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KRISLAI
Išlydėsime j Lietuvą
Jiems skerdynė apsimoka
Izraelis apsvaigo
Tik dėl svieto akių
Net ir ten nėra pilnos lygybėm 
Komunistų kongresas 
Ir vėl perdaug plepa

Rašo A. Bimba

Ateinantį šeštadienį, ge£. 11 
/(L, susirinksime į Laisvės 
Išlydėjimui į Lietuvą levok Mi- 
zarienės su mielojo Rojaus pa
laikais. Tai bus liūdniausios 
išleistuvės mūsų judėjimo is
torijoje. f

salę

ir
jon

o jis

Draugas Mizara, gimęs i 
augęs Lietuvoje, sugrįžta 
amžinajam poilsiui. Mylėj 
Lietuvą, visą gyvenimą sielo
josi jos bėdomis ir džiaugėsi 
ir didžiavosi jos laimėmis. Da
bar ji priglaus savo sūnų, 
pridera garbingai motinai

Prašome visus draugus, 
telius ir bičiulius susirinkti 3 
vai. popiet. Tuo dar kartą iš- 
reikšime giliausią pagarbu sa
vo įžymiajam veikėjui ir ne
nuilstančiam kovotojui 
naują ir šviesų rytojų 
žmonijai.

kaip

pne-

uz 
visai

Jau ir viceadmirolas Ricko- 
ver protestuoja. Protes 
prieš Vietnamo karui rei 

^nų gamintojus, kam jie 
si nesvietiškus pelnus va

;uoja 
ikme-
upa- 
rdan

tos skerdynės, Protestuoja jis 
*brieš Gynybos Departamentą 
ir visą Johnsono vyriausybę, 
kam jie tų plėšikų nepažabo
ja.

Pasirodo, kad amunici; 
karui pabūklų gamintoja
savo investmentus lupa 2L pro
centus pelno.

os ir 
už

Praėjusių metų birželio mė
nesio izraeliečių pergalė 
arabus juos apsvaigino 
dabar elgiasi tartum būt 
džiausią pasaulyje jėga, jliems 
nieko nereiškia nė Junj 
Tautų patarimai ir pabai 

Per gegužės pirmąją j 
ruošta ginkluota demonstraci 
ja Jeruzalės nuo arabų 
grobtoje dalyje buvo ne 
sinama provokacija.

Nesiskaitydama su i 
lio opinija, klika, kuri 

, Izraelį valdo, stato į Pavojų 
nkraštą ir tautą.
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taip

{ Hubert Humphrey pi 
no, kad Johnsonas ir jo 
tybės sekretorius Rusk 
apgaudinėjo, kai žadėję 
ir ieškoti taikos bet kac
bet kur. Tai daroma tik dėl 
svieto akių. Jie turėję galvo
je ką'kitą.< ,

Išeina, kad tie, kurie tuos jų 
žodžius ėmė už gryną pinigą 
buvo asilai! ’

žinoma, Humphrey
griežtai ir atvirai nepAsakė 
bet jo pripažinimas, kad ne 
reikėjo tokius išsitarimus imti 
už gryną pinigą, kaip tik tą 
reiškia.

Apgaudinėjo Ameriką 
šaulį ir Humphrey, kai j 
nodamas, kad Johnsona 
Rusk pasauliui akis muilina 
tylėjo ir leido apgavystei pra
eiti. Na, o dabar jis n 
kad tie piliečiai išrinktų 
lies prezidentu!

ir pa-• v • 1S, Zl-
,ĮS ii

orėtų 
šaH

“The New York Times 
^spausdino savo korespor 

Thomas A. Johnsono 
respondencijas iš Vie 

4>pie amerikiečius negrus ka
reivius. Pasirodo, kad ii ten

at- 
dento 

trįą ko- 
namo

PASITARIMAI PRASIDĖS PARYŽIUJE GEGUŽES 10 D-
šiaurės Vietnamo vyriausybe pasiūlė Jungtinėms

Areštuotas taikos 
kandidatas

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija jau antru 
kartu areštavo Truong 
Dinh Dzu, taikos kandidatą 
prezidentiniuose rinkimuo
se pereitais metais. Arešto 
metu jis buvo ligonis mies
to ligoninėje.

Areštuotas jis todėl, kad 
pasisakė už sudarymą Pie
tų Vietnamui koalicinės val
džios, kurion turėtų įeiti ir 
Nacionalin i s Išsilaisvinimo 
Frontas. Kaip tik tuo metu 
Saigone slaptai veikiantis 
komitetas taipgi pasisakė 
už koalicinę valdžią.

Jeigu būtų buvę teisingai 
prezidentiniai r i n k i m a i, 
Truong Dinh Dzu būtų lai
mėjęs rinkimus.

Daug chemikalų maiste, 
vandenyje ir ore

Washington. — Tūli ge
netikos mokslininkai labai
susirūpinę kas kart daugė
jančiais pavojingais chemi
kalais maiste, vandenyje ir
ore.

Maskva. — Lima 14, pa
leistas link mėnulio, tebes- 
kraido apie mėnulį.

Ragina sulaikyti terorą 
prieš arabus ir žydus

Tel Aviv. — 88 pasižymė
ję Izraelio žydai pridavė 
parlame n t u i pareiškimą, 
kuriame kaltina , Izraelio 
valdžią už palaikomą tero
rą prieš arabus okupuoto
je žeme&ėJ r

Pareiškime jie skundžia
si, kad valdžia terorizuoja 
ir tuos žydus, kurie su jos 
politika nesutinka, kurie 
reikalauja daugiau laisvių 
rzraelyje.

“Uždėjimas kolektyve s 
bausmės, kaip uždraudimas 
vakarais pasirodyti gatvė
se, eksplodavimas namų

miesteliuo s e ii 
okupuotose teri 
ksta aliarmuojančiu 
tu”, sako pareišL___

, -—i_______

kaimuose 
arijose vy- 

į mas- 
kimas.

Maskvos garsusis 
baletas Amerikoj

Valstijoms pradėti pasitarimus Paryžiuje gegužės 10 d. 
Prez. Johnsonas davė atsakymą, kad Jungtinės Vals

tijos sutinka pradėti pasitarimus Paryžiuje ir kad geg. 
10 d. taipgi priimtina.

Dabar eina pasiruošimai. Manoma, kad gali dar už
sivilkti porą dienų, iki abi pusės sės prie vieno stalo ir 
pradės pasitarimus.

Jungtinių Valstijų delegacijai vadovaus W. A. Har
riman, o šiaurės Vietnamo delegacijai —- Xuan Thuy.

Tuo pačiu1 metu Vietname mūšiai tebesiaučia. Prieš 
porą dienų Vietkongas padarė smarkius puolimus ant 
amerikiečių ir kitų, ypač Saigono apylinkėje ir pačiame 
Saigone. Amerikiečiai panešė nemažus nuostolius.

Nepatenkinti negrai 
Pietų Vietname

“Daily World” vajus už 
milijoną dolerių

jie, pasiųsti numirti, neturi 
pilnos lygybės.

Johnsonas pripažįsta, kad 
tik “daugumoje Amerikos val
diškųjų įstaigų“ negrai turi ly
gias teises. Vadinasi, ne viso
se įstaigose.

Galima įsivaizduoti, kaip 
jaučiasi prievarta pasiųsti nu
mirti juodi žmonės susidūrę 
su diskriminacija net valdžios 
organuose!

Budapešte susirinkę 54-rių 
komunistinių partijų atstovai 
nutarė sušaukti lapkr. 26 die
ną Maskvoje pasaulinį kon
gresą. Tikimasi, ir daugiau 
oartijų, kurios nedalyvavo 
Budapešto pasitarime, pakeis 
mvo nusistatymą ir į kongre
są atsiųs savo delegacijas.

Jungtinės Arabų Respubli
kos prezidentas Nasseris nie
ko nepasimokė iš pralaimėto 
karo su Izraeliu. Jis ir vėl ple
na, kad kitas karas su Izrae
liu yra neišvengiamas ir kad 
jam arabai turi sušilę ruoštis.

Kaip tik tokie Nasserio ir 
kitų arabų vadų plepėjimai 
pirmiau daugelio žmonių aky
se pateisino Izraelio agresiją 
prieš arabus. Jie sakė: Argi 
Izraelis turėjo laukti, kol ara
bai užpuls ir jį sunaikins?

Nejaugi istorija kartojasi ?
Nasseris ir kiti vadai turėtų 

kalbėti ne apie karo neišven
giamumą, bet kaip naujo karo 
išvengti ir susivienyti, kad vėl 
arabai nebūtų užklupti nepa
siruošę gintis.

tįsis baletas 
Jungtinėse 

miausia jis 
ai buvo su

tiktas su didžiausiu pasise
kimu. Vėliau i 
Louis, Mo. Clev 
gegužės 6 ir 7
Clevelando vyko į Bostoną, 
kur išbus nuo g

Maskvos gars 
vėl gastroliuoja 
Valstijose. Pii 
Chicagoje puiki

švyko j St. 
elande buvo 
dienomis. Iš

egužės :.7 iki

phijoje, geg. 16 
gtone, geg. 19 
rėje. Vėliau ;
New Yorką 
gastroles.

is Philadel- 
-18 Washin- 
— Baltįmo- 
is atvyks į 
baigti savo

Baletas susideda iš 50 šo
kėjų, kuriems vadovauja 
garsioji Maja Flisetskaja.

Popiežius minėjo 
Gegužės Pirmąją

Roma.Šv. Petro Baziliko
je kalbėdamas geg. 1 d., po
piežius Povilas Apgailestavo, 
kad tarp katalikų bažnyčios 
ir darbininkų yra nesutiki
mų, kurie atitraukia dauge
lį žmonių nuo tikėjimo.

Gegužės Pirmąją popie
žius minėjo kaip darbo žmo
nių šventę.

Kairysis laimėjo
Paryžius. — Korsikos 

miesto Bastia majoras Jean 
Zuccarelli laimėjo rinkimus 
į Nacionalinę Asamblėją.

Dabar Nacionalinėje As
amblėjoje komunistų ir ki
tų kairiųjų blokas padidėjo 
iki 195 atstovų. Prez. de 
Gaulle blokas turi 242 ats
tovus, dviejų atstovų trūk
sta daugumai šudaryti.

New Yorke išeinąs pa
žangus dukartsavaitraštis 
“Worker” rašo, kad prie 
“Daily World” išleidimo 
smarkiai ruošiamasi. Kaip 
greit bus nugalėtos techni
nės kliūtys, taip greit “Dai
ly World” pradės išeidinėti 
kasdien.

Dabar naujų skaitytojų 
ir finansinis vajus varomas 
visu smarkumu. Jau sukelta 
pusė milijono dolerių. Tai 
pradžia labai gęra. Kad tik-, 
r a i užtikrinti “dienraščio 
gyvavimą, norima sukelti 
dar pusę milijono dolerių. 
Tuomet su milijonu dolerių

jau tvirčiau pažangus dien
raštis galės laikytis. Jis iš- 
eidinės vietoje dabartinio 
“Workerio”.

New Yorko ir Miamio 
lietuviai jau gražiai pasiro
dė pu finansine parama. 
Veikiausia ir iš kitų mies
tų atsiranda tokių, kurie 
prisideda prie paramos ar
ba užsiprenumeruoja naują 
dienraštį. Šiuo metu metinė 
prenumerata tik $10. Žino
ma, vėliau bus aųKštęsųę.

“Daily World” adresas: 
23 W, s26 Stf> New York, 
N. Y. 10010

Saigonas.—N. Y. Times” 
korespondentas T. A. John
son rašo, kad jis turėjęs pa
sikalbėjimų su daugeliu ne
grų kareivių. Jie reiškė ne
pasitenkinimą.

Amerikos vedamas karas 
užsienyje ir karas viduje 
yra sunki problema, negrai 
sako. Kova prieš rasinę dis
kriminaciją eina lėtai. Visa 
akcija civilių teisių gynimui 
taipgi nepakanka.

Karo fronte negrai suda
ro 25 procentus, karo jėgo
se negrų yra 20 procentų, 
kuomet Jungtinių Valstijų

militarinėse jėgose tėra 9.8 
procentai negrų. Jie todėl 
nepatenkinti, kad daug di
desnis proc. negrų siunčia
mas karo frontan, kaip bal
tųjų. Tai tikrai esanti ra
sinė diskriminacija milita
rinėse jėgose.

Teheranas, Iranas.—Jung
tinių Tautų Žmogiškumo 
Teisių Konferencijoje Tary
bų Sąjungos delegacija 
smerkė neonacizmą Vakarų 
Vokietijoje ir rasinę diskri
minaciją Amerikoje ir ki
tur.

Reikalauja bausti karo 
kriminalistus

Plečiamas beturčių mąršavimas 
į šalies sostinę

Washington. — Kasdien 
vis daugiau ir daugiau be
turčių atvyksta sostinčn da
ryti spaudimą, kad Kongre
sas tuč tuojau užgirtų be
turčių delegacijos priduo
tus reikalavimus.

Eisenos iš daugelio mies
tų ir miestelių organizuoja
mos. Beturčių vadovas 
Abernathy su savo talkinin
kais smarkiai darbuojasi 
tiek Washingtone, tiek ir 
kituose miestuose.

Gegužės 8 d. Abernathy 
kalbės Chicagoje. Jis ten 
organizuos vidurvakarinių 
valstijų beturčių karavaną 
vykti į Washingtoną.

Gegužės 9 d. Abernathy

kalbės Bostone masiniame 
susirinkime, kur bus suor
ganizuotas šiaurryčių vals- 
t i j ų beturčių karavanas 
vykti į Washingtoną.

Beturčių vadovas Aber
nathy, spaudos reporterių 
klausiamas, atsakė, kad jis 
turi viltį laimėti. Optimis
tiniai nusiteikęs, jis ir pa
vadino tą vietą, kur betur
čiai įsitaisė savo palapines, 
“Vilties Miestu”. Jis sako, 
kad “ne baltųjų ar juodųjų 
jėga” pakeis valdžios prog
ramą, bet “beturčių jėga”. 
Jis taipgi pasakė, kad iki 
geg. 30 d. Washingtonan 
suplauks daugiau kaip 200, 
000 beturčių. ‘

Varšuva.— Patraukti at
sakomybėn hitlerinius bu
delius, kurie, laisvai tebe
vaikščioja Vakarų Vokieti-

Japonijos darbininkų 
laimėjimai

Tokijas. — Šį pavasarį 
daugelio įmonių darbinin
kai stojo ginti savo ekono
mines teises. Prie jų prisi
dėjo ir valdžios tarnautojai.

Administracija pagaliau 
sutiko patenkinti darbinin
kų reikalavimus.

joje, paragino vyriausioji 
komisija hitleriniams nusi
kaltėliams Lenkijoje tirti.

Čia paskelbtame kųmisi- 
jps plenarinio posėdžio nu- 
tAi’frne protestuojama. prieš 
įtakingų Bonos sluoksnių 
planus nutraukti karinių 
nusikaltėlių persekiojimą.

“Lenkijos valstybė, kurios 
daugiau kaip šeši milijonai 
piliečių karo metu tapo te
roro aukomis arba buvo su
naikinti, niekuomet nesu
tiks, kad hitleriniai nusikal
tėliai liktų nenubausti” sa
koma nutarimo tekstu.

500 kolegiją studentu prezidentą 
ir redaktorių pasmerkė karę

Šaukią neutralių šalių 
konferenciją

Belgradas.— Jugoslavijos 
pyezidentas Tito išsiuntinė
jo atsišaukimą į 80 neutralių 
šalių, kviesdamas jas susi
rinkti į visasvietinę neutra
lių šalių konferenciją.

Konferencijoje vyriausiu 
klausimu bus karas Vietna
me ir taikos išlaikymas. 
Taipgi būtų svarstomos 
ekonomines problemos.

Parašiutinės formos 
pastatas

Normandijoje iš sluoks
niuotos plasmasės pastaty
tas muziejus, primenąs para
šiutą. Jame surinkti gam 
šus eksponatai, pasako jau
tieji apie praėjusį karą.

Amerikoj žmonių buvo 
prieš 12,000 metų

Washington. — Suakme
nėję žmonių kaulai, iškasti 
Washingtono valstijoje, ga
li būti nuo 11,500 iki 13,000 
metų senumo. Tai 'apskai
čiuoja mokslininkai.

Tie kaulai gali būt noma
dų genčių, gyvenusių Ame
rikoje dar prieš indėnų ga
dynę. Tai labai svarbus 
mokslinis suradimas, pir
mas toks Amerikoje.

Sustreikavo išvežiotojai
New York. — 4,000 Uni

ted Parcel išvežiotojų sus
treikavo. Jie reikalanja di
desnių algų ir darbo sąlygų 
pagerinimo.

“N. Y. Times” tilpo ap
mokamas pareiškimas, uži
mąs net keturis puslapius. 
Pareiškimą pasirašo penkių 
šimtų Amerikos kolegijų 
studentų prezidentai ir re
daktoriai. Jie pareiškia:

“Mes, studentų .valdybų 
prezidentai ir laikraščių re
daktoriai daugiau kaip 500 
Amerikos .kolegijų, esame 
įsitikinę, kad mes neturime 
būt verčiami kariauti Viet
namo kare, nes Vietnamo 
karas yra neteisingas ir ne
moralus”.

Savo pareiškime jie pri
mena užmuštojo Kingo žo
džius: “Karas, kuriame 
mes mušamės, yra neteisiu-

Joseph Rizor gavo 
kitą širdį

Stanford, Calif. — Dr. 
Shumway išėmė mirusio 
širdį ir persodino į Joseph 
Rizor krutinę. Tai antra 
panaši operacija Amerikoje 
ir 8-oji pasaulyje.

J. Rizor pirmiau turėjo 
tris širdies atakas. Jo padė
tis buvo beviltinga. Po ope
racijos, sakoma, jis jaučia
si geriau.

gas ir nemoralus. Bombos, 
kurios krinta Vjetname, 
sprogsta Jungtinėse Valsti
jose”.

Pareiškime primena ir 
prez. John Kennedžio žo
džius: “Mes turime atsimin
ti, kad tai jų karas, ne mū
sų. Tai jų šalis, ne mūsų... 
Mes negalime visada uždė
ti savo valią ant kitų 94 
žmonijos procentų”.

Vietname amerikiečių 
nuostoliai: 160,411
Washington. — Pentago

nas informuoja, kad nuo 19- 
61 m. sausio 1 d. iki 1968 m. 
balandžio 20 d., Jungtinių 
Valstijų kareivių nžmušta 
Vietname 21,713, ne karei
vių — 3,555, sužeista 134, 
054, dingusiu — 1,089, viso 
160,411.

Nacionalinis Išsilaisvini- 
Frontas skelbia, kad ame
rikiečių žuvo daug daugiau, 
negu skelbia Pentagonas.

Londonas. — Anglija ga- 
yo nemažai jautienos mė
sos iš Kubos, kuomet iš Ar
gentinos dėl galvijų ligų 
mėsos įgabenimas sulaiky
tas.

J
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K. Markso 150-osioms 
jiimimo mėtinėms

mokslinio socializmo filoso-KARLAS MARKSAS,
fijos ir teorijos sukūrėjas, time 1818 metų gegužės 5 d., 
tai yra prieš 150 metų. Apie tai plačiai rašoma pasau
linėje spaudoje.

Buržuaziniai filosofai, teoretikai ir istorikai dar 
kartą marksizmą “sukritikavo” ir “palaidojo.” Bet fak
tas pasilieka faktu, kad jai šiandien daugiau kaip treč
dalis žmonijos gyvena po socializmo vėliava ir vis nauji 
milijonai darbo žmonių kapitalistiniame pasaulyje įsi
tikina, kad kapitalistinė santvarka nebegali patenkinti 
jų pagrindinių poreikių ir 
leisdama vietą naujai, socidlistinei-komunistinei santvar
kai. Klausimas tik laiko, > laikas kalba už tuos, kurie 
kovoja už naująjį gyvenimą, kuriam gaires pastatė Kar
las Marksas.

Neseniai Lietuvos Mokslų Akademija buvo suruo
šus Vilniuje mokslinę konferenciją šios sukakties atžy- 
mėjimui. Joje pasisakė visa eilė veikėjų. Kai kurių iš- 

Eltos” korespondento B. Bučelio 
pasinaudojame.

rksistas ir “Komunisto” žur- 
Niunka, tarp kitko, pasakė:

Marksizmas, užvaldęs milijonų širdis ir protus, 
‘ uis žemynus, valstybes ir tau

tas? Šiandien mes gyvenaįne laikotarpį, kai marksizmo 
idėjos vis giliau skverbias 
nius, kurių sąmonė ilgus 
komunizmo nuodais.”

Nurodęs, kaip Lietuvoh’e jau beveik prieš šimtą me
tų marksizmo idėjos pradėjo leisti šaknis į darbo liaudį, 
Niunka sakė: Į

a

mes negalime neprisiminti 
mo dalyvių, komunistų, 
diktatūros sąlygomis sklėi 
mo idėjas. ’ Ugdant rtiark: . v
didelį darbą nuveikė Lietuvos Komunistų Partijos stei
gėjai ir vadovai Vincas Ka ”

Istorijos Instituto din '
Žiugžda davė paskaitą 
mai Lietuvoje XIX amžiuje 
rodė, kad Marksas, plačia 
istorija, daugeliu atvejų didelį dėmesį skyrė ir lietuvių 
tautos istorijos vystymuisi. K. Markso pasisakymai lie
tuvių tautos istorijos klausimais, pasak Žiugždos, yrą 
K. Markso ir F. Engelso archyve. Toliau prof. Žiugžda 
pabrėžė Markso sugebėjimą visapusiškai stebėti savo 
meto socialinio, ekonominip ir politinio gyvenimo vysty
mąsi. Marksas karštai pri 
mą Lenkijoje ir Lietuvoje, 
tas sukilimas neatitruktų 
tiečių judėjimo prieš carižmą ir priespaudą.

Lietuvos Mokslų Aka 
J. Macevičius savo praneš 
kurtosios materialistinio 
reikšmę. Jis pabrėžė, kad 
ir pagrindė lemiamą visuomeninės būties vaidmenį visuo
menės gyvenime, parodė visuomeninės sąmonės priklau
somumą nuo visuomeninės būties, jos specifinius dėsnius 
ir santykinį (savarankiškui|ną.

O Partijos Istorijos 
bendradarbis /K. Surblys 
Markso mokymui apie darbininkų klasės istorinį vaid
menį. Jis aštriai kritikavo buržuazinius filosofus ir 
istorikus, kurie sušilę mjėgina nuneigti kapitalistinėje 
santvarkoje klasių kovo 
įvairiais marksizmo klai 
ei jai padarė mokslininkai 
čius.

Ši Lietuvos Mokslų Akademijos suruošta mokslinė 
marksizmo klausimais ko 
kaip Tarybų Lietuvoje ši 
ir energingai puoselėjamas marksizmo mokslas, 
marksizmo-leninizmo mo 
ma darbo liaudis gali sėkmingai pastatyti socializmą ir 
pereiti į komunizmą.

Marksistinis judėjimas Amerikoje taip pat turi la
bai gražių, garbingų tradicijų. Markso mokymų ir 
mokslo nešėjų į darbo liaudį pabaigoje pereito ir pra
džioje šia šimtmečio buvo 
vėliava atiteko komunistą 
alistai, nei šiandien Amer 
tis tokiais žygiais ir laim 
cialistinio pasaulio žmonės, bet per juos ir jais marksis
tinės idėjos yra ir ameriliečių tautos istorijoje suvaidi
nusios nemenką vaidmenį.

Argi ne marksizmo poveikyje ir įtakoje Amerikos 
darbininkai buvo pirmutiniai pradėti kovą už aštuonių 
valandų darbo dieną? Argi ne amerikiečiai buvo pirmu
tiniai pradėti švęsti Gegužės Pirmąją kaip tarptautinę

turės pasitraukti iš kelio už

Kas ką rašo ir sako

reikštomis mintimis, “ 
pateiktomis spaudai, čionai

Įžymusis Lietuvos ma 
nalo” redaktorius Vladas

(4

pergalingai žengia per vis

net ir į tuos žmonių sluoks- 
metus buvo nuodijama anti-

MOTERIŠKĖ APGAVO 
MOKSLININKUS

Anglijos dienraščio “Lon
don Express” koresponden
tas Roy Blackmann aną die
ną rašė apie keistą atsitiki
mą, kuriame gudri moteriš
kė suvedžiojo arba apgavo 
labai mokytus keturis tary
binius mokslininkus. Apie 
tai buvę rašyta Leningra
do spaudoje.

Viena moteriškė, kuri už 
šunybes metus ar daugiau 
ati tūpė jus kalėjime, prie 
tam tikrų intimiškų kūno 
dalių prisitaisius tam tik
rus magnetinius įrengimus 
ir pasiskelbusi, kad ji turi 
tokias akis, jog tik nuo jos 
pasižiūrėjimo daiktai pra
deda judėti. Mokslininkai 
“savo akimis pamatė,” kad iš 
tikrųjų nuo moteriškės akių 
daiktai juda! Tai tikras 
“stebuklas”. Jie tai viešai 
paskelbė ir pradėjo ieškoti 
daugiau moterų ar vyrų su 
tokiomis pat ypatingomis 
akimis! '

Kas keisčiausia, tai, kad, 
girdi, apie tą keistą mote
riškę su tokiomis galingo
mis akimis/ buvo tarybinės 
žinių agentūros “Tass” pa
skelbta visam pasauliui.

kad nelengva 
iššifruo- 
mus bu-
se savo 
rias pa- 
dos ne-

Pasirodo, 
buvo tą apgavikę 
ti, nes ji tuos įreng 
vusi įtaisiusi tokio 
kūno vietose, į ki 
šalinės akys niekai 
drįstų pažiūrėti.

Minėdami K. Markso ’< gimimo 150-ąsias metines, 
Lietuvos revoliucinio judėji- 

kųrię. sunkiomis buržuazinės’ 
lė masėse mąrksiznjoJeniniz- 
šistiųę mintį.Lietuvoje, ,ypač

psukas ir Zigmas Angarietis.” 
ktorius istorikas prof. Juozas 
visuomenės vystymosi klausi- 

K. Markso raštuose.” Jis nu-, 
i domėdamasis įvairių tautų

tarė ir palaikė 1863 m. sukili- 
Jis tačiau labai rūpinosi, kad 

įuo bendro visos Rusijos vals-

demijos narys korespondentas 
me plačiai išdėstė Markso su- 
istorijos supratimo teorijos 
Marksas sėkmingai išryškino

instituto vyresnysis mokslinis 
savo pranešimą paskyrė K.

s neišvengiamumą. Taip pat 
išimais pranešimus konferen- 
A. Buračas ir R. Maliukevi-

nferencija aiškiausiai parodo, 
indien yra aukštai pastatytas 

' Tik 
:slu persiėmusi ir pasiręmda-

socialistai. Paskui marksizmo 
,ms. Nors, tiesa, nei tada soci- 
ikos komunistai negali didžiuo- 
ejimais kokius yra pasiekę so-

Kai apgavystė išryškėjo, 
spauda pareiškė nųsistebė- 

ri diplo- 
omi mo-

j imą, kad tie ketu 
muoti ir plačiai žiu.
kslininkai taip lengvabūdiš
kai patikėjo moteriškės jė
ga savo akimis’ dai 
judįųti! .(,'u r

Tas tik parodo, k

ktu,s pa

ad ne vi
sada mokslaSj apdairumas 

ia rankair atsargumas ein 
rankon.

KLERIKALŲ SPĄUDA 
APGAUDINĖJA 
SKAITYTOJUS

Chicagos ; kunigi 
gas” bal. 29 dieną 
me puslapyje įdėj 
antraštę “Demons

į “Drau- 
pirmaja- 
o didelę 
bravo A-

merikoj, Europoj, Azijoj.” O 
paantraštė skambėjo: “Tūk
stančiai amerikiečių žygia
vo gatvėmis, reiškė lojalu
mą Vietname kariaujan
tiems”. Vadinasi, demon
stravo už Johnsono politiką 
ir Vietnamo karą.

Kunigų organas, paminė
jęs Chicagą, kurios lojalu
mo'demonstracijoje dalyva
vo 15,000 žmonių, sako:

“Daugiausia demonstran
tų buvo New Yorke — ligi 
150,000. Įvyko susidūrimų 
tarp palaikančių karius 
Vietname ir šaukiančių 
prieš jo tęsimą...”

Vadinasi, ta milžiniška 
niujorkiečių minia demon
stravo už Vietnamo karą!

O iš tikrųjų gi buvo kaip 
tik priešingai. Šita milži
niška demonstracija buvo 
prieš Vietnamo karą ir už 
Amerikos išsitraukimą iš 
Vietnamo. Taip vadinama; 
“lojalumo demonstracija” 
buvo palyginti visiškai men
kutė. Vietos komercinė 
spauda jai davė 5,000 daly
vių, bet, aišku, kad joje nė 
tiek nebuvo.

Tai matote, kaip kunigų 
laikraštis apgaudinėja savo 
skaitytojus, begėdiškai ■ iš
kreipdamas tikrovę ir fak
tus.

Traukiniu iš Anglijos 
į Prancūziją

Po kelių metų trukusių 
pasitarimų, pagaliau pasi
rašytas tarp Prancūzijos ir 
Anglijos susitarimas dėl tu
nelio po La Manšu staty
bos. Jame bus nutiesti 2 
geležinkelio keliai, trauki
niai' galės judėti į Vieną ir 
į kitą' pusę trijų minučių in
tervalais. Numatoma nau
doti didelius dviaukščius 
vagonus.

Neskaitant keleivių, per 
valandą tik viena kryptimi 
bus galima pervežti 3,600 
automobilių' Tiek jų 1962 
m. buvo pervežama jūra 
per ištisą parą. Tunelio sta
tyba kainuos apie 562 min. 
svarų sterlingų.

JUOZAS KUCKAILIS

Įdomus pasikalbėjimas su 
senute Julija Biliūniene

O?

wW

darbininkų šventę
Taip pat ir ši 

už laisvę ir lygias 
protestų upėje, ar 
kilime prieš karą 
vaidina didelį vaidmenį.

Marksizmo idėjų didžiuliu laimėjimu šiandien rei
kia laikyti Amerikos pažangiosios visuomenės ryžimąsi 
išleisti anglų kalba marksistinį dienraštį. Tiesa, kelyje 
dar daug kliūčių, 
raščio tikrai> susi

?
andien, tiek juodųjų žmonių judėjime 
teises, tiek išsiliejusioje prieškarinių 

ba studentijos ir bendrai jaunimo su- 
ir monopolistinį kapitalą marksistai

bet, netenka abejoti, kad tokio dien- 
auksime.

Donelaičio gatvė Kaune 
triukšminga: rieda vienas po 
kito troleibusai, juos vejasi 
autobusai, lengvieji automo
biliai. Ties devintu numeriu 
pasuku į kiemą. Triukšmas 
prityla. Susirandu pažįsta
mas duris. Atidaro senutė: 
baltais baltais kaip sniegas 
plaukais, vidutinio ūgio, 
liekna, o jau judrumas, gy
vumas!.. Tuojau prašo j 
vidų, sodina. Brangiausias 
svečias... O aš tiktai ant
rą kartą pas ją, pas Juliją 
Janulaityte-Biliūnienę.

Didžiulis sieninis laikro
dis, labai senos įrištos kny
gos. Ant sienų nuotraukos: 
vienose—Jonas Biliūnas, ki
tose — ji arba abu kartu...

Tyliu: nedrįstu pažadinti 
prisiminimų, viską su
drumsti.

—Tai nuo ko pradėsi
me? — paklausia ji pati.

—Gal nuo jūsų pirmosios 
pažinties?

—Kai Biliūną pašalino iš 
Dorpato universiteto, jisai 
atvyko į Šiaulius ir užėjo 
pas mano brolį Augustiną. 
Taip ir susipažinome. 1902 
metais apsigyvenau Pane
vėžyje. Ir Biliūnas ten at
važiavo. Susituokėme 1904- 
aisiais, kai jis iš Leipcigo— 
studijavo ten komerciją — 
sugrįžo į Lietuvą.

Žiūriu į jos veidą, gero
mis rauk š 1 ė m i s išvagotą, 
švytinčias akis. Negi jai 
jau atuoniasdešimt septyne- 
ri? Negi viskas taip seniai 
buvo ?

O Julija Biliūnienė toliau 
vyniojd prisiminimų giją.

—Sužinojom, kad jam 
plaučių džiova. Geriausias 
klimatas — Šveicarija. Kas 
į Šveicariją važiavo? Kas 
buvo turtingas. Kas turėjo 
iš ko gyventi, tam ir klima
tas padėjo. Susituokėme 
rugpiūčio ketvirtą, o dvide
šimt aštuntą išvažiavome. 
Jis — į Anykščius, paskui į 
Ciurichą, o aš — į Char
kovą, gauti dantų gydyto
jos diplomo: dar nebuvau 
baigusi mokslo. Per tris 
mėnesius baigiau. Jis jau 
man rašo iš Ciuricho, kad 
temperatūra ne krinta, bet 
kyla, kartais net iki 39 
laipsnių ir daugiau... Sti
pendija maža — 25 rubliai. 
Už kambarį mokėk, už uni
versitetą mokėk, knygų rei
kia. Vis pusalkanis. Tuber
kuliozė šuoliais lėkė pir
myn.

Gavusi diplomą, Julija Bi
liūnienė išskubėjo į Šiau
lius. Kur pasiskolinti pi
nigų? Brolis padėjo. Įsidė- 
jusi kelionei kaip ji sąko, 
“kepalą duonos ir kumpį,” 
išvažiavo, vokiškai temokė
dama vos kelis žodžius.

—Radau jį gulintį palė
pėje, mažame kambarėlyje, buvo su muzika, su daina 
Dieve tu mano, visas šla
pias, skalbiniai šlapi. Tem
peratūra tą vakarą buvo 39 
laipsniai. Vis tiek mūsų 
džiaugsmas didžiausias: su
sitikome ... Nusam d ž i a u 
kambarėlį. Gražų, su tera
sa. Perkėliau jį. Pradėjau 
gerai maitinti. Nuotaika 
pasitaisė. Ėmė atsigauti, 
temperatūra nebekilo, o po 
trupučiuką slūgo. Jis ėmėsi 
plunksnos.

O juk gydytojas, tikrinęs 
J. Biliūno sveikatą, buvo pa
reiškęs: “Vargu ar keturis 
mėnesius išgyvens. Važiuo
kit namo.” Nevažiavo. Su
laukė pavasario. Tiktai ta
da Lietuvą pasiekė. Vasarą

ži, balti. Paskui vis dides
ni, didesni ėmė plaukti, kaip 
žąsys. Uždengė visą hori
zontą. Jis sako: pavargau^, 
atsigulsiu pailsėti. Tik tu* 
nenueik nuo manęs, būk^ 
prie manęs...

Neparašė Jonas Biliūnas 
daugiau nieko. Nespėjo. 
Mirtis jį nusinešė su visais 
kūrybiniais planais. Tegy
venusį vos dvidešimt aš
tuonerius.

(“Gimtasis kraštas”)

Topoliai—-geri 
žaibolaidžiai

' Šveicarų tyrinėtojas Ko- 
ladonas, stebėdamas, kaip 
žaibas veikia medžius, nu
statė, kad topolis nuo žai
bo nukenčia mažiausiai. Jo 
laja išlieka beveik sveika. 
Taigi, topoliai yra geri žai
bolaidžiai.

Ąžuolai, trenkus žaibuiA 
visiškai netenka savo lapų.* 
Guobos į žaibus reaguoja 
beveik taip pat, kaip topo
liai. Jaunos kriaušės po 
žaibo greitai atsigauna, se
nos paprastai žūva.

Matyt, kad jauni medžiai 
yra geresni laidininkai už 
senus. Koladonas mano, 
kad aplink gyvenamuosius 
pastatus pasodinti topoliai 
gali visiškai pavaduoti žai
bolaidžius.

praleido Rozalimo pušyne. 
Rudeniop rengėsi į Jaltą. 
Jinai jau buvo ten išsiun
tusi dantų gydytojos kabi
neto įrengimus. Bet kažkas 
patarė važiuoti į Zakopanę. 
J. Biliūnas išvyko vienas. 
Apsigyveno neturti n g ų j ų 
studentų sanatorijoje. J. 
Biliūnienė liko Kaune, pra
dėjo Verstis dantų gydyto
jos. praktika. Pacientų bu
vo maža. O pinigų taip rei
kėjo !

—Gavau iš jo žinią, kad 
temperatūra vėl kyla. Ne
trukus atėjo laiškas ir iš 
tos saratorijos direktoriaus, 
kad tucvjcjau atvažiuočiau 
pasiimti, nes ilgiau kaip 10 
dienų neišgyvensiąs. Ką da
ryti, tiesiog nežinau.

Vienas pacientas, sužino
jęs J. Biliūnienės bėdą, pa
dėjo. Vėl ji išvažiavo.

— Randu: kambarys be 
saulės. Jau temperatūra 39 
su puse. Visiškai silpnas. 
Nevešiu namo — nuspren
džiau. Jis sako, kad aš taip 
vaikiškai darau: pinigų nė
ra, o mes pasiliekame. Pa- 
ieškosim, sakau, pinigų, ra
sim ... Pasamdžiau kamba
riuką. Pervežiau jį. Jis pa
tenkintas. Taip šviesu, taip 
gera. Pradėjau jį maitinti
geriau, nieko kito — tik 
maitinti. Tėmperatūra ėmė 
kristi. O po poros mėne
sių jis pradėjo dirbti. Dik
tavo, o aš rašiau. Paskui 
jau pats galėjo rašyti.

Zakopanėje J. Biliūnas 8 
mėnesius išgulėjo lovoje. 
Čia sulaukė pavasario. Svei
kata pagerėjo, Grįžo į Lie
tuvą, kurios rašytojas labai 
ilgėjosi. • Tai buvo paskuti-, 
nė jo viešnagė gimtinėje. 
Pabuvojo Anykščiuose, Ro
zalime, paskui apsigyveno 
Kačerginėje.

—Ten jam gulint, gimė 
“Liūdna pasaka.” Ta mote
riškė tokia ėjo, psichiškai 
nesveika. Matyt, nuo dide
lio pergyvenimo. Jis manė, 
kad ji elgetauja. Įspaudė 
monetą jai į ranką, o ji pi
nigų nepaisė, tos kapeikos 
nuslydo... Ji tik paklau
sė: “Ar nematei Petriuko?” 
Taip užsimezgė “Liūdna pa
saka.” Ją baigė rašyti Za
kopanėje, kur rudenį, vėl iš
važiavome. Nusamdžiau 
butą. Bet temperatūra jau 
nebekrito, vis kilo. Kartais 
aš už jį rašydavau, kar
tais jis pats. Manėme: pa
būsime ten metus. Paskui 
gyvensime Anykščiuose.

Ruduo. Vis jam nebege
rai. Linksmas rytais dar 
buvo. Priešais mūsų name
lius buvo vila. Toje viloje 
muzikantai rengdavo kon
certus. Labai gražios repe
ticijos būdavo. Jis klausy
davosi muzikos.

Paskutinė diena taip pat

Dar tik aušo. Saulė vi
sai į mūsų langus. Jis pra
dėjo švilpauti, dainuoti dai
neles, kad jau nubudo. Sau
lė patekėjo tokia graži. Mes 
gėrėjomės, džiaugėmės ja. 
Paskui pavalgė. Sako: duok 
pačius gražiausius marški
nius. Aš apvilkau tais marš
kiniais. Jis patenkintas. Pa
dėjau staliuką ant lovos — 
tokia lenta buvo įtaisyta. 
Sako: duok man katalogus: 
surašysiu visas knygas, ku
rios man labiąusiai reika
lingos. Paskutinėmis dieno
mis jis rinko medžiagą iš 
indų filosofijos...

Po pusiaudienio pradėjo 
slankioti debesys, tokie ma*

»»»

Moterys ir vyrai
Vokiečių mokslininkų duo

menimis, moterys savo fi
zine jėga “atsilieka” nuo 
vyrų 53%. Šio natūralaus 
skirtumo nepavyko paša
linti specialiomis .treniruo
tėmis, nes moterų jėgos 
prieauglis . vienodose sąly-Ą 
zgose tesūddro 43% vyrų jė- 
Igos prieadglio.’' A

Visai kitokie širdies veik
los patikrinimo rezultatai: 
esant vienodam apkrovi
mui, moters širdis funkcio
nuoja efektyviau, negu vy
ro. Kai dėl intelekto, tai 
eksperimentinė psichologi
ja teaptiko tiktai nežymius 
skirtumus: moterys šmaikš

tesnės kalboje, gabesnės 
svetimoms kalboms ir pa
stabesnės.

NAKTINĖ UPĖ
Čilės šiaurėje, netoli Ari- 

kos uosto, teka nedidelis 
upelis. Jo vaga būna už
pildyta vandeniu tik nakti
mis. Dieną upė išdžiūsta, ją 
galima pereiti' nesušlapus 
kojų. Išdžiūvimo paslaptis < 
paprasta — vanduo atsiran-z 
da tirpstant Andų sniegy-v 
nams. Sniegas tirpsta die-’ ' 
ną, šildant saulei, ir upelį 
jis pripildo tik pavakary.

IŠ LAIŠKŲ
Gerb. “Laisvės” 
Redakcija,

Aš norėčiau jūsų paklaus
ti, kas pasidarė su laiškais, 
kuriuos mes siunčiame sa
vo giminėms į Lietuvą, kad 
jie jų negauna? Kai siun
čiame registruotus laiškus, 
tai gauna, bet tokie laiškai 
brangiai kainuoja.

Adolfas Kvietkauskas
Nuo Redakcijos: Tai pir

mas toks nusiskundimas. 
Rodosi, abiejų šalių Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos) 
paštai gerai pata r n a u j a, 
nors, žinoma, kartais gali 
vienas kitas laiškas kur. 
nors kelionėje pasimesti. * 
Bet kas nors Lietuvoje iš 
viso negautų paprastų laiŠn 
kų, tai mums naujiena.
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V. GUSTAS

Kaip buvo sukurta ir kam tarnavo 
vadinamoji “Baltijos Antante”

(Tęsinys)
Nedavė Lietuvai pagalbos
Latvijos ir Estijos 

žuazinės vyriausybės 
teikė savo Baltijos Antan
tės sąjungininkui — Lietu
vai jokios, ne tik materiali
nės, bet netgi ir mor 
paramos lenkų ultima 
Lietuvai ir Klaipėdoj už
grobimo metu.

Po to, kai 1938 nietais 
kovo 17 d. Lenkijos vy 
sybė pateikė Lietuvai 
matumą, reikalaujant 
delsiant nustatyti dip 
tinius santykius ir. ati 
ti Lietuvos-Lenkijos 
susisiekimui ir ryšiams,

bur- 
nesu-

alinės 
a tumo

riau- 
ulti- 

ne- 
oma- 
iary- 
sieną 

Lie-
fcuvos sąjungininkai iš Bal
tijos Antantės — Latv ja ir 

• lįsti ja — patarė Lie buvos 
vyriausybei priimti Lenki
jos reikalavimus. Latvijos 
užsienio reikalų min: stras
Munters tiesiog pai eiškė 
Lietuvos pasiuntiniui Lygo

lerinių fašistų agresijai, 
kaip to reikalavo nacionali
niai Pabaltijo tautų intere
sai, nebuvo tikruoju Balti
jos Antantės tikslu.

Lenkijos fašistų siekiai
Lenkų fašistai 1938 m. 

kovo mėn. Lenkijos ultima
tumo p r iė m i m ą laikė tik 
“kaip pradžią sukuriant 
valstybių bloką nuo Balti
jos iki Juodosios jūros,” 
bloką, kuris Lenkijai vado
vaujant “apsaugotų rytin- 
nes Vokietijos' sienas ir 
sektų, kad Tarybų Sąjunga 
negalėtų ateiti į pagalbą 
Čekoslovakijai ir Prancūzi
jai, jeigu Vokietija užpul
tų šias valstybes...” Len
kijos vyriausybė imasi pa
stangų sukurti tokį bloką 
praplečiant jau egzistavusį 
antitarybinį bloką — Bal
tijos Antantę. Propaguo
damas tokio “neutralaus

kiečiai rekomendavo Lietu
vai tokią neutraliteto poli
tiką...”

o pavojaus 
klausomybei 
erinių fašis- 
įkybėse, ka

Vis augančia 
Lietuvos nepri 
iš lenkų ir hitli 
tų pusės aplir 
da visos Pabaltijo tautos 
buvo sunerimusios dėl savo 
likimo, kai Europoje nebau
džiamai plėtėsi 
resija, neutrali 
bimas buvo rei 
su pirma viduje 
ti tikruosius 
imperializmo ti 
naudoti Pabalt 
ridorių hitlerir 
prieš TSRS, 
sienio reikalų 
Munters vėliaik pripažino, 
kad “neutralite 
iš esmės buvo 
jėgos doktrino 
Vokietiją...”

hitlerinė ag- 
teto paskel- 
kalingas vi- 
ir prideng- 

tarptautinio 
kslus — pa- 
jį, kaip ko- 
ei agresijai 

Latvijos už-' 
min i s t r a s

ito politika 
orientacija į 
is nešėją —

Ką tokia politika reiškė?

je, kad “konflikto metu 
Latvija bus su Lenkija vie
noje pusėje...”

Latvių buržuazija apkal
tino Lietuvos vyria u s y b ę 
tuo, kad normalių santykių 
tarp Lietuvos ir Ler 
nebuvimas neduoda ga 
bės lenkiškų prekių trans
portuoti į Latviją ir 
po ją trumpiausiu kel 
per Lietuvos terit 
Latvijos vyri a u s y b ė dar 
1938 metų kovo 15 d 
siuntė Lietuvos vyriai 
specialų kreipimąsi, reika
laujantį likviduoti įtemptus 
^antykius su Lenkija.

Smetoninės vyriaus} 
pasidavimas.

Negavusi paramos : 
vo Baltijos Antantės s 
gininkų, o taip pat Vaka
rų valstybių — Anglijos, 
Prancūzijos ir Voki 
vyriausybių pusės, 
vos vyriausybė buvo 
versta priimti lenkų 
matumą, gėdingai a 
kiusi nuo savo “

kijos 
limy-

Lie
ti — 
ariją.

. pa- 
sybei

bes
H i

š sa- 
ąjun-

etijos 
Lietu - 

pri- 
ulti- 

tsisa- 
pasyvaus 

pasipriešinimo” — diploma
tinių santykių su Lenkija 
nebuvimo — politikos.

Kada hitlerinė Vokietija 
1939 m. kovo 20 d. parei
kalavo iš Lietuvos vyriau
sybės perduoti jai Klaipė
dą ir Klaipėdos k 
Baltijos Antantės nar 
Latvijos ir Estijos vyriau
sybės — taip pat neišreiš
kė jokios paramos Lietuvai 
ir patarė Lietuvos vyriau
sybei nusileisti Vokietijos 
reikalavimams. Estijos pa- 

r m a

raštą, 
ai —

sybei nusileisti Vok 
reikalavimams. Estij 
siuntinys Kaune V a 
viename pasikalbėjime tie
siog pareiškė, kad ‘f j eigų 
aš būčiau Smetonos

bloko” sudarymą, Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
Bekas, šis vokiškojo fašiz
mo komivoježeris, 1938 me
tų vasarą aplanko Pabalti
jo valstybių sostines. Ta
čiau Baltijos santarvės — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos—vyriausybės ne be pa
grindo bijojo Lenkijos įjun
gimo į Baltijos Antantę ir 
todėl pulkininko Beko pa
stangos nedavė laukiamų 
rezultatų.

Lietuvos vyriausybė, bi
jodama, kad Beko siekimai 
panaudoti Pabaltijo valsty
bių sąjungą savo tikslams 
bus įgyvendinti, vėl pasisiū
lo papildyti Baltijos An
tantę karine trijų Pabalti
jo valstybių sąjunga. Ta
čiau Latvijos ir Estijos vy
riausybės, kaip ir anksčiau, 
dar atsisakė dalyvauti ka
rinėje sąjungoje kartu su 
Lietuva. Kaip su apgailes
tavimu pabrėžė tuo metu 
Lietuvos pasiuntinys Pary
žiuje P. Klimas,/‘latviai ir 
estai iš pat pradžių veng
dami tartis su mumis kari
nio saugumo organizavi- 
me... menkina mūsų są
jungos politinę vertę...”

Vokiečiai pasiūlė
Antrojo pasaulinio karo 

išvakarėse Baltijos Antan
tės nariai—Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vyriausybės— 
pravedė plačią kampaniją 
už neutraliteto paskelbimą 
ir priėmė neutralumo įsta
tymą. Kaip vėliau pripaži
no Lietuvos užsienio reika
lų ministras viename savo 
laiške į Berlyną, “patys vo-

politika ir 
ralumo įsta- 
krumoje tik 
tuvos ir ki- 
tantės narių

Neutraliteto 
priimtieji neut 
tymai reiškė ti 
viena, kad Lie 
tų Pabaltijo Ar 
vyriausybės už tikrino hitle
rinius ir lenkų 
jos atsisako bendradarbiau
ti su Tarybų Sąjunga, sie
kiančia užtikrinti Europo
je kolektyvini

Tarybinė spa 
tu pažymėjo, 
kasis fašizmas 
šią formulę Ps 
atžvilgiu, kad 
neutraliteto už

fašistus, kad

saugumą.
ūda tuo nie
kad “vokiš- 

panaudoja 
balti j o šalių 
mažų šalių 

tik r i n i m o
ompromituo- 
saugumo

jeigu 
vieto-

je, aš, kreipdamasis į Ber
lyną, pasakyčiau — štai 
jums Klaipėda, imkite ją, o 
mane palikite ramybėje...” 
Hitlerinei Vokietijai užgro
bus Klaipėdą ir Klaipėdos 
kraštą Latvijos ir EĮstijos
vyriausybės veidmainiškai 
sveikino Lietuvos vyriausy
bę “taikaus santykių su 
Vokietija išsprendimo” pro
ga.

ėmė
nflik-

Pozicija, kurią u ž 
Lietuvos-Lenkijos ko 
to ir Klaipėdos užgrobimo 
metu Baltijos Antantės są
jungininkai — Latvi; 
Estijos fašistinės vyr 
bes—visu akivaizdum 
Jįudijo tai, kad “Bg 
santarvė” egzistuoja 
kaip antitarybinis b 
itąip parodė šie įvyki; 
sipriešinimas lenkų ii

os ir 
ausy-

tik 
okas.

hit

priedanga suk 
ti kolektyvinio 
principą ... Tai taip pat 
vienas iš metodų, kurio pa
galba vokiečių 
ketino surišti 
Berlynu ir įtra 
ro su TSRS pasiruošimą 
Tarybinė spat 
nurodė, kad “p
laidos ir koketa v i m a s su 
vokiškuoju faši 
prieštarauja n 
niams Pabaltij 
resams...”

diplomatija
Pabaltijį su

ida teisingai 
elitinės nuo-

zmu visiškai 
a c i o n a 1 i- 

o šalių inte-

Pradžia pabaigos
“Baltijos sa: 

skelbusi neutr; 
ką ir 1939 me 
priėmusi neutralumo įsta
tymą, faktiškai 
ti. Estijos užs: 
ministro Selterio pasiūlymu 
Baltijos Antantės IX sesijo
je 1939 m. pav 
buvo priimtas 
nešaukti eilinės X sesijos 
1939 metų rud 
vos tik Lietuva, Latvija ir 
Estija 1939 metų rudenį

ntarvė,” pa
riteto politi- 
tų pradžioje

jau ėmė ir- 
ienio reikalų

asarį Kaune 
nutarimas

enj. Tačiau

Graži tu, mano brangi Tėvyne...
Nuotraukoje: Žvilgsnis į Galvės ežerą nuo Trakų

pilies. (Alg. Brazaičio nuotrauka)

pasirašė tarpusavio pagal
bos sutartį su Tarybų Są
junga, Baltijos Antantė vėl 
buvo atgaivinta. Ji buvo pa
togi visų Pabaltijo valstybių 
reakcinių jėgų susivieniji
mo forma jų antitarybinė
je politikoje.

1939 m. rudenį Baltijos 
Antantė greit perauga iš 
politinio ir diplomatinio an
titarybinio bloko į karinę 
trijų Pabaltijo valstybių— 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos — sąjungą, nukreiptą 
prieš Tarybų šalį, nors šį 
Baltijos Antantės laikotar
pį kai kas dabar bando už
miršti, apribodami Baltijos 
Antantės egzistavimą tik 
IX sesija 1939 metų pava
sarį.

1939 metų vasarą ir ru
denį Lietuvos vyriausybė 
daro naujas pastangas pri
sijungti prie Lietuvos-Ėsti- 
jos karinės sutarties. Vy
riausybinis oficiozas—laik
raštis “XX Amžius”' patal
pino didelį straipsnį, pava
dintą “Naujos nuotaikos ir 
Baltijos vai s t y b i ų liki
mas,” kuriame sakoma, kad 
“...jei seniau Latvija ir 
Estija prisibijojo komplika
cijų dėl Vilniaus ir Klaipė
dos, tai dabar tie pavojai 
išnyko: po ultimatumo ra
dikaliai pasikeitė Lietuvos- 
Lenkijos santykiai, o pri
jungus Klaipėdą prie Rei
cho pasidarė tolygi Latvijos 
ir Estijos santykiuose su 
tuo pačiu Reichu. Taigi 
kliūtys, kurios neleido 
įkurti stiprią trijų valsty
bių politinę ir gynimosi są
jungą anais metais, jau yra 
dabar išnykę...” “Visos 
Baltijos santarvės valstybės 
pasisakė ginsiančios savo 
neutralumą visomis jėgo
mis. Pigu suprasti, kad šios 
pavienės karo pajėgos... 
žymiai padidėtų, jei jos virs
tų kolektyvia, sujngta kari
ne jėga...”

Jų karinė sąjunga
Lietuvos pasiuntinio Ry

goje pranešimu, šis straips
nis “apie trijų Baltijo vals
tybių sąjungos būtinumą 
sukėlė Latvijoje didžiulį su
sidomėjimą. Latvijos tele
grafo agentūra atspausdi
no iš jo plačias ištraukas, o 
kai kurie laikraščiai beveik 
ištisai patalpino jo vertimą. 
Politiniuose sluoksni u o s e 
apie jį kalbama nemažai, 
atsiliepdami taip pat teigia
mai. Idėja, akd visos trys 
Pabaltijo valstybės turės 
bendromis jėgomis ginti 
savo neutralitetą, rodosi, 
vis labiau įsišaknija Latvi
joje. ..”

Ypač didelę veiklą “Bal
tijos santarvės” valstybių 
karinės sąjungos sukūrimo 
kryptimi išvystė Lietuvos 
armijos vyriausiasis vadas 
gen. Raštikis, latvių — ge
nerolas Balodis ir estų — 
<ren. Laidoneris. Generolas 
Balodis, pavyzdžiui, pasi
kalbėjime su gen. Raštikiu 
sakė, kad “jeigu negalima 
pasiekti formalaus karinės 
sąjungos tarp Lietuvos ir 
Latvijos sudarymo, tai mes 
privalome nors faktiškai 
nasiruošti nelaimės atveju 
drauge veikti...”

Sutarties projektas
Lietuvos užsienio reika

lų ministerijos archyvuose 
užsiliko trijų Pabaltijo 
valstybių karinės sutarties 
projektas, kurio autorius 
buvo Lietuvos pasiuntinys 
Berlyne K. Škirpa. Šioje 
“Neutraliteto . gynimo su
tartyje” buvo manoma, kad 
susitariančios šalys “jų pa
skelbtą griežtą neutralumą

gins visomis savo priemonė- VAIZDELIS
mis ir teiks viena kitai pa
galbą karinėmis jėgomis...” 
(2 skyrius). “Susitariančių
jų šalių karinei vadovybei 
pavedama neatidėliojant pa
ruošti bendrą neutraliteto 
gynimo planą... (3 skyr.). 
“Karinė vadovybė keičiasi 
visais slaptais kariniais 
duomenimis apie kiekvienos 
susitariančios šalies pasi
ruošimą g y n y b a i... ” (4 
skyr.).

Sutartyje buvo numatyta 
įkurti bendrą jungtinę trijų 
Pabaltijo šalių armijų va
dovybę su savo būstine Ry
goje. Jau pats karinės su
tarties projektas ir jo ap
tarimo vyriausybi n i u o s e 
sluoksniuose buvimo faktas 
aiškiai parodo tai, kad Bal
tijos Antantė peraugo į an
titarybinį karinį bloką.

Antitarybinis kursas
Naujojo Estijos užsienio 

reikalų ministro Pijpo pa
siūlymu 1939 m. gruodžio! 
mėn. Taline buvo pravesta 
Baltijos Antantės narių X 
sesija. Ji buvo pašvęsta Pa
baltijo šalių bendros anti
tarybinės užsienio politikos 
kurso nustatymui ir kari
niams klausimams. Šioje 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienio reikalų minist
rų konferencijoje buvo pri
imtas nutarimas užmegsti 
glaudų kontaktą tarp šių 
šalių armijų generalinių 
štabų. Estija ir Lietuva 
šiais tikslais apsikeitė kari
niais atašė, kurių iki šio 
laiko jos neturėjo. Konfe
rencijoje buvo įteisinti pe
riodiniai Pabaltijo valsty
bių armijų aukštųjų kari
ninkų ir skyrių ryšiams su 
Tarybine Armija viršinin
kų susitikimai.

Sekanti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užsienio rei
kalų ministrų XI konferen
cija įvyko 1940 m. kovo 14- 
16 d. Rygoje ir taip pat 
buvo paskirta bendradar
biavimo, tame skaičiuje ir 
karinio, sustiprinimo tarp 
Pabaltijo valstybių klausi
mams ir ekonominių ryšių 
su hitlerine Vokietija prob
lemoms. Šių pastangų re
zultatas buvo tas, kad, kaip 
ųripažista savo memuaruos 
buvęs Lietuvos armijos va
das gen. Raštikis, 1940 m. 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos armijų generaliniai šta
bai turėjo paruoštus bend
rus operatyvinio veikimo 
olanus.

1940 m. pradžioje šalys. 
“Baltijos santarvės” nariai, 
oradėjo leisti specialų žur
nalą prancūzų, vokiečių ir 
anglų kalbomis “Baltic Re
view.” Šio žurnalo tikslas 
buvo koordinuoti Pabaltijo 
šalių valdančiųjų sluoksniu 
veiklą ir informuoti apie ją 
Vakarų Europos šalis. Šia
me žurnale daug buvo rašo
ma anie bendradarbiavimo 
su hitlerine Vokietija su
stiprinimą, apie būtinumą 
“išsaugoti vakarų valsty
bių suinteresuotumą Pabal
ti ju,” bet nė žodžiu nebuvo 
užsimenama apie būtinumą 
^ikvtis savitarpio pagalbos 
su Tarybų Sąjungą sutar
čių ir bendradarbiavimo su 
i a sustiprinimą.

(Bus daugiau)

AMERIKOS TRAGEDIJA
Kuriasi naujas pasaulis, 

niekas nebegali jį sulaiky
ti—užtvenkti kelią kilnioms 
idėjoms. Nėra tokių ka- 
nuolių, kad idėjas nušautų, 
nėra tokių bombų, kad idė
jas susprogdintų. Tik ta
da idėjos sustos, kada ne
bebus žmogaus ant žemės.

Vietname basas, mažas 
žmogus, beginklis, stoja 
prieš Amerikos vėliausius 
kariškus išradimus, prieš 
nuodingas dujas, prieš rėp
lomis slenkančius storomis 
sienomis šarvuočius, tan
kus bei kanuoles. Basas 
žmogus girdi nepaprastą 
garsą-ūžesį viršuje jo gal
vos, mėlynoje padangėje,— 
tai didžiuliai Amerikos bom- 
beriai jo ieško... Ieško 
jo šeimos, kūdikių, jo lūš
nelės, kad ant jos numestų 
bombas, kurios viską su
maišo su žeme.

žūsta basas žmogus, žūs
ta ir kitas, trečias, žūsta jų 
šeimos. Bet jų raudonas

Negrų boikotas paveikia 
biznierius

Greenwood, Miss. — Vie
tos negrų boikotas prieš 
vietos biznierius duoda neg
rams gerų pasekmių. Dau
gelis biznierių darb jiems 
nuolaidų, numažina prekių 
kainas.

kraujas susigeria į žemę, 
uždega ją kerštu atėjūnui- 
priešui, ji palieka karšta 
atėjūno kojoms ant jos 
stovėti.

Žiaurus atėjūnas-priešas 
vis labiau įsitvirtina, iš
krauna daugiau ir daugiau 
šovinių, paleidžia daugiau 
nuodingų dujų. Siunčia vis 
daugiau bomberių, kurie 
kiekvienu pakilimu į mėly
ną padangę sėja mirtį ant 
to krašto žmonių, ant der
lingų dirvožemių, ant žalių 
siūbuojančių girių - miškų. 
Nunuoginami medžiai, kad 
atėjūnas matytų, kas po 
jais slepiasi.

Bet žemė neatleidžia atė
jūnui, ji degina jo padus, ir 
degins žemė svetima. Atė
jūnas brenda į balas, į bog- 
nas, ieško ten prieglaudos. 
Jį seka ligos, svetimas kraš
tas jį naikina. Svetima že
mė jam neatleidžia.

Dzūkelis

Popiete Sudargo kolūkyje
(Specialiai “Laisvei”)

šakiai. — Kolūkio salėje 
skamba maršo melodija, 
merginos pasitinka svečius 
— kolūkio pensininkus. Tai 
jiems šiandien išpuošti sta
lai, tai jų garbei kolūkio 
ansamblio dalyvės- pasipuo
šė tautiniais laibais.

Iš tiesų, pirmoji kaimo 
pensininkų karta pakėlė 
daug sunkumų. Jie kūrė ko
lūkį. Jie savo darbščiomis 
rankomis augino pirmąjį 
derlių, kai dar mažai tebu
vo traktorių bei žemės ūkio 
mašinų. Šie žmonės tikėjo 
gražesniu rytojumi, neieš
kojo lengvesnės duonos ki
tur. Jiems ačiū, kad kolū
kis vis turtėjo, kasmet pa- 
sipuošdamas naujais pasta
tais, brandindamas vis gau
sesnius derlius, o į Nemuno 
lankas kasmet buvo išgena
ma gausesnė juodmargių 
banda.

Pensininkų popietę pra
deda Sudargo kolūkio pir
mininkas E. Dragūnaitis. 
Jis šiltais žodžiais kreipia
si į sūsirinkusius (o jų be
veik du šimtai), dėkodamas 
už triūsą, už tai, kad dau
gelis jų, būdami pilnai ap
rūpinti ir galėdami ilsėtis, 
dirba ir dabar pagal savo 
išgales.
c Į salę šauniai įžygiuoja 
pensininkų kartos anūkai, 
žodžiai karšti, kaip ir jų 
širdys. Jaunieji linki darbo 
veteranams ramiai ilsėtis ir

pažada, kad jie užaugę bus 
verti senelių.

Vaikai pasklinda po salę. 
Jų rankutėse — gyvos gė
lės. Jos įteikiamos Pranui 
Žemaitaičiui, Jonui Marge- 
vičiui, Antosei Mačiulaitie- 
nei, Onai Mazūraitienei ir 
kitiems.

Pensininkų vardu sujau
dintas kalba J. Jančaras. 
Jis dėkoja už pagarbą ir 
pasižada talkininkauti ko
lūkiui.

Salėje skamba muzika, 
šoka kas tik gyvas. Moterė
lės atlaidžiai šypsosi:

—Matai, kaip visi atjau
nėjo. Net sumatyti nespėji, 
kaip kojos kyla.

O antros brigados pensi
ninkas J. Mozūraitis štai 
ką pasakė:

—Malonu, kad mūsuose 
taip gerbiami seni žmonės. 
Apie šią popietę ir mums 
rodomą pagarbą būtinai pa
rašysiu savo broliui į Ame
riką. Pas juos taip nebūna. 
Tegu stebėsis!

R.
Šakių rajonas

Gina storulę mokytoją
Larkspur, Calif. — Mo

kyklos direktorius pasiryžo 
iš darbo paleisti fizikos mo
kytoją E. R. Blodgett tik 
todėl, kad ji sveria 220 sva
rų ir dėl to, mokiniams ne
duoda gero pavyzdžio, kaip 
fiziniai užsilaikyti. Bet ji 
atsisako trauktis iš darbo 
ir mokiniai ją remia.

KOMPASAS
Platybių begalinių horizontai driekias!
Tik debesys ir bangos, tamsūs debesys ir bangos!
Ir gairių mažai vilčiai neparodo niekas,
Bebi j ančiai nuskęsti apsiniaukusio j padangėj...
Tik debesys ir bangos, tamsūs debesys ir bangos...

Kada, saulei žėrint, vilnys ramios, 
Plaukti gera...

Kada žvaigždės mirkčioja sutemus, 
Brėkšmą žeria,

Skrodžia rankos, įtemptos sumanios 
Gelmę marių...

Bet keleiviui prigimtis dosni širdin įdėjo
Jautrų kompasą mažytį nepaklyst tarp vėjų...
Kada jūrą, kada skliautą juodi viesulai apniaukia, 
Skaidrią kompaso plunksnelę

lyg magneto poliaitraukia.
Josios virpesį apstabdęs, keliauninkas žino, 
Kur vingiuotieji krantai, kur laukiama tėvynė.

Pasąmonės balsu tą kompasą kai kas vadina, 
Prigimties mums duotą brangenybę begalinę.

J. Subata
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Apie Baltijos gintarą ir jo labai

(Pabaiga)
Manoma, kad ginta 

džiai buvo labai sak 
kai, patekę ant žemės, greit 
kietėdavo, vėliau juos 
dengdavo žemės sluoks 
viršutiniai sluoksniai slėgė 
žemesniuosius.

Milijonų metų bė 
sausuma ir jūra keitė 
vietas, žuvo gintarmec.žiai, 
plotai, kur jie kadaise 
go, buvo užlieti jūra, 
taro sakai, atsidūrę i 
dugne, suakmenėjo. V 
jūra vėl pasitraukė, 
dengdama mūsų dabalrtinį 
Baltijos krantą ir gint: 
iš dalies vėl pateko į žemės 
paviršių.

Apie “inkliuzus”
Seniausias žinias apie; 

tarą sutinkame asiri 
hebrajų, egiptiečių, gi 
ir lotynų rašytoje lite: 
roję. Tačiau archec 
jos mokslas duoda 
senesnės informacijos, 
taro buvo randama Sdnojo 
akmens amžiaus — pa 
to žmonių gyvenvie 
Europoje (apie 9 tūkstan
čius metų prieš mūsų 
Minkėnų miesto kapuo 
senovės lietuvių kelių 
tančių metų senumo 
nynuose. Palangos Gintaro 
muziejus eksponuoja 
gintaro dirbinių, rastų 
riais laikais ir dabar 
randamų Lietuvos ter 
joje iškastuose lobiuose 
byloja apie mūsų sen 
baltų mokėjimą plastiškai 
apdoroti gintarą, daryti iš 
jo reikalingus jiems papuo
šalus ir kitus daiktus.

Labai vertingą moksi 
kams informaciją t 
gintaras su taip vadina 
inkliuzais. Inkliuzai yra au
galų dalys, šakelės, sęklos, 
spygliai, lapų gaba] 
net gėlytės, o taip pat 
rūs vabzdžiai — muselės 
skruzdės, vorai, net pe 
kės, prieš dešimtis n 
nų metų užlietos varvėju
sių medžio sakų srovės ir, 
negalėdamos išsilaisvinti iš 
lipšnios minkštos m a 
žuvusios joje. Taip užkon- 
servuots šie gyviai pasiekė 
mūsų laikus. Gintaras su 
inkliuzais pasakoja moksli
ninkams, kokia buvo 
meni ja ir gyvūnija ir 
krašto teritorijoje p 
daugelį milijonų metų

Gintaras prietaruose
Antikiniame pašau 

gintaras buvo aukštai 
tinamas ir juo buvo p” 
ir reguliariai prekiaudama 
bronzes gadynėje ir ___
vės graikų bei romeliu lai
kais. Prekyba ėjo taiį) Va- Jl? _  U _ • 1 1

rme- 
ingi.
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aug- 
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ačiai

seno-

dinamų “gintaro keliu” iš 
Baltijos pajūrio į pietus 
prie Adrijos ir Juodosios 
jūros. Gintarą senovėje 
naudojo ne tik puošme
noms, bet jį vertino ir 
smilkalą z dėl malonai 
dūmų kvapo.

Gintaro gabalėliai s 
kliuzais buvo ypatingai 
brangūs, ir tik labai turtin
gi žmonės galėdavo juos 
įsigyti. Finikiečiai pirkliai 
mokėdavo už tokį gabalą po 
120 kardų ir 60 durklų. Ro
mėnai, priskirdami i 
zams magišką reikšmį, ka 
binėdavo gintarinius 
lėtus su inkliuzu savįrvai- 
h«ms ant kaklo, kad

tų juos nuo ligų ir ųe- 
mių. Žmonės tikėjo, kad 
itaras gali juos apsau

goti nuo beprotystės.

kaip 
is jo

u in-

kliu-

amu-

psau-

kad

didelę vertę
jis gydąs gerklės ligas, ast- 
mą, reumatizmą ir kitas Ii- i 
gas. Jie nešiodavo gintaro 
amuletus prieš piktąjį kerė
jimą. Gintaro smilkalų dū
mai turėdavo nuvyti piktą
sias dvasias ir privilioti ge
rąsias, atnešti laimę nauja- : 
girniui, jaunavedžių porai, ; 
gintarą degindavo prieš 
vykstant į pavojingą kelio
nę, einant į karą.

Net ir dabar žmęnės tiki, 
kad gintaras padeda nuo 
strumos ligos. Taip vadi
namieji “mediciniški” karo
liai iš žalio, nušlifuoto, ne
reguliarių formų gintaro 
gabalų nešiojami aplink 
kaklą. Kai kurie medikai 
mano, kad gintaras turįs 
radioaktyvumo ir galįs pa
dėti nuo kai kurių ligų.

Apdirbimo istorija
Gintaras visada buvo ir 

dabar yra brangus. Jo a;~ 
dirbimo meno : 
loja mums apie daug ver
tingiausių meno kūrinių. 
Štai keli pavyzdžiai. Luvro 
muziejuje Paryžiuje saugo
jamas labai brangus ginta
rinis kryžius, padarytas 
1418 metais. Savojos her
cogienė 1483 metais turėjo 
meniškai padirbtą gintari
nę dėžutę. Gdansko meist
rai Lenkijos karaliui Vla
dislovui IV padarė iš ginta
ro karinio laivo modelį, o 
karaliui Jonui Sobieskiui iš 
vieno gintaro gabalo padir
bo karūną. Nežinomas meis
tras Karaliaučiuje (dabar 
Kaliningradas) pag amino 
18 dalių servizą. Indai bu
vo gintariniais dugnais ir 
sidabriniais kraštais. Šis 
servizas dabar saugojamas 
Kopenhagos mieste.

Yra daug kitų brangių ir 
įdomių gintaro dirbinių pa
saulio muziejuose ir priva
čiose kolekcijose, bet pats 
didžiausias ir brangiausias 
žinomas gintaro meno pa
vyzdys buvo taip vadina
moji “gintarinė salė.” Prū
sijos karalius Fridrichas 
Wilhelmas I padovanojo ją 
1716 metais Rusijos carui 
Petrui I jo karūnavimo 
proga. Ši salė buvo įreng
ta caro rūmuose Carskoje 
Selo (dabar Puškino). Sa
lės grindų plotas sudarė 
34x36 metrų. Sienos iki 
tam tikro aukščio buvo iš
klotos gintarinėmis plokštė
mis, gražiai apdirbtomis, 
taip kad kiekviena plokštelė 
buvo atskiras meno kūri
nys.
Vokiškųjų vandalų darbas

Antrojo Pasaulinio karo 
metu Puškino buvo vokie
čių okupuotas. Traukda
miesi hitlerininkai, prieš su
naikinę šią istorinę vietovę 
ir susprogdinę caro rūmus, 
nuėmė gintarines plokštes 
nuo salės sienų, sudėjo jas 
į medines dėžes ir išvežė į 
Karaliaučiaus (Kaliningra
do) buvusių Prūsijos valdo
vų rūmuš. Tai yra pasku
tinė žinia apie šį neįkainuo
jamą gintaro kūrinį.

Judant frontui į Vaka
rus, Karaliaučius buvo bom
barduojamas, apšaudomas 
ir beveik visiškai sugriau
tas. Niekas nežino, kas at
sitiko su garsiąja caro 
Petro gintarine sale. Gal 
būt gintaro plokštės žuvo 
liepsnose,gal būt kas nors 
jąs paslėpė, užkasė dėžes 
žemėje ir jos dar tebeguli 
palaidotos kur nors po rū
mų griuvėsiais. Kas žino,

jos vėl busgal kada nors 
surastos...

Kaip gintaras
Norėčiau d^r pasakyti 

kelis žodžius 
kaip gintaras 
namas. Paprasčiausias ir 
primityviškiausiąs būdas — 
rinkti gintaro 
tiesiog ant ji^ros 
to, geriausiai 
Toks būdas 
tikuojamas amžiais ir prak
tikuojamas dabar. Vasarą 
maudydamiesi sezono metu 
visi Palangoje ieško ginta- 

Tačiau žve;
sistemingai, ir prityręs ieš
kotojas kartais gali per die
ną surinkti apif kilogramą 
gintaro gabalėlių. Sakoma, 
senais laikais gi 
rasti daugiau gi 
dabar daugiau 
ieško, todėl kiekvienas ma

gus. Jo ap- žiau gauna.
istorija by*1 Kitas būdas-7semti gin

tarą kartu ;su d 
siog iš jūros bangų taip va
dinamuoju gra 
ilgo koto pritvirtintu tink
lo 'maišeliu. T 
ypač jūrai banguojant yra 
labai pavojingas ir dabar 
nebepraktikuoja 

Yra geras bū 
gintarą nuo juros dugno 
specialiais tam skirtais įran
kiais—pasagos formos lan
keliu su pritvirtintu prie jo 
tinkleliu, kuris krapšto 
dugną ir surehka į tinkle
lį gintaro gabalus. Bet ge
riausias ir našiausias bū
das — tai gintaro kasimas 
iš žemės moderniškomis 
mašinomis, kaip tai yra da
roma Sambijos pusiasalio 
didžiose gintaro kasyklose.

Lietuvoje gintaro apdirbi
mo dirbtuvės į metus suvar
toja apie 8 tonas gintaro 
žaliavos. Maždaug pusė to 
kiekio yra gaunama pačioje 
respublikoje, reiškia, 4-5 to
nos kasmet turėdavo būti 
importuojamos. Ši proble
ma buvo išspręsta 1963 me
tais, kai Lietuvos TSR Liau
dies Ūkio tarybos žinion 
perėjo stambiausia pasauly
je gintaro gavybos bazė — 
didžiosios Kaliningrado sri
ties gintaro kasyklos. Gin
taro dirbinių pro d u k c i j a 
Lietuvoje kasmet plečiasi ir 
tobulėja.

randamas

apie tai 
yra išgau-

gabalėlius 
krau

po ^audros.

Santa Clara, Calif.
Stanley Eismont, buvęs 

lewistonietis, mirė 1968 m. 
balandžio 12. Gimęs 1890 m. 
geg. 8 d. Lietuvoje, rodos 
iš to paties krašto, kaip Jo
nas Žilinskas. Stanley ir Jo
nas dirbo toje pačioje dirb
tuvėje. buvo geri draugai 
darbe. Eismontas kadaise 
buvo LLD 31 kp. narys. Pa
laidotas Mt. Hope kapinėse 
Lewiston, Me.

Liūdi žmona Eva (Moc- 
kaitė), duktė Stella Scott, 
gyv. Santa Jose, Calif.; se
suo Tekia Kalvelienė, gyv. 
Lewiston, Me.

Reiškiame šeimai užuo
jautą.

DR. A. PETRIKĄ

Yelowstono parkas, Aliaska 
ir arktika

ro. ai daro tai

alima buvo 
ntaro. Bet 
žmonių jo

umblais tie-

ibštu, prie

oks būdas,

mas.
das — imti

V, Lenino JOO-osioms 
metinėms konkursas 

paminklui
V. Lenino gimimo 100- 

psioms metinėms pažymėti 
nutarta Kaune, J. Janonio 
aikštėje, pastatyti pamink
lą. TSR Kultūros ministe
rija buvo paskelbusi kon
kursą paminklui. Žiuri ko
misija geriausiai įvertino 
skulptoriaus N. Petrulio ir 
architekto K. šešelgio kūri
nį. Kiek patobulinus, pagal 
jį statomas paminklas.

Skulptoriaus N. Petrulio 
paminklo V. Leninui 

modelis
M. Sakalausko (ELTOS) nuotr.

So. Boston, Mass.
Čia nuo seno gyvuoja Lie

tuvių Amerikos Pliečių Klu
bas, kuris užlaiko kambarį 
sau ir svetainę parengi
mams. Joje kasmet įvyksta 
progresyvių konferenci jos 
ir kiti parengimai, kad su
keltų kiek finansų mūsų 
pr o g r e s y v i a m s laikraš
čiams. .

Tik nežinia, ar dar ilgai 
mes galėsime tą vietą palai
kyti, nes mūsų eilės retėja: 
vieni jau mirę, kiti dėl se
natvės nesveikuoja ir nebe
gali dalyvauti ir pagelbėti.

Per žiemą klubas rengė 
“whist” pramogas kas šeš
tadienį. Tas pagelbsti rendą 
apmokėti. Mūsų kelios ne
pailstančiai darbščios mote
rys — Elzbietą Fraimontie- 
nė, P. Žukauskienė, Karoli
na Kazlauskienė, kol buvo 
sveika Čiuįerkienė ir L. 
Plutienė, šilta ar šalta, at
einą kas šeštadienis, super
ka dovanas^ .pagamina ka
vutės su pyragu, o kai ka
da ir kugelio iškepa. Tai di
delis ačiū joms už darbštu
mą. .

Kadangi žiemos sezonas 
jau pasibaigė, turėsime rū
pintis piknikais. Pirmasis 
bus LLD 7-osios apskrities 
ir Moterų Sąryšio piknikas 
birželio 16 Lawrencuj, o 
mūsų klubo “whist” pramo
ga įvyks gegužės 11 d., 3 v. 
po pietų. Mūsų darbščiosios 
rengėjos žadėjo pagaminti 
skanių užkandžių sezono 
užbaigimui. Visus kviečia 
ateiti.

Mūsų ligoniai
Mūsų geras draugas ir 

veikėjas J. Niaura sunkiai 
serga. Randasi Ann Vinal 
Nursing Home, 1044 Park 
St., Stoughton, Mass.
Draugė Suzana Šukienė ir

gi nesveikuoja ir jau apy- 
silpni. Girdėjau, kad dar 
nusipirko visą knygutę “L” 
pikniko bilietų. Linkiu jai 
sveikai dalyvauti piknikuo
se.

Draugė Karolina Kazlaus
kienė jau sveiksta, jau ga
li pavaikščioti, nors dar 
.šlubuoja. Gal greitai galės 
pareiti iš Nursing Home į 
savo namus.

E. Tamėnįenė dar tebėra 
Nursing Home, bet jau ge
rėja.

Vladas Stashis po opera
cijos jau namie gydosi.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti ir vėl su 
piumis dalyvauti.

S. Rainard

Didžiausias didžiųjų meš- ; 
kų (“grizzlies”) draustinis ; 
(“preserve”) Amerikoje yra . 
Nacionalinis Yellowstono ' 
Parkas Wyomingo valstijo
je. Amerikos Geografų 
Draugijos ir kitų tolygių 
organizacijų pastangomis 
įsteigto fondo ištekliais su
kurta moksliniais metodais ' 
vedama Draugija, kuri pra
dėjo studijuoti kalbamųjų 
meškų, “palšių,” gyvenimą, 
jų papročius ir ėmė jas glo
boti. Beatodairinis žudymas 
buvo privedęs prie visai 
tragiškos padėties, prie ko
ne visiško jų išnaikinimo. 
Tai buvo daroma tariamos 
“savisaugos” sampro t avi
mu, bet dažniausiai — dėl 
jų kailio vertės. Brakonie
riai su priemonėmis nesi
skaitė, šaudė į kiekvieną 
pasirodžiusią mešką. Dabar 
Yellowstono (“Geltonojo 
akmens”) parko ribose (3,- 
472 kvadratinių mylių plo
te) visokia medžioklė drau
džiama. Kitas draustinis 
(reservatas) J. A. Valstijo
se yra Glacier Parkas.

Teigiama, jog Yellowsto
no draustinyje šiuo metu 
yra apie 200 didžiųjų lokių- 
meškų (ten yra ir juodųjų 
meškų — mažesnių—, bet 
apie jas šį kartą nekalbėsi
me).

Meškų, kaip ir žmonių, 
patinų gimsta daugiauž nei 
patelių. Vidur a m ž y j e jų 
skaičius susilygina, o se
natvėje — patelių skaičius 
viršija patinų kiekį. Mat, 
patinų dalis žūva savitar
pio kovose dėl patelių “mei
lės,” tam tikru laiku, ir ne
mažas jų skaičius išeina iš 
draustinio ribų “vandravo- 
ti“ į atvirus miškus bei lau
kus, kur juos medžiotojai 
nušauna. Be to, kai kuriuos 
jų tenka sunaikinti dėl jų 
pikto būdo, dėl užpildinėji- 
mų.

i Daugiau kaip trečdalis 
, naujagimių — pirmaisiais 
, mėnesiais—miršta dėl sun

kių gyvenimo sąlygų ar li- 
. gU, ypatingai jei žūva mo- 
i tina. Yellowstono parke gy- 
( venančių palšųjų meškų vi

dutinis amžius yra apie 6-8 
metai, nors kai kurios jų 
išgyvena iki 30 metų. Meš
kiukų gema dažniausiai du, 
kartais trys, o keturi — la
bai retai. Naujagimis bū
na labai mažas, nedidesnis 
už voverę ir beveik plikas. 
Tačiau, motinos stropiai au
ginamas, jis auga gana

Baltosios meškos
Baltąsias, poliarines meš

kas ženklina Aliaskos biolo
gų valdinė komisija. Prael? 
tą pavasarį Beringo są^. 
šiauryje ir čiukčių jūroje 
(Lediniuo tajame vandeny
ne) dviejų dienų eigoj mo
netoj! komisija suženklino 
31 mešką. Tam darbui pra
vesti vartojami lėktuvai ir 
malūnsparniai (helikopte-

sparčiai. Pirmuosius dvejus 
metus jaunikliai laikosi prie 
motinos. Meškos gimdo daž
niausiai kas treti metai. 
Po aštuonių nėštumo mė
nesių, jos gimdo sausio ar Iriai). Meškai į šlaunį įšau-

na tam tikrų “ramintojų” 
(“trankvilaizerių”) atitin
kamą dozę, ir ji tampa be
jėgė. Tuomet ji pasveriama 
(prie malūnsparnio pritai
syta svarstykle), ‘^tatuiruo
jama į pažastę atitinkamas 
numeris, prie ausies prise
gama metalinis ženklelis ir 
uždedama ant kaklo niloni- 
nė apykaklė. Kai meška pa
bunda, ji nieko nežino, kas 
su ja buvo daroma.

Kitais metais kalbamoji 
komisija ruošiasi suženklin? 
ti apie 100 meškų, o vėliau 
bus bandoma tam tikslui pa
gauti ir po daugiau. Tuo 
norima sužinoti apie jų vei
simos! spartą bei gimdymo

vasario mėnesį, dar žiemi
niuose urvuose būdamos. 
Gimimai viršija mirimus 
apie 20%. Patinai prie šei
mos globojimo ar maitini
mo niekuo neprisideda; 
šeima rūpinasi viena moti
na. Senos ar susirgusios 
meškos užbaigia savo die
nas dažniausiai žiemą, ur
vuose bemiegodamos, dėlto 
jų lavonų labai retai kada 
surandama.

Kaip meškas ištiria . ■
Mešką, lyg žmogų gydy

tojas, mokslininkai apžiūrė
ti ar apklausinėti negali; ją 
reikia užnarkozuoti (užmig
dyti). Jai į šlaunį įšauna 
chloro preparato, kuris jos vietas, kiek jų žūva, kaip il- 
raumenis suparalyžiuoja, ir gai jos gyvena, jų migraci- 
ji ilgokam laikui užmiega, jos keliui, maisto rezervus
Tada galima ją pasverti, 
paslėpsnyje įtatuiruoti iden
tifikacijos numerį, ją išma
tuoti, jos širdies pulsą bei 
kraujo spaudimą patikslinti, 
uždėti jai ant kaklo radijo 
•siųstuvą su septynių celių 
jėgos kumuliatorium (bate
rija) ir kitus tyrimus pra
vesti. .Narkozės efektui 
praėjus, ji pabunda, atsike
lia ir, kaip niekuo dėta, nu
eina savo keliu.

Radijo apykaklė, padary
ta iš nylono, sveria apie du 
svaru (vieną kilogramą). 
Toksai radijo siųstuvas vei
kia apie pusę metų ar il
giau. Gamtininkai, turį ra
dijo priimtuvus, eidami (ne
pastebėti) paskui meškos 
duodamus signalus, gali ją 
sekti dieną ir naktį ir taip 
sužinoti apie jos keliones, 
maisto šaltinius, poilsio va
landas, meilės prietikius, 
žiemojimo urvus ir kitas 
jos privataus gyvenimo 
smulkmenas.

Palšių (“grizlių”) daugu
ma yra visai ramaus būdo 
ir žmonių nepuola; jos gi
nasi tik pavoja u s metu. 
Yellowstono gamtiniu kai, 
kurie paskui jas seka, gink
lus turi, bet septyinerių 
metų eigoj—nė vienos meš
kos nereikėjo nušauti, nors 
į medį skubiai lipti teko 
keletą kartų (didžiosios 
meškos į medį nelipa). Ži
noma, pasitaiko jų ir pik
tų, bet l,abai retai.

ir kt. Į šį darbą bus ban
doma įtraukti ir kitus kraš
tus, kurių apylinkėse balto
sios meškos laikosi: T. Są
jungą, Kanadą, Norvegiją, 
Grinlandiją.

Šitokio ženklinimo neigia
mybė yra ta, kad po įšovi- 
m o “trankvilaizerio” ima 
15-20 minučių kol meška 
užmiega. Gi tuo tarpu, ma
lūnsparnio išgąsdinta, ji 
kartais šoka į atvirą van
denį ir, dėl narkozės nega
lė d a m a plaukti, prigeria. 
Šią neigiamybę bandoma 
nugalėti. J

Baltosios meškos minta 
daugiausia jūros ruoniai* 
(seals) ir žuvimis. Jas siv 
ženklinus, bus galima suži
noti ar jų giminė kyla, ar 
nyksta, nustatyti medžiok
lės tvarką ir leistiną jų 
kiekį nušauti.

Rafaelio freskos

Užmušė 5 vaikus
Mattoon, Ill. — Studentas 

T C. Fuller areštuotas pri
sipažino," kad jis nušovęs 
penkis Wm. Cox šeimos 
vaikus. Jis draugavęs su 
vyresniąja Coxų dukra.

Vilniaus Akademinis operos ir baleto teatras pa
statė Dž. Geršvino operą “Porgis ir Bese,” vaizduojan
čią Amerikos negrų gyvenimą. Tai pirmoji amerikiečių 
kompozitoriaus opera respublikoje ir antroji Tarybų 
Sąjungoje. Pagrindinius vaidmenis sukūrė respublikos 
nusipelnę artistai E. Kaniava, E. Saulevičiūtė, H. Za- 
bulėnas. Nuotraukoje: scena iš operos “Porgis ir Bese.”

, (K. Liubšio nuotrauka)

pavojuje
Didžiojo Rafaelio fres

kos, puošiančios Farnezio 
rūmus Romoje, dešiniaja
me Tiberio krante yra pa
vojuje: jas sugadinti graso 
nuo automobilių eismo at
sirandanti vibracija.

Jau 1959 m. ekspertai 
rimtai įspėjo, kad dėl au
gančio automobilių eismo 
krantine, vos per 50 metrų 
nuo rūmų, atsirado pirmieA 
ji plyšiai Rafaelio fresko
se. Dėl to buvo paruošta^ 
specialaus, į kaučiukinius 
pagalvius besire m i a n č i o, 
tilto projektas. Vėliau šio 
projekto atsisakyta. Da
bar reikalaujama, kad ma
šinos pro rūmus važiuotų 
lėtai.

Originalūs laikrodžiai
Sudėtingiausiu laikomas 

Kopenhagos miesto rotušės 
laikrodis “Olsenas.” Jame 
sumontuota 14 tūkstančių 
detalių, kurios atlieka 570 
tūkstančių įvairių judesių. 
Laikrodžio montavimas 
truko dešimt metų. Ilgą 
laiką jis buvo laikomas to
buliausiu pasaulio laikro
džiu.

Didžiausias pasaulyje laik
rodis sumontuotas Prancū
zijoje 1865-68 metais.

Užmušė 13 arabų
Jeruzalė. — Čia Izraeli 

policija užmušė 13 araty 
partizanų.
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St. Petersburg, Fla
Atminčiai Jono žilin

7 O, kaip norėjosi da
sko

venti, 
;arti!Draugams dar žodį

Bet nutrūko gyvybės 
/styga

Ir nutilo amžinai

1968 
nete-

4 brolius ir 2 sesutes.
Balandžio 17 d., dar pirm 

nuskirto laiko Palms Memo
rial Mortuary-šermeninė 
prisirinko palydovų veik 
pilna, kad paskutinį kartą 
atsisveikintų su šiuomi tau
riu lietuviu. Choras sudai
navo liūdesio dainą “Kaip 
gaila”. Jonas Milleris prieš 
išlydint šermeninėje ir ant 
kapinių pasakė atsisveikini
mo kalbą. Virš 30 automa
šinų vežė velionio palydo
vus į jo paskutinę kelionę... 
Palaidotas Garden Memo
rial kapinėse, bendrame 
mauzoliejume.

Reiškiame gilią užuojau
tą velionies šeimai, o miru
siam amžinos ramybės!

Anna Wallins

isvės”
savu

stone, 
. am- 
Lietu-

kotar- 
į toli- 
ieško-

ukūrė

/ LLD 45-oji kuopa 
metų balandžio 13 d. 
kome dar vieno mūsų nuo
širdaus ilgamečio “La 
skaitytoj o-rėmė j o ir
laiku buvusio bendradarbio 
LLD 31 kuopoje Lew: 
Jono Žilinsko, 77 n 
žiaus. Gimęs 1891 m. 
voje, Raudėnuose.

Kaip daugelis to lai 
pio jaunimo veržėsi 
mas nežinomas šalis 
ti geresnių gyvenimu
gų ir laisvės, taip ir Jonas. 
Į Jungtines Valstijas atvy
ko 1913 metais. Rodo: 
miausiai apsistojo 7 
ford, Maine. Ten s
šeimos židinį su jauna mer
gaite Helena Ukmonaite. 
Nekurį laiką ten pagyvenę, 
pėrsikėlė į Lewiston 
ten ilgiausiai išgyveni dirb
damas audykloje Bates-Ma
nufacturing Co.

•Velionis buvo gana 
lūs LLD 31 kp. na r 
“Laisvės” vajininkas. 
to būdo, mylėjo dainą- 
taipgi sugebėjo su visais tai
kiai sugyventi. McCarthy z- 
mo raudonbaubių lai 
kurie puolė pažangos 
Jonas liko tvirtas savo nu
sistatyme ir nepasitraukė 
iš 31 kuopos iki apleido Le- 
wistoną (šių žodžių rašyto
ja perėmė Jono vietą)

1951 m. lapkričio 
persikėlė gyventi pas 
Walter, Waltham, , 
Pora metų vėliau Jo ias ir 
Helena nusisprendė patrau
kti link saulėtos Floridos, 
kad galėtų šiltame 
dar pagyventi ir syki 
katą pataisyti, pastoviai ap- 
sigy v e n o St. Petei;
Fla., kur pagyveno '.5 me
tę, turėjo savo stut 
prie salės.

Velionį ilgą laiką 
no širdies liga. Pasitinkant 
naujuosius 1968 metus Lai
škanešių salėje jį išti 
masis stroke ir nuo 
ko mažai į parengimu 
teidavo, nors ir netoli

Me.,

veik- 
ys ir 
Rim- 

meną,

kais,

8 jis 
sūnų 

Mass.

krašte 
i svei-

sburg,

ą arti

kanki-

£0 pir- 
to lai- 
s bea- 
gyve-

no.
Bet į Margučių parengi

mą dar atėjo. Besikalbant 
su draugais apie kolonijų 
praeityje nudirbtus didelius 
veikimus, Jonas staiga pas
viro kėdėje, sakydamas kad 
jį “ir vėl atakuoja”, Tai bu
vo paskutiniai jo žodžiai. 
Už pusės valandos 
Žilinskas mirė nuc 
širdies smūgio.

Velionis liūdesyje 
žmoną Heleną, kuri puvo jo 
gydytojas ir slaugė 
gus metus. Paliko • 
irlene Urbaitienę, 
Augusta, Me.; sūnų

Dirbau, kiek galėjau, ir 
su draugų ir draugių pagal
ba turėjome neblogas pa
sekmes. Mes neturime to
kių, kaip Miamyje. Bet ir 
mes dirbame apšvietai. Tu
rėjau ir aš pagalbininkų, 
kurie padėjo mums, kaip J. 
Miller, K. Pakšienė, tolimas 
kaimynas iš Maine valstijos 
J. Vaišvelis, velionio N. Pa
kalniškio žmona ir kiti. Jie 
padėjo atnaujinti senas pre
numeratas ir pridavė naujų. 
Tariu visiems ir visoms šir
dingai ačiū.

Pasitaiko ir negerų daly- 
k ų, visokių išsireiškimų 
apie mūsų spaudą. Bet ką 
gi padarysi? Viską sudėjus 
krūvon mūsų vajaus pasek
mės neblogos. 17 naujų 
skaitytojų gauti ir nemažai 
senų atnaujinti — tai ne
lengvas darbas.

Esti nesmagumų su kai 
kuriais skaitytojais Lietu
voje. Kai kurie nei nepadė- 
koja savo geradariams, bet 
kiti tik per spaudą pagi
ria ir padėkoja. Bet atsi
randa ir tokių, kurie rašo 
laiškus, kad sulaikytų laik
raščio siuntinėjimą, kadan
gi “Laisvėje” telpa nemažai 
raštų ir žinių iš Lietuvos, 
ko jie pasiskaito iš vietinės 
spaudos.

Būna ir tokių, kurie skai
to “Laisvę” ir “Vilnį,” tai 
sako, kad abu talpina pana
šius raštus ir net ištraukas 
padaro iš vienas kito laik
raščio. Tokiu būdu abu ne
apsimoka skaityti.

Būna ir tokių atsitikimų, 
kad naujas skaitytojas nesu
laukia greitai laikraščio, tai 
pyksta ant agento, kad jis 
pinigų nepasiunčia. O iki 
nauja prenumerata sutvar
koma, ima šiek tiek laiko. 
Tokie pasigauna agentą ir 
ima jį kolioti, kodėl negau
na laikraščio.

Tai matote, kokius sunku
mus tenka vajininkams per
gyventi, kurie dirba darbo 
žmonių apšvietos labui.

Vajuje laimėjau ketvirtą 
dovaną ir gavau už tai 30. 
Tą dovaną grąžinau “Lais
vei.” Aš niekuomet neimu 
jokios dovanos už apšvietos 
darbą.

Detroit, Mich.
Apie Mike Prakevičių 

ir jo laidotuves
Kaip žinia, balandžio 22 

d. būrys detroitiečių atsi
sveikino paskutinį kartą su 
Mike Prakevičium ir jo kū
ną palydėjo į Woodmere ka
pinių krematoriumą. Nors 
buvo liūdna skirtis su drau
gu ir bičiuliu, bet -.. Jis mi
rė ir kitos išeities nebuvo.

Prakevičius buvo jau 84 
metų amžiaus ir šioje šaly
je išgyvenęs 64 metus. Bu
vo plačiai žinomas Detroito 
p a ž a n g i ų lietuvių tarpe. 
Nes nuo pat atvyki
mo į šią šalį, kiek jis išga
lėjo, nešė ir kėlė pažangių 
idėjų vėliavą, uoliai rėmė 
pažangiųjų JAV lietuvių 
spaudą, priklausė prie įvai
rių organizacijų, laikraštį 
“Vilnį” skaitė nuo pat jo 
įsikūrimo. Todėl nė truputį 
nenuostabu, kad jo kūną į 
Woodmere kapines lydėjo 
ilga automašinų virtinė; vi
sa eilė drangų, pažįstamų ir 
kaimynų.

Prakevičius mirė po sun
kios ir beveik metus truku
sios ligos. Prieš mirdamas 
jis jau turėjo padaręs pas 
adv. Stefaniją Masytę tes
tamentą ir pagal pageidavi
mą testamente buvo palai
dotas, kaip jis norėjo — su
degintas Woodmere kapinių 
krematoriume.

Velionio pageidavimu jo 
laidotuvėmis rūpinosi adv. 
Stefanija Masytė. Pašarvo
tas buvo po laidotuvių di
rektoriaus Charles Stepa
nausko priežiūra Skene Fu
neral Home šermeninėje. 
Nuo ryto iki atsisveikinimo 
valandos šermeninėje skam
bėjo liūdna vargonais gro
jama muzika. Atsisveikini
mo kalbai pasakyti buvo 
pakviestas, iš “Vilnies” S. J. 
Jokubka. Po atsisveikinimo 
kalbos karstas iš šermeni
nės išneštas grojant iš 
plokštelės “Našlaitėli.”

Iš Woodmere kapinių su- 
grįžtuvės įvyko Detroito 
Lietuvių klube, kurio velio
nis buvo ikūrėju-nariu. Lai
dotuvių dalyviai čia buvo 
pavaišinti gerais pietumis, 
kaip ir paprastai esti to
kiais atvejais.

Reikia pasakyti, laidotu
vės buvo didelės ir dėka 
Masytės rūpestingumui jos 
buvo iškilmingos. Kaip 
Mike Prakevičiaus atmini
ma, taip ir jo laidotuvių 
atminima jo draugai, bičiu
liai ir pažįstami ilgai nešios 
savo širdyse. V. S.

Yucaipa, Calif .
Mūsų naujienos

Pabaigoje balandžio vyk- 
dėm LLD 78 kuopos susi
rinkimą. Gaila, kad narių 
nedaug atsilankė. Adelė Zik- 
sienė buvo skubiai išvykusi 
į San Francisco, nes jos se
sutė Viktorija sunkiai ser
ga; rodos, ir tūli kiti nariai 
turėjo svarbių reikalų.

Valdybos raportai iš veiki
mo ir finansinio stovio iš
duoti ganėtinai aiškūs, fi
nansinis stovis dar tvirtas.

Šiame susirinkime visuo
meniniams reikalams išau- 
kota $300: vilniečių dalinin
kų suvažiavimui $100, LLD 
apšvietos reikalams, Mote
rų kovai prieš karą, Civili
nių teisių apgynai, angliš
kam dienraščiui “Daily 
World” —- visiems po $50.

Gauti laiškai iš daugelio 
įstaigų, su visokiais atsišau
kimais ir pranešimais, ku
rie kvietė mus į veikimą 
prieš kylančią reakciją, ko
von prieš karą. Vienas laiš
kas liečia mus, lietuvius. 
Mes naudojamės Calemesa 
Community klubo sale per 
eilę metų, nebrangia nuoma. 
Dabar ta vieta jau parduo
ta, turėsime ieškoti kitos 
salės.

Nutarta turėti vasarinį 
parengimą gal birželio mė
nesį ir išrinkta komisija. 
Įvyks Yucaipos parko sa
lėje.

Sekantis susirinki mas 
birželio (June) 9 d.

Apie ligonius
Susirinkimui praneš ta, 

kad serga Jonas Marks- 
Markevičius, sanator i j o j e 
randasi Nina Sedgwick-Se- 
gevičienė, taipgi silpnos 
sveikatos Josephina Šimkie
nė. Visiems išreikšta užuo
jauta.

, Jonas Marks, sunkiai su
sirgęs, šaukėsi daktaro, bet 
daktaras jam patarė sku
biai važiuoti į Redlands 
Community ligoninę, kam
barys, rodos, 32. Jo gyveni
mo vieta 32270 Dunlap

nas skaičius iš arti ir to
li. Mūsų energingos šeimL 
ninkės paruošė gausius ir 
skanius pietus, svečiai galė
jo valgyti kiek kuris norėjo.

Kiek patyriau, parengimo 
reikalais daugiausia rūpi
nosi Adelė Ziksienė, Petro- 
nella Richardienė, Stella 
Kielpinskienė; prie mažes
nių darbų gražiai pasidar
bavo kitos draugės. Rožytė 
Savickienė pardavė daug 
bilietėlių.

Alekas Kielpinskis pagro
jo rekorduotą muzika. Prie 
jo biskį prisidėjo, ir J. Al
vinas su savo piano akorde
onu. Parengimas praleistas 
linksmai ir pasekmingai.

Komisija dėkinga visiems 
dirbtusiems, atneš u s i e m s 
dovanėlių ir publikai už at
silankymą.

Tarp svečių iš toliau da
lyvavo musų gerų draugų 
Marijonos ir Juozo Demen- 
čių sūnus iš Wisconsin vals
tijos. Jis atostogavo pas sa
vo tėvelius Redlands, Calif., 
ir ta proga atvyko į pa
rengimą. Pobūvyje viešėjo 
Haresburgai, jauna pora.

Apie mūsų draugus
Karolis Pečiulis man ra

šo, kad balandžio 14 dienos 
popietę eidamas iš parko 
nejučiomis apsvaigo, krito 
ant šaligatvio. Skaudžiai 
nusibrozdino alkūnes ir ki
tas kūno dalis užsigavo. 
Kadangi buvo velykų diena, 
tai daktaro turėjo laukti iki 
pirmadienio. Dabar, sako, 
žaizdos baigia užgyti.

Nors Pečiulis arti šimto 
metų amžiaus, bet dar vik
rus, mintis veikia gerai. 
Gaila tokio gero draugo ir 
visuomeninių reikalų rėmė
jo.

Džiaugėsi, k a d ’meksikie
čiai kaimynai jį prikėlė nuo 
šaligatvio ir pagelbėjo par
eiti namo iki 7118 Seville 
Ave.

Alvinas

Priminimas

V. Vilkauskas

Help Wanted Male Help Wanted Male

Jonas 
antro

paliko

per il- 
dukterį 
gyven. 
Walter

Žilinską, Waltham Mass., ir 
5%mūku?. Lietuvoje paliko

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks Gegužės 11 d., t6J pa
čioj salėj, 2 vai. dieną. Na
riai kviečiami dalyvauti, iš
girsti komisijos raportą iš (pa
rengimų ir veiklos. Taipgi pa
sitarsime ką veiksime vasa
rai prasidedant. Pakalbinkite 
savo pažįstamus įstoti į mūsų 
kuopą. Po žiemos atostogų, 
vėl sukibkime visi prie ener
gingos vasaros veiklos.
(35-36) —Valdyba

LIŪDNA PADĖKA
Reiškiu širdingiausią pa

dėką mūsų draugams, pa
žįstamiems ir giminėms, 
kurie prisiuntėte man sura
minimo laiškų ir atviručių 
liūdnose mano dienose, kai 
netekau mano gyvenimo 
draugės Onelės. Lygiai 50 
metų sukako, kai mudu 
drauge išgyvenome. Dabar 
mano gyvenimas nebemalė- 
nus, ir nežinau, kaip ilgai 
ims man prie jo priprasti... 
Kartais žmogus, pamisliji, 
kodėl gamta nepatvarkė 
taip, kad abudu drauge pa
sitrauktų iš gyvųjų tarpo...

Mieloji Onele, ilsėkis am
žinai Jungtinių Valstijų že
melėje.

Liūdesyje liekame Juozas 
Stanelis, tavo vyras, sūnus 
Augenius ir anūkai Roni ir 
čorden. - '

Visi 22 užmuš'i
Rawalpindi. — Pakistano 

lėktuvui susikūlus visi ja
me buvę' 22 žmonės žuvo.

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

X

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 Oford 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

OF AMERICA
Fort Washington Industrial Park, Pa. 

643-0707
(32-38)

Help Wanted Female

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)

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

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

(32-37)

OPPORTUNITY. You arc wanted 
at once if you are good FIREMAN. 
Black Seal in charge or better. Boi
ler Rm. 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)

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)

PRODUCTION WORK
Blvd., Yucaipa.

Jonas yra visų mylimas 
draugas. Jis buvo LLD 78 
kuopos tvėrėjas, yra nuo
širdus visuomeninių reikalų 
rėmėjas ir laikraščių skaity
tojas. Jam reikalinga nuo
širdi užuojauta.

Nina Sedgwick, girdėjau, 
randasi sanatorijoje River
side, Calif., bet dar nebuvo 
progos ją lankyti. Labai 
maloni draugė.

Josephine Šimkienė ran
dasi Van Nuys, Calif.

Iš LDS kp. parengimo
Balandžio 20 d. įvyko 

LDS 38 kuopos gražus pa- 
rengirpas Community salėj. 
Publikos atsilankė ganėti-

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas 

įvyks gegužes 9 d., 1:30 vai. 
dieną. Kviečiame narius da
lyvauti, ypač Seimo rengimo 
komisijos narius. Turime daug 
reikalų, kas liečia Seimą, taip
gi balsuosime narius į Centro 
valdybą, ir rinkimas delega
tų į Seimą. Kadangi Seimas 
įvyks Worcesteryje, tai kuopa 
turi pilną progą turėti pilną 
sąrašą delegatų, nes nesuda
rys kuopai jokių išlaidų.

J. Jaskevičius, sekr.

Keltuvas sudegė 120 žuvo
Rangoon. — Motoriniam 

keltuvui užsidegus apie 120 
žmonių žuvo.

HARTFORD, CONN.

KONCERTAS ir PIETŪS
Ruošia LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Gegužės 19 May
/ Pradžia 1 vai. dieną

157 HUNGERFORD STREET
Dainuos plačiai žinomas dainininkas iš New Yorko 

VIKTORAS BEKERIS
Pianu akompanuos MILDRED STENSLER 

Taipgi solo dainuos mūsų vietinė žymi dainininkė 
ELENA BRAZAUSKIENĖ

LAISVĖS CHORAS, vadovyb. WILMA HOLLIS, 
sudainuos keletą dainelių.

Mūsų gaspadinės pavaišins skaniais valgiais.
Kviečiame vietinius ir iš toliau dalyvauti.

“ —Rengėjai

cook

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

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

I

MEN. TEXTILE MILL. EXP. NE
CESSARY. GOOD PAY & WORK
ING CONDITIONS. AN E(^UAL 

OPPORTUNITY EMPLOYER.
APPLY:

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

(34-38)

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)

OPERATOR
Experienced

To sew
Canvas Awnings. Apply:

4025 M Str.. PI 3-8778
(34-36)

Užmušė, kad pasipinigauti
Los Angeles. — Areštuo

ti buvęs policistas P. Per- 
veler ir Mrs. K. Cromwell. 
Kaltinami užmušime Mrs. C 
Perveler, kad iškolektuotų 
$100,000 apdraudos.

Nepaprasta padėtis Pietų 
Korėjos sostinėje

Seoul. — Pietų Korėjos 
prezidentas Parkas paskel
bė nepaprastą padėtį Pietų 
Korėjos sostinėje, kuomet 
ten ištiko neramumų ir 
sprogo granatos. Policija 
saugo valdžios namus. Žmo
nės reiškia nepasitenkinimą 
valdžia.

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)

Dienos uždarbis— 
solidarumo fondui

Kaunas.— Daugelis mies
to statybų susilaukė talki- 
ninkų. Šimtai vaikinų ir 
merginų, solidarizuodamie
si su kovojančio Vietnamo 
jaunimu, išėjo į šeštadieni
nę komjaunimo - jaunimo 
darbo talką.

Miesto jaunimas dirbo 
pirmajame ir antrajame 
taikos gy venamuosiuo s e 
mikrorajonuose, augančio 
naujojo pramonės rajono 
įmonių, Vilijampolės, Alek
soto, Petrašiūnų x statybose. 
Prie antrojo tresto ir “Sil- 
vos” fabriko statybos aikš
telėje įvyko protesto mitin
gai. Jaunieji kauniečiai rūs
čiai pasmerkė JAV agresi
ją Vietname.

Vienos dienos uždarbį 
talkininkai nutarė paskirti 
solidarumo su Vietnamu 
fondui.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.
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Baisioji Graikijos tragedija
Graikijos tragedija skam

bėtų kaip neįtikėtinas siau
bingas mitas, jeigu patys 
nebūtumėme jos liudinin-

—7 u -

nebūtumėme jos Ii 
kais. “Graikiją slegia fašis
tinio tipo diktatūra 
verstas pripažint i netgi 
“New York Post”. “Šis re
žimas — baisiausias tero
ristinis režimas iš kala nors 
buvusių Graikijoje”, 
Andreas Papandreu 
šio premjero sūnus.

Metai, praslinkę po 1967 
metų balandžio 21 
karinio perversmo, 1 
da dėme šalies 
“Juodųjų pulkininkų 
—Papadopulas, MaUarezas, 
Patakas ir kiti—atv 
pijuoja nacistų n 
Atėnai — demokratij 
šys—virto smurto 
valės simboliu.

Kalėjimai perpildyti
Tūkstančiai žmon 

areštuota, įmesta į koncen- 
Teroris- 
usių vy

pri-

— sako 
buvu-

dienos 
ks juo- 

istiorijoje. 
” klika

rai ko- 
etodus. 
)s lop- 
r savi-

ų buvo

I

i f 
i

I
i <
i

Į 
I

i

tracijos stovyklas, 
tai neaplenkė ir buv 
riausybės narių, išvaikyto 
parlamento deputatų. Pa
žangiuosius — Akropolio di
dvyrį Manolj Glezą, 
partijos lyderius Uiti 
ką — suėmė pirmiausia

Plikoje “velnio sa 
Jūroje, kur nėra net gena
mo vandens, kalinama apie 
7 tūkstančius patriotų. O 
tokių salų —ne vie ia. Už
sieniečiams jos paskelbtos 
“uždrausta zona”—kad nie
kas negirdėtų, kaip dejuo
ja žmonės, kai juos kana 
galva žemyn arba lupa na
gus.

Atėnų priemiestyje įkur
ta speciali koncen 
stovykla politinių 
vaikams. “Policininąai mu
šė mus rimbais* i 
šaukti: “Mano tėvaį — tė
vynes išdavikas, ir 
sakau jo!” — rašo 
mažųjų kankinių.

Kruvinas metines 
no ji junta pažymėjo nau
jais suėmimais. Namų are
što neišvengė ir du 
rai pirmininkai—G. 
dreu ir P. Kanelu 
Jiems išjungė 
prie namų pastatė 
ninkus.
Viešpatauja beteis

Ištisas žygis p 
prieš kultūrą. Mūzų 
lėtiniams uždedami 
rų vain i k a i, 
antrankiai. Šaltuoį 
miuose laikomas 
garso poetas Jani^ Ricas, 
sergantis džiova, 
artistės Melina Me 
Aspasija Papatanašiu buvo 
priverstos emigruoti. Grai
kams uždrausta 
netgi klasikus — 
“Prikaltą Prometė; 
foklio “Ajaksą”, Aristofano

4 juodieji 
ena na

cistus, kurie griebdavosi re- 
išgirdę žodį

EDA 
ir Kir-

oje”

dejuo-

tracijos 
kalinių

verte

aš atsi- 
> viėna's

kruvi-

minist- 
Papan- 
polas. 

telefonus, 
polici-

škumas 
radetas 
numy

nė lau- 
o geležiniai 

e pože- 
jasaulio

Įžymios 
rkuri ir

skaityti 
Eschilo 
ų", So-

komedijas. Ir čia 
pulkininkai” prim

volverio, vos 
“kultūra”.

Konstitu cli j ą s 
pulkininko batas. K 
bų po lietaus, šalyj

įtrempė 
aip gry- 
e pridy

go karinių tribunolų. “Po- 
z Testuoti 

teise be 
nuteisti 
aso M.

nų. Prie taksisto prieina pi
lietis: “Jūs laisvas?” “Ne, 
aš graikas”, — atsako šis.

Demagogija ir apgavystė
Tironai, žinoma, griebia

si ir demagogijos. Jie daug 
trimitavo apie politinę am
nestiją, palietusią tik deši
niuosius. Jie pasišovė “pa
dovanoti” Graikijai naują 
konstituciją ir rugsėjo 1 
dieną rengs plebiscitą dėl 
ios— pseudokonstituciją re
žimui ginti, pseudoplebisci- 
tą teroro sąlygomis. Kokios 
“ramybės” siekia chunta? 
Tą Melina Merkuri pavadi
no “kapų ramybė”.

Liaudis priešinasi
Argi Graikija tyli? Ne! 

Diktatūra savo žiaurumu 
oati ugdo ■ sau. duobkasius. 
Įkurtas Patriotinis frontas, 
?ina pogrindinė spauda, at
sišaukimai. Veikia pogrin
dinė radijo stotis “Tiesos 
balsas,” per kurią Graikijos 
Kompartija neseniai para
gino gyventojus boikotuoti 
farsą dėl konstitucijos. Or
ganizuojasi ir graikų emi
grantai užsienyje. Balan
džio 27-28 dienomis Stok
holme jie rengė konferen
ciją.

Jaučia režimas ir tarp
tautinį izoliavimą. Pervers
mą pasmerkė oficialūs Da
nijos, Norvegijos, Belgijos 
asmenys. Skandinavijos vi
suomenė paskelbė turistinį 
boikotą, ir turistų srautas 
i Graikiją iš tikro sumažė
to. Vašingtone, Londone, 
Romoje ir kitur pažangieji 
ve:kėjai steigia komitetus 
“Už demokratinę Graiki
ja-”

. Solidarumo su graikų de
mokratais komitetas įkur
tais dr (Tarybų i Sąjungoje. 
Solidarumo, mitingai šiomis 
dienomis vyko visoje šaly- 
to. TSRS menininkai krei
pėsi į viso pasaulio meno 
meistrus, ragindami kovoti 
už tūkstančių Graikijos sū
nų ir dukrų gyvybių išgel
bėjimą.

Junta globoja NATO ir 
JAV centrinė žvalgybos 
valdyba. Abi šios organiza
cijos pernai buvo pervers
mo režisieriais.

Junta veikė pagal jų “Pro- 
metėjaus” planą, paruoštą 
“komunistinio pavojaus at
vejui,” užtikrino NATO ry
tų sparno “patikimumą.”

Europos susirūpinimas
Fašizmo antkrytis Grai

kijoje privertė susirūpinti 
visą Europą. Tuo labiau, 
kad fašistinio perversmo 
olanas buvo paruoštas ir 
Italijoje. Vadinasi, reakci
ja bet kuriuo momentu ga- 
T mėginti atiduoti valdžią 
tokiems režimams, kaip 
franko, Salazaro ar “juo
dųjų pulkininkų” režimai. 
Reikalaudama demokrati
jos Graikijoje, pažangioji 
risuomenė rūpinasi ne tik 
1 milijonų graikų likimu. 
Tai svarbu užkirsti kelią 
tošizmui.

Ilgametės mokytojos Mead 
žodis apie Columbia

Margaret Mead, per 48 
metus dirbanti Columbia 
universitete, pirmiau kaip 
studentė, o iki šiol kaip mo
kytoja, daugelio asmenų 
buvo klausinėjama kokia 
jos mintis apie vėliausius 
universitete įvykius.

Mokytoja pareiškė, kad 
senybiniai-tracliciniai “san
tykiai tarp universitetų ir 
studentų yra mirę, bet, ne
laimei, dauguma žmonių to 
nesupranta.”.

Ji sako, kad Columbia de
monstracijas iššaukė dau
gelis dalykų, tarpe kurių 
yra sekami faktoriai:

—Keturių šimtų metų 
tradicija, kilusi iš Europos 
universitetų, būk mokykla 
turinti būti “kaip tėvai kū
dikiui”, leisti jiems “pokš
tus”, kurie už mokyklos sie
nų būtų skaitomi prasižen
gimu. Veiklieji studentai 
tuo daleidimu naudojosi;

—Universitetas nepripa
žino studentų teisės daly
vauti kampuso valdyme, 
taipgi valdyba neteikė for
malaus aparato, kurin stu
dentai galėtų kreiptis su sa
vo skundais ir problemomis;

—Columbia nepripažino 
fakto, kad mokykla privalo 
turėti atsakoniumą visuo
menei.

Ji sakė, kad mokykla ga
lėjo “per valandą” irzlumo 
pradus nutraukti, didžiojo 
nesusipratimo išvengti; 
kad daleidimu studentams 
tūlais atvejais būti neatsa
kingais, o kitais jiems ne
davime atsakomybės “Co
lumbia atsidūrė dėžėje, ku
rioje niekas nebuvo teisus”. 
Ji sako, jog tas gali atsitik
ti bile kur kai įstaiga yra 
“out of date”—persenusi.

Įdomi mokytojos Mead 
nuomonė apie aukštąsias 
mokyklas bendrai. Ji sako:

—Mes nebegalime turėti 
privatiniai palaikomus uni
versitetus, valdomus trus- 
tistų, kurie neatsakingi nie
kam, išskyrus patys sau. 
Columbia neturėjo atsako- 
mumo nė vienam, juo la
biau savo srities visuome
nei.

Mead sako, jog “.Colum
bia demonstracijos pažymi 
galą” Amerikos senybinės 
universitetų gadynės.

ž R.

Rojaus Mizaros palaiky 
išlydėjimas j Vilnių
Šį šeštadienį, gegužės 11 

d., susikaupusiai išlydėsime 
mūsų mielojo ilgamečio 
“Laisvės” redaktoriaus Ro
jaus Mizaros palaikus į Vil
nių, kur jie bus pagarbiai 
palaidoti. Juos išveš jo naš
lė Ieva Mizarienė.

R. Mizara

New Yorke ieškant
šeiniai buto

Praėjusio balandžio 19, d. 
virš Shubiakų šeimos dvi
aukštės stubelės 88 S. Fair
view Ave., Bayport, L. I 
eksplodavo militariškas lėk
tuvas ir išsitaškė gabalais 
virš namų. Sužalojo 7 na-

Shubiakų , namas 
namai pažeis-

kreipesi į Rau-

•>

mukus. 
buvo negyve: 
tas.

Shubiakas \ .
donąjį kryžių, kad tas pa 
dėtų gauti n 
Iki šiol tebeb

amą ar butą, 
uvo buto nega-

vęs.
Kadangi 

išsiųstas pas 
ko “meno”, pratimams, nu
skriaustasis kreipėsi ir į mi- 
litarinę įsta 
jam davė pa 
už kurią J. 
moka $250 nijiomosruž savai
tę. Bet Shupiakai 
pripažįsta, 
šešiais vaikais motelyje na
kvynė nėra namais nežiū
rint kiek kas už tai nuomos

lėktuvas buvo 
imokyti kariš-

igą. Pagaliau 
talpą motelyje, 
V. Air Force

liūdnai 
kad šeimai su

bemokėtų. Mokyklos pasili
ko toli, vaiku saviveikla 
taip pat. — Tik važinėk ir 
važinėk, — skundžiasi jis, 
— ir dar ne visi, ne visur
begali suspė si.

kad padėtisPripažinęs 
bloga, jo pašnekovas jo pa
klausė: Kas 
vas su bom 
ant mūsų ki 
mes dabar 
Vietnamo?

—Baisu, 
tų! — atsakė žmogus, kurio 
gyvenimui sutaršyti užteko 
tik vienos lėktuvo skeveld
ros.

būtų jei lėktu- 
bomis pradėtų 
nsti, kaip kad 

mėtome ant

šprotėti reikė-

litiniai kaliniai 
preventyviai. Kokia 
teismo ir tardymo 
tūkstančiai?” — r 
Glezas iš Lerp kalėjimo li
goninės. “Nė vienas grai
kas dabar negali 
saugus. Sekliai gali 
riuo metu įsiveržti 
vieną namą, areštuoti kiek
vieną, nepranešę jam ar jo 
šeimai arešto priežasties”, 
— liudija A. Papandreu. 
Ne veltui laikraščiai spaus
dina tokį anekdotą

jaustis 
bet ku- 
į kiek-

andreu. 
spaus- 

iš Atė-

Narkotikų pardavinėtojams 
amžinas kalėjimas

Albany. — New Yorko 
valstijos Asamblėja prave
dė įstatymą, pagal kurį bus 
baudžiami viso gyvenimo 
kalėjimu už pardavinėjimą 
marijuana cigarečių stu
dentams.

Indijos protestas 
Amerikai ir Italijai

Haile Selassie kelionėje
New Delhi. — Etiopijos 

karalius Haile Selassiė at
vyko Indijon. Jis ketina ap
lankyti aštuoniaš Ašijoš 
valstybes.

New Delhi 
riausybė pa: 
Amerikai ir 
jos pasiunt 
šimtus ta: 
ginklų.

Premjerė 
kalbėdama parlamente, pa
reiškė susirt pinimo d£l Pa
kistano ginklavimo.

. — Indijos vy- 
|iuntė protestą 

Italijai, kam 
ė Pakistanui 
nkų ir kitokių

Indira Gandhi

pinimo dM Pa-

Educational Benefits 
for Veterans

New York. — When you 
finished your military 
service, you were given an 
honorable discharge certif
icate. You thought it was 
a nice piece of paper to 
have but nbt very useful. 
You folded it up and stuck 
it away, you forgot where 
now.

Vou were’Wrong. That 
certificate is worth a few 
thousand dollars to you for 
education —- if you know 
how to get it.

For instance, under the 
“G. I. Bill,” your honorable 
discharge can pull in $3,120 
for you if you are single, 
served two years, and now 
want to attend a college or 
university.

Or, if you served three 
years and have 2 depend
ents, perhaps a wife and 
a child, you can draw as 
much as $6,300 in college 
assistance.

Your discharge can pay 
off even if you don’t at
tend a school. The Veterans 
Administration also pro
vides benefits for certain 
on-the-job and apprentice
ship programs.

Detailed information can 
be obtained at the Veterans 
Adminis t r ą t i o n Regional 
Office at 252 Seventh Ave., 
New York City (telephone 
620-6901).

Rojų Mizarą gerbiančių
jų sueiga įvyks “Laisvės” 
salėje. Jo pagarbai kal
bos—vietinių ir žymių sve
čių—prasidės 3 valandą po 
pietų. Į Kennedy aerouos
tą palydėsime apie pusę po 
4-os valandos. Lėktuvo iš
skridimo laikas nustatytas 
tarp 5-os ir 5:30 vai. po pie
tų, c*

Kviečiame visus “Lais
vės” ir Rojaus Mizaros 
gerbėjus šioje išlydėjimo 
sueigoje dalyvauti.

Prašome visus dalyvius 
pribūti į salę prieš trečią 
valandą, kad, viską čia at
likę, suspėtume nuvykti 
(kurie galėsime) į aerouos
tą prieš 5-ą valandą.

Komitetas:i ;
L. Kavaliauskaite 
P. Venta 
S. Večkys

Svečias iš Kauno
Aidiečių koncerte sutikau 

ir gražiai pasikalbėjau su 
kauniečiu Mykolu Meškė
nu, balandžio 22 dieną at
vykusiu į New Yorką pas 
savo brolį Charlie. Vyras jis 
malonus, kalbus, ilgokai pa
gyvenęs ir labai daug ma
tęs, o dabar jau pensinin
kas. Esąs Pirmojo Pasau
linio karo dalyvis, buvęs la
bai sunkiai sužeistas ir ap
dovanotas Švento Jurgio 
kryžiumi. Niekas netikėjęs, 
kad jis beišgis, ilgai buvęs 
laikomas mirštančiųjų pa
latoje. Bet, o t, sugijo ir 
dar šiandien, nors jau su
laukęs 73 metų, labai pui
kiai ir tvirtai atrodo.

Kaune palikęs žmoną ir 
dvi dukteris. Viena duktė 
esanti technikos - matemati
kos 4-ajame kurse, o kita 
baigianti gimnaziją.

M. Meškėnas čia atvykęs 
šešetui mėnesių. Svečias 
labai džiaugiasi proga su
sitikti ir pasikalbėti su 
Amerikos lietuviais.

Rep.

Moterys suruošė eiseną
Knights of Columbus 

Mother Seton taryba 
Brooklyne geg. 4 d. suruošė 
eiseną prieš karą.

Brando ir Lindsay Harleme
Hollywoodo aktorius 

Marlon Brando ir majoras 
Lindsay geg. 2 d. apsilankė 
kartu Harleme. Vietiniai 
gyventojai sveikino artistą 
Brando, kuris pasitraukęs 
iš vaidinimo dabar prisidė
jo prie kovos prieš rasinę 
diskriminaciją.

Plėšikai daug laimėjo
Du plėšikai, puikiai pasi

rėdę, apiplėšė 1 Merrin Je- 
werly Co., Manhattane. Iš
nešė brangęnybių pusės mi
lijono dol. • vertės.

Parengimų kalendorius
Gegužės 11 d.

3 vai. po pietų, “Laisvės*? 
salėje įvyks gedulo susirin-^r 
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.

Birželio 16 d.
LLD 185 kuopa rengia 

pietus Forest Parke. Pie
tūs bus duodami 12 vai.

AIDO CHORO REIKALAI •u.
Sekami Choro garbės na

riai užsimokėjo po $5:
George Stasiukaitis, ų 

Cliffside Park, N. J. >
Juozas Weiss,

Brooklyn, N. Y.
Antanas Karčiauskas

Brooklyn, N. Y.
George Wareson

Brooklyn, N. Y.
Joseph Z ay an

Brooklyn, N. Y.
A. Kaulinienė

Huntington, N. Y.
Dėkojame jiems už jų pa

ramą.
A. Mitchell, sekr.

Reutheris muša Meany
Atlantic City.N.J.—Jung

tinės Automobilių Darbi
ninkų Unijos konvencijoje 
prez. Reuther aštriai kriti
kavo AFL-CIO prez. Mea
ny, kaip niekam netinkamą 
darbo unijų vadovą.

Reuther pasiūlė, kad jo 
unijos mokestis būtų sulai
kyta. Iki šiol unija sumo
kėdavo AFL-CIO apie mili
joną dolerių į metus. Kon
vencija užgyrė Reuthero 
siūlymą.

Amsterdam. — Bal. 30 d. 
buvo iškilmingai atžymėta 
Olandijos karalienės Julija- 
nos 59 metų gimtadienis.

Valio, Aido Chorui!
Praėjusio ’ sekmadienio 

popietė buvo viena iš gra
žiausių. Mūsų Aido Cho
ras davė mums dar vieną 
koncertą. Ir tai buvo vi
sais atžvilgiais vienas iš 
puikiausių lietuviškų kon
certų.

žinau, kad apie koncerto 
turinį parašys pati Choro 
korespondentė Helena Fei- 
ferienė, bet man norisi 
greitomis nuširdžiausiai pa
sveikinti aidiečius ir jų va- 
dovę-moky toją Mild rėdą 
Stenslerienę už pateiktą 
tikrai puikią meninę pro
gramą.

Diena pasitaikė graži, tai 
ir publikos į Polish Na
tional Hali susirinko aps
čiai. GaA aidiečiams puikiai 
sekėsi dar ir todėl, kad 
publika jų dainų - muzikos 
klausėsi su giliausiu susido
mėjimu ir entuziazmu.

Todėl ir sakau: Valio, 
mūsų Aido Chorui!

Rep.

Lindsay teisina policiją
Majoras Lindsay teisina 

policijos brutalumą su Co
lumbia Universiteto studen
tais. Jis sako, kad policija 
tinkamai malšino studen
tus, tik kai kurie naudojo 
“padidintą jėgą”. Studentai 
sako, kad policija žiauriai 
daužė juos.

FBI pranešė, kad šiomis 
dienomis suėmė 49 gengs- 
terius, kurie veikė organi
zuotai, apiplėšinėdami pre- 
k y b i n i u s sunkvežimius. 
Jiems pasisekdavo pagrobti 
labai daug įvairių ptoduk* 
tų.

Baigtas telefonų streikas
Telefonų darbininkų 

streikas baigtas. Jie laimėjo 
algų pakėlimą po 19 centų 
į valandą. Dabar manoma 
pakelti telefonų bilas.

Yorko studentai piketavo
250 Yorko kolegijos stu

dentų piketavo miesto ro
tušę. Jie reikalauja dides
nių patalpų kolegijai, kuri 
dabar yra perpildyta.

New Yorko gaisragesių 
departamentas dabar ima 
aplikantus 18 metų. Iki šiol 
ėmė ne jaunesnius 21 metų.

Ieškomas dr. M. Kingo 
užmušėjas—miręs

Chicago.—Jerry Ray, FBI 
ieškomas James Ray, kaip 
dr. Kingo užmušėjo brolis, 
mano, kad James Ray yra 
kur nors dingęs ir gyvųjų 
tarne jo nebėra.

Jeigu jis tebėra gyvas, tai 
turėtų policijai pasiduoti, 
nes brolis mano, kad jis ne
sąs joks žmogžudys.

Auksas sumažėjo
Washington. —- Jungtinių 

V aisti jų aukso rezervas 
šiuo metu sumažėjo net 15 
procentų, sako Iždinės De
partamentas.

Prez. Johnsono administ
racija susirūpino aukso re
zervo mažėjimu ir planuo
ja naujus taksus.

Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris begolfindamas ga
vo lengvą širdies ataką. Da
bar ilsisi ligoninėje.

Fašistinis kilius
Washington.—Senatorius 

James O. Eastland pasiū
lė bilių S. 2988, kuris ga- 
H sudaryti policinei valsty
bei pagrindą. Bilių parėmė 
20 senatorių ir 18 kongres
menų.

Yale Universiteto teisiu 
prof. Thomas L- Emerson 
nurodo; kad šis bilius yrj| 
dar' vienas bandymas atgai
vinti makartizmą Ameriko
je, kad vėl būtų galima re
akcijai visame krašte siau
tėti.

Teheranas.—Vakarų Ira
ne žemės drebėjimas užmu
šė 50 žmonių, sužeidė 250, 
daugelį paliko be pastogės.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 14 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., 2 vai. popiet.

Visi nariai kviečiami su
sirinkti. Nesakykite, kad 
“apsieis ir be manęs”. Da
lyvaukite kiekvienas.

Kaip ir visuomet, po susi
rinkimo turėsime kavutės M, 
“keikų”. —Valdyba

(35-37)

IEŠKAU
Savo brolio Bronislovo Mažrimo. 

Skuodo rajonas, Mosiedos paštas, 
Rūkų kaimas. Girdėjau, kad dabar
tiniu laiku gyvena Argentinoj. Jei
gu kas apie jį žinote, malonėkit man 
oranešti. Aš jo sesutė, Anna Davis, 
1080 Glen Edith Dr., Webster, N. Y. 
14580. (35-38)

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)

IEŠKOJIMAS
Ieškau moters, kuri norėtų gražiai 

gyventi. Esu vienas, nuobodu ir ne
smagu vienam gyventi. Esu doras ir 
linksmo būdo vyras. Kuri norėtų su, 
manim susipažinti, prašau rašyti 
laišką, arba telefonuokite nuo 8 v£ 
iki 12 vidurnakčio. Daugiau apie sa
ve tuomet pranešiu per laišką ar 
telefonu. Peter Sluckis, 192 Afflecįk 
St., Hartford, Conn. 06106. Tpk, 
524-1734. (33-35)
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