto 
užmušėjas

Suimtas Robert E. Black 
prisipažino, kad jis nušovė 
policiątą Anthony Grafia 
vasario 19 d., kuomet jis ir 
kiti trys bandė apiplėšti 
Richmond Hill vaistinę.

Black pasakė, kad jam 
padėjo Gary V. Patterson, 
Robert Ray Manning ir 
Gregory Butler, visi jau
nuoliai ir dabar yra areš
tuoti.

Geg. 19 McCarthy diena
Demokratų komitetas už 

McCarthy prezidento vie
tai darbuojasi smarkiai 
New Yorke. Jis ruošia ma
sinį susirinkimą gegužės 19 
d., naujame Madison Sq. 
Gardene.

Komitetas tikisi turėti 
publikos nemažiau 20,000. 
Programa bus įvairi. Bus 
gerų artistų-dai n i n i n k ų. 
McCarthy pasakys svar
biausia kalba, v c

Sveikina “V i 1 n j”
Sveikina dienraščio “Vil

nies” šėrininkų suvažiavi- 
ma dar sekami laisviečiai:

Valys ir Verutė
Bunkai......... $10.00

R. ir H. Feiferiai 5.00
Pranas Varaška ... 5.00

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Lindsay neturėjo būt 
kviestas kalbėti

Komunistų Partijos New 
oYrko valstijos ; komitetas 
išleido savo pareiškimą, ku
riame kritikuoja balandžio 
27 d. antikarinės demjonst- 
racijos rengėjus, kanį jie 
kvietė majorą Lindsay 
Centriniame Parke kalbėti.

Kompartija nurodo kad 
Lindsay nėra karo priešas, 
kad jis pirmiausia n. 
bino pasveikinti derr 
raciją už karą tą pači; 
ną. Jis buvo smarkia 
sivylęs, kad toji už kai 
monstracija visai ne 
ko.

Be to, Lindsay nėra ko
votojas prieš rasinę diskri
minaciją. Jo vadovybėje po
licija gana žiauriai si 
roja su negrų ir studentų 
išstojimais prieš rasinę dis
kriminaciją.

Kompartija apgaile 
ja, kad dalis kovotojų 
karą atsisakė dalyvau 
nionstracijoje tik todėl, kad 
jon buvo kviestas majoras 
Lindsay.

.įsku- 
onst- 
t die- 
i nu- 
ą de- 
pavy-

sido-

stau- 
prieš 
;i de-

Nuomas pakėlė 28 
projektuose

28 projektuose nuomos 
pakeltos 15proc. Pakėjlimas 
paliečia 11,679 apar men
tus. Dabar nuomotoją! tu
ri mokėti po $26.81 už 
vieną kambarį.

Miesto valdžios Boalrd of 
Estimate užgyrė pakjėlimą 
tuo sumetimu, kad 
tenka daug aukštes 
miestui taksus mok 
abelnai namų užlaikymas 
turi daug daugiau iš

Ką dabar darys nuomoto
jai? Kai kurie kalba 

streikan.

kiek-

dabar 
nius 

ėti ir

aidų.

išeiti

Aido Choro Operetinis Koncertas
■ • S'- I. ! 4^ . M į x ■

"Sudrumsta Širdis"
Muzika: P. Balevičiaus

Sekmadienį, Gegužės-May 5-tą, 1968

Stoka pinigų grąsina 
uždaryti ligonines

New Yorke pasiūlyta už
daryti 4 ligonines dėl to, kad 
valdžia teduos mažiau pi
nigų. Į pasiūlymą valdinių 
įstaigų darbininkų unija at
sakė pagrasinimu užstrei- 
kuoti visas miesto ligonines 
pro tęs t u i prieš grėsmę 
toms, keturioms.

Nusmerktos keturios yra 
varguomenės ankštai ap
gyventuose rajonuose, tar
pe tų ir plačiai Lietuviams 
pažįstama Greenpoint ligo
ninė.

Jeigu užmojis nukapoti 
medicaid programai pasky
ras būtų vykdomas, ligoni
nėms iždas turėtų daugiau 
25 milijonų nedatekliaus. O 
tai reikštų numažinimą 
biedniems sergantiems pa
galbos.

Unija (District Council 
37 of the State, County and 
Municipal Employes) norė
jo išgirsti ką į tai pasakys 
nariai, pašaukė juos į mi
tingą. Unijistai perpildė 
Town Hall ir skersai gatvę 
esantį Miller’s teatrą. Jie— 
už streiką.

Pagalba biedniems ir be 
didesnio apgenėjimo ligoni
nėms paskyrų yra nepavy
dėtina. I m ki m e kad ir 
Greenpoint. Visuomet per
pildyta pacientais. O klini
kinio patarnavimo laukian
tieji dažnai pralaukia va
landas. Nesunku suprasti 
ką tai reiškia moterims, ku
rios ateina nešinos kūdi
kius ir vedinos paauglių 
būrelį, neturėdamos kur 
juos palikti ir pati sau net 
sėdynės nesulaukdama.

Ne, trumpinti dolerių čia 
nėra kur, bet pridėti tikrai 
reikėtų daug.

Mačiau

Parengimų kalendorius
Gegužės 5 d.

Aido choro pavasarini^ 
koncertas (su ištraukomis- 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Gegužės 11 d.
3 vai. po pietų, “Laisvės” 

salėje įvyks gedulo susirin
kimas, išlydint Rojaus Mi
zaros palaikus į Tarybų 
Lietuvą.

Gegužės 19 d. LLD 54 kp. 
rengia Tarybų Lietuvos fil
mų rodymą 3 vai. popiet, 
Rusų svetainėje, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y. *

LDS 13 kp. svarbus suV 
sirinkimas įvyks gegužės 8 
d., 7:30 vai. vak., 102-02 Lib
erty Avė. Bus balsavimas 
dėl LDS Centro valdybos. 
Kviečiame narius dalyvauti 
ir balsuoti už kandidatą pa-Į 
gal jūsų nuožiūrą. Po susi
rinkimo bus kavos ir pyra
gaičių. P. B., užrašų sekr.

(34-35)

PARDAVIMAI
Parduodu namą (su dvejais mie

gamais kambariais). Kaina prieina
ma- Vyras mirė. Namas randas mie
sto viduryj, viskas arti, krautuvės, 
bažnyčios, ligoninės, gydytojai. Kas 
norėtų gyventi Floridoj, prašau 
kreiptis pas: Mrs. Sophie Nichols, 
118 West 8th St., Ocala, Fla.

(33-36)

261 DRIGGS
NEW

AVENUE,

Libretas: Jono Juškos Vlado Misiūno žmona jau 
sugrįžusi iš ligoninės. Jau
čiasi vėl linksma. V.

IEŠKOJIMAS
Ieškau moters, kuri norėtų gražiau 

gyventi. Esu vienas, nuobodu ir ne-x 
smagu vienam gyventi. Esu doras ir 
linkpflip budo vyras. Kuri norėtų su 
manim susipažinti, prašau rašylp 
laišką, arba telefonuokite nuo 8 v. 
iki 12 vidurnakčio. Daugiau apie sa
ve tuomet pranešiu per laišką ar 
telefonu. Peter Šluokis, 192 Affleck 
St., Hartford, Conn. 06106. Tel. 
524-1734. (33-35)

NATIONAL HALL
BROOKLYN, N. Y. GREENEO1NT SEKCIJA

MB!

Aido Choras, vadovybėj Mildred Stensler

Koncertas rengiamas pagerbimui ir prisiminimui muziko Prano Balevičiaus. Programa susidės iš jo 
operetės “Sudrumsta širdis”, koncertinėj formoj, su choro solistais: Nelė Ventienė, Viktoras Bekeris, 
Augustinas Iešmantą, vyrų kvartetas, moterų choras, ir Aido Choras.

Taipgi dalyvaus viešnios solistės — vietinė Amelia Young ir Elena Brazauskienė iš Hartford, Conn.
I

Akompanistė: Ann Salyk. Kviečia Valdyba

Pradžia 3:00 Valandą Įžanga: $1.75 perkant iš anksto,— $2.00 prie dury

ŪDNAS PRISIMINIMAS

Antosė Mačiuliene
(Ruzgiūtė)

Mirė gegužės 2, 1967 m.
Jau vieneri metai kai mirė mano mylima 

žmona Antosė, palikdama mane nuliūdime su 
skaudančia širdimi. Taipgi paliko brolio dukrą 
Antaniną Neale ir jos šeimą. Ilsėkis, mano 
brangioji, Cypress Hill kapinėse. Aš tavo kapą 
lankysiu kol gyvas būsiu.

Juozas Mačiuta
Brooklyn, N. Y.

POVILAS RAINYS
Mirė Gegužės-May 4-tą, 1963 m.

Jau penkeri metai kai mirė mano mylimas vy
ras Povilas. Pasigendu jo. Pasigenda jo ir ar
timieji draugai-menininkai. Lai ilsis Cypress 
Hills kapinėse.

— Adele Rainiene
Brooklyn, N. Y.

i




