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KRISLAI
Karo belaisviai — kur jie? 
Kas laimi?
Kiniečių pasižadėjimas
Senatorius moko prezidentą 
Didžiosios pergalės sukaktis 
Tikrai rudiškai!

Rašo A. Bimba
Gerai, kad mūsų vyriausy

bė ieško progos apsikeisti ka
ro belaisviais.

Tik keista štai kas: tuos 
amerikiečius paėmė Pietų 
Vietnamo liaudiečiai, o mūsų 
prezidentas ir Valstybės sek- 

▼ rotorius juos nori išmainyti, 
per šiaurės Vietnamą, visiškai 
nesiskaitydami su liaudiečiais. 
Ir skundžiasi, ir bėdavoja, kad 
apsikeitimas nesiseka.

iš
10

Vieno ilgoko pranešimo 
Saigono antraštė (gegužės 
d.) buvo tokia: “Mūsų jėgos 
laimi didžiuosius mūšius, bet 
mūsų priešas vis tebestiprėja”. 
Jeigu mūšio laimėjimas prie
šą tiktai sustiprina, tai jis nė- 

. ra joks laimėjimas. Tai tik I 
pasigyrimas propagandos su- i 
metimais. ,

Bet Vietnamo karui galo;
nesimato. Vieno kito mūšio i 
laimėjimas ar pralaimėjimas 
mažai tereiškia. Ir ne apie 
tai reikia kalbėti, ne tuo rei
kia džiaugtis ir girtis. Degan
tis reikalas prieš Amerikos 
žmones, tai karo baigimas, ka
ro nutraukimas, išsikrausty
mas iš Vietnamo ir palikimas 
jo jo žmonių rankose ir va
lioje.

Gerai, kad visa eilė senato- 
< rių vis drąsiau kalba apie ka

ro baigimą. Tai padrąsinimas 
eiliniams žmonėms dar gar
siau ir drąsiau prabilti už tai
kos atsteigimą toje mums to
limoje pasaulio dalyje.

Skaitau Kinijos vyriausybės 
pareiškimą, išleistą ant ryto
jaus po išsprogdinimo trečio
sios atominės bombos. Jis ku
pinas džiaugsmo ir pasididžia
vimo savo mokslininkų ir 
žmonių atsiekimu.

Ypatingo dėmesio nusipelno 
iškilmingai sudėtas tos vy
riausybės pasižadėjimas: Jis 
skamba:

“Mes iškilmingai dar kartą 
pareiškiame, kad niekados ir 
jokiose sąlygose Kinija nebus 
pirmutinė branduolinius gink
lus pavartoti. Kinijos žmonės 
nuoširdžiai trokšta, kad bran
duolinis karas niekados neį
vyktų”.

Senatorius Robert Kennedy 
užsispyręs moko prezidentą 
Johnsoną, kaip jis turėtų rū
pintis svieto reikalais, šiomis 
dienomis Senate jis kritikavę

• prezidento politiką Lotynų 
Amerikoje. Ta jo kalba at
spausdinta brošiūroj ir masi
niai skeidžiama.

*
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50 kandidatų į Kongresą 
užgiria taikos programą

Washingtonas. — Com
mittee for a Sane Nuclear 
Policy pirm gegužės 15 die
nos demonstracijų už taiką 
gavo nuo 50 kongresmanų 
ir naujų kandidatų į Kon
gresą taikos programos už- 
gyrimą.

Daugiausia tai demokratų 
kahdidatai, bet keletas pa
sisakė ir iš Respublikonų 
partijos.

Iš New Yorko valstijos už 
taikos programą pasisakė 
kongr e s m a n a i Theodore 
Weiss, Melvin Dubin, James 
Watson, William F. Ryan ir 
Leslie Roberts.

Už taikos programą pa
sisakė kongresmanų iš O-

hio, Indiana, Kentucky, 
Connect icut, California, 
Pennsylvania ir kitų vals
tijų.

Iš Pennsylvanijos pasisa
kė keli esami kongresma- 
nai ir nauji kand i d a t a i. 
Taipgi už taikos programą 
pasisakė ir respublikonas 
gubernatorius Harold Stas
sen, kuris vėl ruošiasi kan
didatuoti į gubernatoriaus 
vietą.

Washingtonas. — Walter 
Reed Army ligoninėje pre
zidentas aplankė buvusį 
prez i d e n t ą Eisenhoweri, 
respublikonų senatorių 
Dirkseną ir JAV kareivius, 
sužeistus Pietų Vietname.

Kinijos lėktuvą

★ ★ ★ ★ ★ ★ METAI 55-ieji
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TSRS už tarptautinį tyrimą 
signalų iš erdves

8,700.000 AUTOMOBILIŲ 
TURĖJO TAISYTI

Washingtonas. — Ketu
rios didžiosios automobilių 
gaminimo kompa n i j o s — 
General Motors. Chrysler 
Co.. American Motors Co. 
ir Ford Co. turėjo patai
syti 8.700,000 automobilių, 
kurie buvo parduoti tarp 
1960 ir 1966 m.

Londonas. — Anglijai vis 
reikia daug reikmenų įvež
ti iš kitur.

Jakarta.—Indonezijos re
akcininkai jau puola ir Su
kamą.

Lėktuvą nelaimės 
ir žmonių gyvybė

Washingtonas. — Gegu
žės 15 dieną pasibaigė Var
šuvos sutartis, pagal kurią 
buvo įkainuota žmonių gy
vastis, žuvusių lėktuvų ne 
laimėse.

Pradžioje sutartis žmo
gaus gyvybę apkainavo 
$8,300, vėliau — $16,600, 
dabar buvo pasiūlymų ap- 
kainuoti $75,000, bet nesu
sitarta.

Pasitarimus vedė 13 JAV 
ir. 24 užsienio šalių lėktuvų 
kompanijos.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė išleido griežtą 
protestą prieš Jungtines 
Valstijas. Ji sako, kad ge
gužės 12 dieną penki JAV 
karo lėktuvai įsiveržė virš 
Kinijos, Makwano apyilin- 
kėje, Junano provincijoje, 
užpuolė kinų lėktuvą ir nu
šovė. Kinijos vyriausybė 
sako:

“Tai labai pavojingas in
cidentas, kurį apgalvotai, 
kaip karo veiksmą, atliko 
Johnsono administracija... 
Kinijos liaudis ir Kinijos 
Liaudies Išsilaisvinimo Ar
mija labai rimtai susirūpi
no šia dirbtina JAV karo 
provokacija... Mes įspėjame 
Jungtinių Valstijų valdžią, 
kad provokacijomis nenu
gąsdins Kinijos liaudies.”

Pagal Kinijos pranešimą, 
tai JAV lėktuvai kinų
lėktuvą nušovė 20 mylių niją ir sunaikintų jos įren- 
nuo sienos Kinijoje.

Washingtonas. — Gegu- bombų.

žės 12 dieną Jungtinių Vals
tijų vyriausybės žmonės 
atsisakė kalbėti apie šį in
cidentą.

Kaip žinia, prieš kiek lai
ko prezidentas Johnsonas 
sakė, kad “Vietnamo lėktu
vams nebus pasisl ė p i m o 
Kinijoje.”

United Press žinių agen
tūros korespondentui JAV 
pareigūnai sakė, kad gegu
žės 9 dieną Kinijos išsprog
dinta branduolinė bomba 
“buvo metimas pirštinės 
Tung t i n ė m s Valstijoms.” 
Taipgi jam sakė, kad toji 
bomba galėjo būti 130,000 
tonu dinamito jėgos.

Jungtinių Valstijų mili- 
taristai iš Pentagono ir ka
ro šalininkai, kaip New 
Yorko “Daily News,” jau 
seniai reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos užpultu Ki-

Ženeva. — Septyniolikos 
valstybių nusiginki avimo 
k o n f e r encija pertraukta 
penkioms savaitėms. Pirm 
jos uždarymo stambių vals
tybių delegatai sakė kalbas.

Tarybų Sąjungos delega
cijos pirmininkas Aleksejus 
Roščinas kritikavo Jungti
nes Valstijas ir jų talkinin
kus už trukdymą susitari
mų. To rezultate mažai kas 
pasiekta. Bet jis sakė, kad 
per ketverius metus nusi
ginklavimo konferencija pa
gelbėjo išaiškinti stambių 
valstybių pozicijas.

JAV delegacijos pirmi
ninkas W. C. Fosteris sa
kė, kad nepasiekta susita

rimų, nes TSRS nepriima 
JAV siūlymų atominių 
Siu reikalais NATO or- 

zacijoje.
Roščinas sakė, kad JAV 

tvirtinimas, būk vakarų vo
kiečiams duotus atominius 
ginklus JAV kontroliuos, 
neturi pamato. Jis sakė, 
kad kada vakarų vokiečiai 
gaus į savo rankas atomi
nius ginklus, tai ir pačios 
Jungtinės Valstijos pasijus 
nesaugios, nes hitlerininkai 
pasijus galingais. Jis sakė, 
kad reikia atminti istoriją. 
Praeityje Vakarų valstybės, 
ypatingai JAV,, apginklavo 
hitlerine Vokietiją, o koki 
to rezultatai buvo, tai da
bar visiems yra žinoma.

IŠ VISO PASAULIO
Barcelona. —- Katalikų 

kunigai buvo susirinkę 
prie policijos centro protes
tuoti prieš studentų ramių 
demonstracijų puolimus.

Policija užpuolė ir kuni
gus mušė, spardė, stumdė, 
dalį areštavo, o kitus išvai
kė.

Princeton, N. J.—Prezi
dentas Johnsonas kalbėjo 
Princetono univer s i t e t e . 
Šimtai studentu demonstra
vo prie universiteto, protes
tuodami prieš karą Vietna
me.

Londonas.—Anglijos pre-
Senatorius Kennedy reika- • kybinio laivyno jūrininkai

lauja, kad mūsų vyriausybė 
aiškiai Lotynų Amerikos kraš
tuose atsistotų pažangiųjų-re- 
voliucinių jėgų pusėje, ; 
mūsų įtakai ir doleriams ten 
bus riestai. Anksčiau ar vė- j 
liau ten liaudies kantrybė, 
girdi, išsisems. Mūsų politi
kos susiejimas su įvairiomis 
reakcinėmis militarinemis kli
komis mums žada nelaimę .ir 
pralaimėjimą.

Nejaugi ponas prezidentas 
to nemato?

Aišku, kad mūsų jaunas se- į

kais nori atsiriboti nuo John- 
sono ir jo vadovaujamos vy
riausybės politikos, visuomet 
turėdamas galvoje ateitį ir 
savo karjerą. Jis puikiai mo
ka garsintis ir savo vardą po
puliarinti.

ruošiasi į streiką. Jie rei
kalauja sutrumpinti darbo 

arba valandas nuo 56 iki 40 per
savaitę.

Chicago. — Chicagos uni
versiteto studentai, protes
tuodami prieš draftavimų 
sistemą į militarine tarny
bą. buvo užėmę šešis namo 
aukštus.

natoriua iš New Yorko ne juo- I . Denver, Colo. — Šio mies-
to gyventojai pasirašo po 
peticijomis protestuodami 
prieš karą Vietname.

gimus gaminimui atominių

TSRS apie nusiginklavimo 
konferencijos darbus

Gegužės 9 d. sukako lygiai 
dvidešimt vieneri metai, kai

(Tąsa 5-tame puslapyje)

Saigonas. — Militarine 
komanda sako, kad JAV 
lėktuvai ir karo laivai nu
skandino kinų laivą, kuris 
vežė Pietų Vietnamo liau- 
diečiams amunicijos.

Washingtonas. — Dr. C. 
P. Idyll, JAV žvejybos ko
miteto pirmininkas, sako, 
kad Tarybų Sąjunga, Japo
nija ir Peru toli pralenkė 
Jungtines Valstijas jūrų 
tyrinėjime ir žvejybos sri
tyje.

Paryžius. — NATO vir
šininkai jau sudarė komite
tą perkėlimui centro iš Pa
ryžiaus. Mat, Prancūzija 
gali iš NATO pasitraukti. 
Sakoma, kad perkėlimas 
centro gali sudaryti apie 
du bilijonus dolerių išlaidų.

Ottawa.—Kanados prem
jeras; L. Pearsonas sako, 
kad kini ja gali nedakai- 
nuoti JAV intervencijos jė
gų Pietų Vietname.

Oslo. — 27 norvegų, šve
dų ir danų organizacijos ra
gina savo valdžias, kad jos 
protestuotų prieš karą Viet
name.

Bukareštas. — A tv y k o 
TSRS Komunistų partijos 
generalinis sekretorius Le
onidas Brežnevas.

Pekinas. — Kinijos spau
da i^ašo, kad vargiai bus 
galima palaikyti normalius 
ryšius su Indonezija.

Maskva. — Novgorodo ir 
I^eningrado srityse prasi
dėjo pavasariniai potvyiai.

Viena. — Čionai eina pa
sitarimai Tarptautinės Ast
ronomų Sąjungos komite
to. Tarybų Sąjungos 8 įžy
mūs astronomai ir Mokslų 
Akademijos veikėjai E. R. 
Mustelis, V. C. Troickis, I. 
S. Šklovskis, D. Martinovas 
ir kiti pateikė pasiūlymą, 
kad tarptautiniai moksli
ninkai tyrinėtų erdvių sig
nalus.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkai sako, kad būtinai 
reikia tyrinėti signalus, ku-

mėje pasireiškia. Jeigu jie 
rie tai vienur, tai kitur Že- 
ir nebūtų gyvųių siunčiami, 
tai visvien mokslui yra la
bai svarbu žinoti, kas jie.

1967 metų rugpiūčio 22- 
31 dienomis Pragoję įvyks 
minimos sąjungos suvažia
vimas. Matyt, ten bus pil
nai apsv arstytas TSRS 
mokslininkų pasiūlymas, o 
iki suvažiavimo kitų šalių 
mokslininkai turės progą 
pagalvoti. Prie astronomų 
sąjungos priklauso 66 šalių 
mokslininkai.

Dangaus erdvėje 
vyksta sprogimai

Washingtonas. — Astro- 
I nomas dr. Allan R. Sand
age iš Palomar observato
rijos, Kalifornijoje, sako, 
kad dangaus erdvėse nuola
tos vyksta baisūs sprogi
mai.

Jis tvirtina, kad daugiau
sia jų įvyksta “Paukščių 
kelyje” (Milky Way”), t. y. 
mūsų galaksijoje (žvaigž
dyne).

Mokslininkai tvirtina, kad 
“Paukščių kelyje” yra ne
išpasakyta daugybė žvaigž
džių. I

KAS SAIGONE 
SUSIŠAUDĖ?

Saigonas. — Gegužės 10 
dieną čionai per pusvalandį 
buvo susišaudymų ir ranki
nių granatų mėtymas. Tas 
įvyko po to, kai liaudiečiai 
metė granatą į Pietų Viet
namo militarinės policijos 
centrą.

Susišaudymo metu 6 viet
namiečiai nušauti, 29 su
žeisti ir 8 JAV kariai su
žeisti. Bet kas susišaudė? 
Kol kas neišąiškinta. Sa
koma, kad gal patys ameri
kiečiai.

Maskva. — Taškente vėl 
Ibuvo žemės drebėjimas. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

TSRS delegacija 
apžiūrėjo Aswana

Kairas. — Tarybų Sąjun
gos dele^cija, priešakyje 
su A. Kosyginu ir A. Gro
myko, apžiūrėjo Aswano 
užtvankos ir kitų įrengimų 
darbus.

Nuo 1960 metų prie As
wano miestelio dirba apie 
2,000 TSRS technikų ir 30,- 
000 egiptiečių įrengimui 
milžiniškos užtvankos sker
sai Nilo upę, greta jos ga
lingu elektros gaminimo jė
gainių ir fabrikų. Darbus 
daugumoje finansuoja Ta
rybų Sąjunga.

Baigus užtvanką, Nilo 
aukštupyje susidarys mil- be perdėtų triukšmavimų. 
žiniškas vandens rezervua
ras, iš kurio bus apdrėkina
ma apie 1,300,000 akrų že
mės.

G. Romney įspėja 
prieš krizę

Washingtonas. — Michi- 
gano gubernatorius George 
Romney įspėjo, kad neat
sargios kalbos “apie blogus 
automobilius,” visoki fede; 
ralinės valdžios kontrolės 
planai gali iššaukti Jung
tinėse Valstijose ekonominę 
krizę.

Jau dabar visos automo
bilių gaminimo kompanijos 
turėjo sumažinti jų gami
nimą, nes žmonės mažiau 
perka.

Romney sakė, kad jis sto
ja už federalinę kontrolę 
automobilių saugumo, bet 
tas esą reikalinga įvykinti

Lon Angeles, Calif. — Ar
tistės Hedy Lamarr advo
katas, skundžia May Co., 
reikalai! damas $5,000,000 
atlyginimo už jos apšmeiži
mą.

Sausio 27 d. krautuvės 
policininkė buvo areštavus 
artistę, kaltindama, būk ji 
buvo “pasiėmus” $86 vertės 
daiktų.

Madridas. — Ispanijos 
mili tarinės jėgos bandė 
priešlėktuvines “Hawk” ra
ketas, kurių gavo iš Jung
tinių Valstijų.

Ispanijos fašistai gegužės 
29 d. ruošia paradą minėji
mui nugalėjimo liaudiečių 
jėgų.

Saigonas. — Per mėnesį 
laiko Pietų Vietname JAV 
neteko 82 karių užmuštais, 
neįskaitant tų, kurie žuvo 
ne fronte, ir 615 sužeistais.

Per tą pati laiką Pietų 
Vietnamo valdžia neteko 61 
užmušto ir 154 sužeistų, 
taipgi 22 kariai dingo.

New Yorkas. — Philihar- 
monic Hali patalpose įvyko 
American Bible 
liginės sąjungos 
važiavimas.

Evangelistas
ham sakė, kad Jungtinės 
Valstijos gali pasididžiuoti 
industriniais ir techniniais 
pasiekimais, bet ne morališ
kumu, kuris esąs labai že
mas.

Society re- 
150-tas su-'

Billy Gra-

New Yorkas. — Frankli
nas D. Rooseveltas, sūnus 
buvusiojo J"AV prezidento, 
siekia kandidatuoti į New 
Yorko gubernatoriaus vie
tą.

EXTRA!

Saigonas. — Šiaurės Viet- 
n a m o “M'IG-17” lėktuvas 
naleido dvi raketas į JAV 
Bomboneši. Tai pirmą kar
tą Šiaurės Vietnamo lėk
tuvas pavartojo raketas.

Danghai apylinkėje Šiau
rės Vietnamo gynvba nušo
vė JAV bombonešį.

PO $100 Už PIETUS
Washingtonas. — Gegu

žės 12 d. National Guard 
Armory patalpoje Demo
kratų partija buvo suruo
šus pietus, kur kiekvienas 
pasimokėjo po $100. Da
lyvavo apie 6,000.

Dalyvavo prez. Johnsonas 
ir savo kalboje sakė, kad 
“garbė Jungtinėms Valsti
joms kariauti Pietų Viet
name.” i

Detroitas. — Per 10 die
nų naujų automobilių par
davimas nukrito 15%.

Saigonas. — JAV bombo
nešiai bombardavo geležin
kelį tik 10 mylių nuo Hai- 
phongo prieplaukos.

Hongkongas. — Sakoma, 
kad tarpe Kinijos ir Šiau
rės Vietnamo darosi šaltes- 

Ini santykiai.

Saigonas. — Pietų Viet
namo diktatoriaus Ky jėgos 
užpuolė budistų jėgas Da- 
nange. Po susirėmimų* sa
koma, jau pusę miesto val
do Kyjaus jėgos. Iš abiejų 
pusių yra užmuštų ir su
žeistų.

Washingtonas.— Sakoma, 
kad Kyjaus elgesys nuste
bino Jungtinių Valstijų vy
riausybę. Prezidentas John- 
sonas tuojau tarėsi su Rus- 
ku, McNamara ir kitais ka
bineto nariais. Numatoma, 
kad Kyjus sugriovė viltį ci
vilinei valdžiai sudarlti.
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Kas ką rašo ir sako Justas Paleckis

SOCIALISTŲ
INTERNACIONALO
KONGRESAS

Plačiajame pasauly
KINIJA EKSPLODAVO trečiąją branduolinę bom

bą; šiuo metu, sakoma, hydrogeninę, kelis kartus “ga
lingesnę” už “paprastą” — atominę. '

Washingtono Ruskai ir Makanamaros “tiešijasi,” 
jog tai esą “nedidelis dalykas,” nervintis dėl to nereikią. 
Bet jie patys bijo, nervijasi, tik bijodami, kaip tas vaikas 
girioje, bando švilpauti.

Kiti plepa šitaip: Taip, Kinija pasigamina bran
duolines bombas—dabar jau aišku, bet ji neturi priemo
nių toms bomboms atnešti į JAV- Tas “priemones,” gir
di, ji turės kada nors tik už desėtko metų.

Atsibodo mums tų pranašysčių klausyti. Juk tik 
prieš apie trejetą-ketvertą metų buvo skelbta, jog Ki
nija negalėsianti pasigaminti atominės bombos per ilgus 
metus. (Panašiai, atsimename, buvo plepėta-pranašauta 
ir apie Tarybų Sąjungos atominių bombų pasigaminimą 
pirmiau negu ji buvo eksploduota.) Buvo skelbta, jog 
Kinija per biedna, jos mokslas esąs atsilikęs. Ir matome, 
kaip visokie tos rūšies “pranašai” pasiliko durneliais.

Branduolinių bombų eksplodavimas ore blogas da
lykas. Tai teršia orą, nuodija augmenis, stato didžiulio 
pavojun milijonų žmonių sveikatą — tų žmonių, kurie 
gyvena ir kurie dar gims ir bandys gyventi.

Mūsų valdžios pareigūnai ir komercinė spauda tu
rėtų nesigirti ir nemeluoti, o daryti visa, kad kuo grei
čiau būtų sumegzti diplomatiniai ryšiai su Kinija, kad 
būtų galima su įa tartis.

Jokiu būdu neturėtų būti toliau plečiamas karas 
Pietryčių Azijoje, provokuojant didžiulę Kiniją ir tei
sinantis tuo, kad ji dar neturi priemonių atominei bom
bai atnešti į Jungtines Valstijas!

Visais būdais tęsti pasitarimus su Tarybų Sąjunga, 
su Anglija ir Prancūzija, kad būtų prieita prie tikro 
branduolinių bombų “sukontroliavimo.”

PREZIDENTAS JOHNSONAS sakė ilgą kalbą 
Princetono universitete—praėjusį antradienį. Kalba bu
vo televizuota, ir tie, kurie norėjo matyti, matė prezi
dentą, rodosi, verkšlenantį, prašant mokslininkų ir švie
tėjų, kad jie remtų karą Vietname.

Bet prezidentą pikietavo keletas šimtų žmonių, ku
rių tarpe, sakoma, buvo ir mokslininkų. Jie .reikalavo 
baigti kara Vietname.

Abejojame, ar šia kalba, kuri buvo ilga, prezidentui 
Johnsonui pavyko įtikinti tuos, kurie priešingi jo poli
tikai Pietryčių Azijoje. Juk kiekvienam aišku, kad JAV 
neturi nei moralės, nei politinės teisės su ginkliu kištis 
į Azijos reikalus. Siųsti amerikinius karius į Vietnamą, 
kad jie kariautų prieš liaudiečius, besisiekiančius savo 
kraštui laimės ir laisvės, — nepateisinamas dalykas!

Nepateisinamas ir ugnies sėjimas iš bombų ant 
Šiaurės Vietnamo kaimų ir miestelių.

Prezidentas savo kalba bandė sukritikuoti senato
rius Fulbright ir Morse, karo Vietname priešus. Ar jam 
pavyko tai padaryti? Labai abejojame!

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ egiptiečių entuziastiškai 
sutiko Tarybų Sąjungos premjerą A. Kosyginą, kai jis 
atvyko vizitui į Egipto žemę. Be abejojimo, A. Kosy
gino vizitas yra tampriai susietas su pasaulinės taikos 
išlaikymu, o tai reiškia, kad Kosyginas ir Nasseris tarėsi 
ir dėl karo Vietname. Kiekvienam juk aišku, jog karas 
Vietname grūmoja pasaulinio karo pavojumi.

Tarybų Sąjungos politika—taikos politika. Per 21 
metus tarybinės tautos gyveno taikoje, plėtojo savo eko
nomiką ir kultūrą. Tų tautų tarpe yra ir mūsų gimtoji 
žemė Lietuva.

NEMAŽESNĖS svarbos, mums rodosi, ir TSKP 
generalinio sekretoriaus L. Brežnevo vizitas Rumunijoje. 
Rumunija mini savo Komunistų partijos 45 metų sukak
tį. Ir, galimas daiktas, kad L. Brežnevas, atvykęs į Bu- 
charestą šios sukakties minėjimo proga, tarsis pasaulinės 
taikos apgynimo, reikalais.

Vadovaudamasi griežta taikos politika, Tarybų Są
jungos vyriausybė atlieką didžiulius pasauliui nuopelnus. 
Mąteme, kaip sėkmingai buvo pravesta Taškento kon
ferencija, kuriai tarpininkavo A. Kosyginas.

. •

ATBODO, KAD KINIJOS vadovas Mao Tsetungas 
per kurį laiką nesveikavo, gal buvo kur nors poilsio na
muose. Dėl to buržuazinė JAV spauda priplepėjo viso
kių pasakų ir pranašysčių. Pakartodama ji skelbė: kaip 
bus gera, kuomet Mao numirs!.

Mao Tsetungas, betgi, “atsirado.” Ir atrodo, kad jis 
sveikas ir drūtas. Jo fotonuotraukas iš naujo spauda 
pradėjo skelbti, lyg pati‘sau sakydama: kokia aš buvau 
kvaila, niekus plepėdama!

Laukti kieno nors mirties, kad po jos “valstybiški 
dalykai pasitaisytų”—vaikiškas darbas.

Praėjusią savaitę Stock- 
holme, Švedijos sostinėje, 
įvyko Socialistų Internacio
nalo kongresas. Daug buvo 
kalbėta apie Anglijos socia
listų valdžią ir jos vargus. 
Tarybinės spaudos kores
pondentas A. Krasikovas 
šitaip rašo apie kongreso 
pradžią:

50 socialdemokratų partijų 
delegatai, susirinkę Stokhol
me į Socialistų Internacionalo 
X kongresą, vakar svarstė 
“Europos problemas, esant da
bartinei tarptautinei padė
čiai“. Anglijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Vakarų Vokieti
jos ir kitų Europos šalių so
cialdemokratų atstovai išdėstė 
savo partijų poziciją padėties 
Europoje klausimu.

Anglijos ekonomikos minis
tras Džordžas Braunas dau
giausia kalbėjo apie tai, kad 
Anglija gali įstoti į “Bendrą
ją rinką“, teigdamas , kad 
“ekonominis Vakarų Europos 
integravimas bus prologas jos 
politinei vienybei“.

Brauno pareiškimus skeptiš
kai sutiko kalbėtojai, kurie 
pakeitė jį tribūnoje: buvęs 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Kristianas Pino ir 
Vokietijos Socialdemokratų 
partijos atstovė Kete štrobel. 
Jie priminė, kad iki šiol Ang
lijos nenoras atsisakyti “im
perinių preferencijų“ politikos 
kliudė susitarti visoms Vaka
rų Europos šalims. Švedijos 
prekybos ministras Gunaras 
Lange taip pat konstatavo, 
kad “Bendrosios rinkos šalių 
“šešeto“ ir “Europos laisvo
sios prekybos asociacijos“ da
lyvių “septyneto“ nesutarimai 
lieka.

APIE JULIAUS JANONIO 
BROLĮ—MYKOLĄ

Poeto Juliaus Janonio vy
resnysis brolis Mykolas mi
rė Leningrade. Jis buvo ga
bus, bet, žinoma, neturėjo 
Juliaus talento.

Apie Mykolą Janonį š. m. 
“Švyturyje” (num. 7) V. 
Kulvičius paduoda tikrai 
įdomių duomenų:

Mažai kam žinoma apie J. 
Janonio brolį Mykolą (1882— 
1942). Leningrado partiniame 
archyve yra išlikę jo gyveni
mo nuotrupų aprašymai, ku
riuose pasakojama, kad My
kolas buvo karo invalidas. 
1916 m. dirbo sanitaru Cars- 
koje Selo miestelyje. Suėmus 
brolį Julių, carinė žvalgyba 
tardė ir jį, nors tuo metu My
kolas neturėjo ryšių su revo
liuciniu judėjimu.

Po Vasario revoliucijos My
kolas persikėlė į Petrogradą, 
kur, susilpnėjus sveikatai, gy
dėsi karinėje ligoninėje, šiek 
tiek geriau pasijutęs, prisidė
jo prie revoliucinių kareivių 
bei darbininkų, padėdamas 
nuginkluoti kariūnus. Išrašy
tas iš ligoninės, Mykolas gy
veno invalidų bendrabutyje, 
kuriam vadovavę šovinistai 
rėmė Laikinąją vyriausybę, 
pasisakydavo už karo tęsimą, 
šmeižė bolševikus. Julius Ja
nonis, nors ir labai neturėda
mas laiko, rūpinosi brolio są
moningumu : aiškino jam Lai
kinosios vyriausybės kontrre
voliucinius tikslus, imperialis
tinę karo esmę.

Su ypatinga meile Julius pa
sakojo broliui apie bolševikų 
partijos vadovą- V. I. Leniną. 
Vėliau Mykolas Janonis rašė: 
“Julius išaiškino man, kas yra 
Leninas ir kodėl jo neapken
čia buržuazija, ir kas tokie 
bolševikai.”

Brolio paskatintas, Mykolas 
ragina draugus nedalyvauti 
vyriausybės rengiamose šovi
nistinėse invalidų demonstra
cijose, nevykti į frontą kari
nės agitacijos tikslais. Tų pa
čių metų spalio mėnesį, gavęs 
lietuvių sekcijų Centro biuro 
rekomendaciją, Mykolas įsto
jo į Raudonąją gvardiją. 1918 
m. sausio mėnesį buvo priim
tas į Komunistų partiją.

TOKIE DALYKAI 
KADAISE VYKO 
LIETUVOJE

Prieš kiek laiko viename 
Lietuvos laikraštyje skaitė
me tokį dalyką:

Tai atsitiko seniai, prieš 
240 metų. Apsupta miškais 
Darsūniškiu vietovė tapo dide
lės tragedijos liudininke. Tra
gedijos, įprastos tais laikais.

Lietuvos TSR Centriniame 
Valstybiniame istoriniame ar
chyve išliko dokumentai apie 
šį šiurpų įvykį.

Numirė Darsūniškiu bažny
čios vargoninkas Liudkevičius. 
Mirdamas jis kalbėjo: “Vien 
per Šarkius į aną pasaulį 
kraustausi“. Jis tvirtino, kad 
pats Šarkis jam pasakęs: “Ir 
metų ne pragyvensi“. Taip ir 
atsitiko — vargonininkas sun
kiai susirgo ir numirė.

Po kiek laiko mirė Bykovs- 
ka. Mirdama ji kalbėjo: 
“Vien per Šarkius į aną pa
saulį kraustausi“.

Bėgo laikas. 1726 m. balan
džio’ 8 dieną tūlas Mickevičius 
ir Rozalskis, vykdami į Pa
šventį! pį, užsuko pas vieną 
pažįstamą. Greitai ten atėjo 
ir Šarkis su savo uošviu Fili- 
pu. Mickevičius pažiūrėjo į jį, 
patylėjo ir pasakė: “Šarki, 
kodėl tavo žmona vakar baž
nyčioje apalpo?” Šarkis at
sakė : “O kodėl kunigas vie
niems davė komuniją, o ma
no žmonai ne; greitai ir pats 
kunigas nevalgys”.

Tuomet Mickevičius paklau
sė Šarkį, ar jis pats esąs toks 
dorovingas, kaip ir jo žmona. 
I tai Šarkis šiurkščiai atsakė: 
“Koks tavo reikalas, ne vie
nas per mane nukeliavo į aną 
pasaulį, ir tu man nieko ne
reiški; Liudkevičius man no
rėjo blogo, ; ir aš jam pasa
kiau, kad jis neišgyvens nė 
metų; dabar .jis žemę graužia, 
o aš -— duoną“. .,

Mickevičius iš karto nubėgo 
visa tai pranešti kunigui.

Netrukus Darsūniškiu seniū
nas Oginskis sulaikė Sofiją 
Šarkienę, po to ir jos vyrą. 
Abu įmetė į kalėjimą. Ogins
kis pasiuntė budelio. Kai pa
starasis atvyko, visi gyvento
jai buvo “išbandyti vande
niu“. Bandymas “patvirtino“ 
Šarkių kaltę. Tuomet budelis 
nustatė ,kad jie verti “tardy
mo“. Tais laikais tai reiš
kė kankinimą.

Pirmiausia kankino Sofiją 
Šarkienę. Tardymo metu bu
delis lyg radęs jos plaukuose 
šarkos plunksnų, kurias patei
kęs teisėjams.

Teismo nuosprendis buvo 
trumpas. Abu nuteisė sude
ginti 1726 m. birželio 14 die
ną. Po nuosprendžiu pasira
šė Darsūniškiu seniūnas B. 
Oginskis.

Taip baigėsi Darsūniškiu 
tragedija. Paprasti, neapsi- 
švietę valstiečiai tapo kunigo 
ir dvarininko auka. •

A. Savickis

SAKO: ANGLIJA VEIKIA 
NATO SUTVIRTINIMUI
Londonas. — Prancūzijos 

politika linkui NATO su
purtė tą militarinę sąjun
gą. Sakoma, kad Danija 
ir Norvegija pritaria De 
Goullės reikalavimams.

Anglija pasiuntė savo 
diplomatą George Thomso- 
ną į Belgiją ir Olandiją 
NATO reikalais.

ŠAKO DOVANA KOVAI 
PRIEŠ BERAŠTIJĄ

Teheranas.. — Turtinga
sis Persijos (Irano) šakas 
padovanojo $700,000 Jung
tinių Tautų skyriui, kuris 
kovoja prięš beraštiją.

Žinoma, Persija nema
žiau gaus iš Jungtinių Tau
tų, kurios rūpinasi berašti- 
jos naikinimu ir Persijoje.

Kas slepiasi už jų nugaros
Apie tarybinių parlamen

tarų delegacijos kelionę į 
Australiją ir jos dalyvavi
mą Tarpparlamentinės Są
jungos Tarybos sesijoje 
Kanberoje jau buvo spau
doje rašyta. Tačiau, kaip 
patyriau sugrįžęs, kiekvie
nas norėtų išgirsti smul
kiau apie tą tolimą šalį ir 
jos gyvenimą. Daugelis 
draugų Lietuvoje klausinė
jo, ar teko man bendrauti 
su Australijoje gyvenan
čiais lietuviais.

Mūsų kelionė buvo ne 
turistinis pasivažinėjimas, 
teko ištisas dienas praleis
ti posėdžiaujant, o kiekvie
nas vakaras taip pat bū
davo skirtas kokiam nors 
vizitui ar priėmimui. Įvy
ko eilė susitikimų su Aust
ralijos parlamento vadovy
be, su vyriausybe, su gene
ralgubernatorium seru Kei
si, o priėmimus suruošė

Tarybų Sąjungos, Japoni
jos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Vakarų Vokieti
jos, Izraelio ir kitos pasiun
tinybės. Be to, turėjome 
kelis susitikimus su spaudos 
atstovais ir spaudos konfe
rencijas.

Dalis delegacijos Sidnė
juje — G. Žukovas ir kiti — 
dalyvavo Australijos - Ta
rybų Sąjungos draugijos 
susirinkime, akademikas F. 
Ovčarenka lankėsi universi
tete, V. Sajušovas pabuvo
jo rusų emigrantų klube, 
kur buvo šiltai sutiktas ir 
papasakojo apie naujausius 
Įvykius Tarybų Sąjungoje.’’ 
O man, Australijos parla
mento atstovų rūmų spy- 
kerio Dž. Maklojaus kvieti
mu, teko nuvykti į Sniegų 
kalnyną pažiūrėti ten sta
tomą hidroelektrinių komp
leksą. kuri užbaigus, te
nykščių jėgainių galingu
mas pasieks 4 milijonus ki
lovatų, o įrengus irigaciios 
sistema, bus padrėkinta 700 
tūkstančių hektarų plotas.

Su lietuviais
Tačiau protarpiais turė

jau kai ką bendra ir su lie
tuviais, o taip pat kitais pa
baltijiečiais. .

Viena pirmųjų sutiktų 
buvo talkininkavusi parla
mentiniu delegacijų aptar
navime R. Ėgli te iš Daug
pilio. Ji supažindino su sa
vo vyru ir tėvu, kuris, pa
sirodo, prisimenąs mane 
kaip žurnalistą. Vieną pir
mųjų dienu parlamento rū
muose sutikau Benediktą 
Tubaiti, gyvenusi Kaune, 
kuris atvyko, pasikalbėti as
meniškais reikalais. J i s 
tarnaująs laisvai samdomu 
vienoje kariško pobūdžio 
įstaigoje.

Per priėmimą Tarybų Są
jungos pasiuntinybėje su
tikau estu tautybės pilieti 
E. Nitą, kuris esąs žymus 
profesiniu sąjungų darbuo
tojas. Jis išvykęs iš Esti
jos 1944 metais kartu su 
besitraukiančia hitlerininkų 

armija. Tačiau stebėdamas 
k a p i talistinį gyvenimą 
Australijoje ir darydamas 
išvadą, pradėjo savo pažiū
rose krypti vis labiau į kai
rę ir tapo socializmo šali
ninku. Iš pasikalbėjimo su 
juo sužinojau, kad ir tarpe 
tokių pat karo meto emi
grantų lietuvių esą pažan
gių žmonių, kurių keletą 
jis pažįstąs kaip Australi
jos komunistų partijos na
rius, aktyvius jos veikėjus. 
O komunistų partija Aust
ralijoje yra legali organi
zacija.

Eilė piliečių kreipėsi į ma
ne laiškais iš kitų Austra
lijos r.y^stų įvairiais reika
lais, arba norėdami pasvei
kinti, atvykus į šį kraštą. To
kius laiškus gavau iš Nort 
Gilongo, Sidėnjaus, Perto, 
B radono, Melburno, iš Kan- 
beros ir kitų miestų. No
rėčiau čia patiekti ir pa
vardes, bet susilaikau, nes 
kai kurie prašė jų neminėti, 
o kai kas ir pasirašė tik rai
dėmis, Pavyzdžiui, telegra
moje iš Adelaidės miesto, 
kurioje vienas tautietis 
gražiai sveikina ir linki 
sėkmingai atlikti užduotį 
Australijoje, vietoje pavar
dės padėjo tik vieną raidę 
“B.” Ir vienas pilietis, kal
bėjęs su manimi telefonu, 
kartu su sveikinimais ir ge
rais linkėjimais prašė ne
minėti jo pavardės viešu
moje.

Kodėl toks kuklumas ar 
baimė toje šalyje, kurioje 
taip mėgstama kalbėti apie 
laisvę ir demokratiją? Tai 
mes suprantame, patyrę 
keletą tokių “laisvės” pasi
reiškimu. c-

Piketas
Tarpparlament i n ė s są

jungos sesija prasidėjo jos 
Vykdomojo komiteto posė
džiu, kuriame man teko 
dalyvauti. Posėdis su per
trauka užtruko ligi 7 vai. 
vakaro. Man išeinant po
sėdžiui pasibaigus, mūsų 
delegacijos nariai pranešė, 
kad prieš parlamento rū
mus įvykusi kažkokia de
monstracija ar “piketavi- 
mas” su plakatais, kuriuo
se buvo įrašyti įvairūs 
š m e i žikiški antitarybiniai 
šūkiai ir buvusi linksniuota 
mano pavardė. Buvę pa
ruošti foto, kino ir televi
zijos aparatai, matyt, no
rėta pagauti kokių nors 
scenų, žodžiu pasisemti me
džiagos sensacijoms, kurias 
taip labai mėgsta tenykštė 
spauda, kaip tuoj teko įsi
tikinti. Esą laukta manęs, 
bet kadangi užtrukau, kaž
kieno signalu visi plakatai 
buvo sudėti į automašiną. 
Tačiau, išeidamas iš parla
mento -rūmų, mačiau gru
pelę jaunuolių, apie 10 žmo
nių. Iš jų šūkavimų su
pratau, kad tai Australijo
je gimęs jaunimas, studi
juojąs Sidnėjuje ir speci
aliai autobusu atvežtas į 
Kanberą šiai “demonstra
cijai.” Į jųL šūkius dėl “Lie
tuvos vadavimo” atsakiau, > 
kad jie per jauni ir per 
daug reakcininkų suagituo
ti, kad suprastų istorijos 
įvykių eigą ir atskirtų, kur 
vadavimas ir kur pavergi
mas.

Pastebėjau, kad tik dalis 
to .jaunimo besupranta lie
tuviškai. o dauguma šūka
vo angliškai.

Kitą dieną dar buvusi 
suruošta panaši “demonst
racija” su plakatais, bet jos 

dalyvių man neteko matyti. 
Ji buvusi nufotografuota 
ir nufilmuota, o paskui pa
gal komandą plakatus su
krovė ir dalyvius susodino 
į autobusą, kuris kažkur iš
dūmė. Tačiau tos infor
macijos pakako, kad reak
ciniai laikraščiai galėtų pa
rašyti antitarybinius šmeiž
tus, kurie buvo paįvairinti 
vietoje sukurta melagyste, 
esą, tarybinė delegacija įė
jusi į parlamento rūmus per 
užpakalines duris. Tiesa, 
policijos atstovai siūlė 
mums nevaikščioti pėstiems 
ir įeiti per šalutines duris 
nemalonumams išvengti, ta
čiau tais patarimais nesi
naudojome.

Dar vienas spektaklis
Dar vieną spektaklį reak

cininkai suruošė mūsų de
legacijai išvykstant iš Sid
nėjaus aerouosto. Ten nu
važiavus, draugai iš pasiun
tinybės pranešė, kad yra 
atvykusi grupė pažangių 
lietuvių, kurie nori su ma
nim pasikalbėti. Tuo tarpu 
susitelkė ir Sidnėjaus laik
raščių žurnalistai, kurie 
pareiškė norą pasikalbėti 
apie Tarpparlamentinės se
sijos išdavas. Tuoj atsirado 
užfiksavimo aparatai ir te
levizijos transliatoriai. To 
pasikalbėjimo metu ir įvyko 
istorija, kuri buvo aprašy
ta “Pr a v d o s ” feljetone 
“Damos su popieriaus lapu- 
kais.” Tiktai tikslumo d£- 
lei turiu pasakyti, kad į 
mane kreipėsi ne tiesiog 
“dama su baltomis piršti
naitėmis,” o mūsų delegacy 
jos dalyvis padėjo prieš 
mane užrašų knygelę ir pa
sakė, kad esu prašomas 
duoti autografą.

Paprastai į tokius prašy
mus kitur atsakinėdavau, 
kad nesu nei boksininkas, 
nei kino artistas, tad auto
grafų nedavinėjau. Bet Au
stralijoje teko kelis kartus 
su ta taisykle prasižengti, 
nes čia į parlamentarus 
dažnai kreipdavosi dėl au
tografų ir per priėmimus, 
per socialias vaišes bei ki
tomis progomis. Ir darbi
ninkų klube Volongonge, 
kur buvome užsukę pakeliui 
iš Sidnėjaus į Kanberą, 
mūsų deputatai paliko kelis 
autografus.

Tad ir šį kartą, atsakinė
damas į žurnalistų klausi
mus, pabrėžiau autografą, 
manydamas, kad tai kas 
nors iš draugų jo paprašė. 
Tačiau iš atsargumo auto
grafą padėjau prie pat po
pieriuko krašto, kad nega
lėtų viršuje ko nors prira
šyti. Tik paskui pamačiau, 
kad užrašų knygutė pateko 
į nematytos damos rankas. 
Užklausiau, kas ji. “Aš lie
tuvaitė”, — atsakė toji.

Tuo metu telkėsi jau ke
liolikos žmonių grupė. Tai 
jau buvo ne vien jaunimas, 
bet ir keletas pagyvenusių 
žmonių, matyt, pačių gyvų
jų “dipukų”. Kai kurie jų 
pradėjo šūkauti, kažkuo 
grasinti. O žurnalistai pa
sakojo matę grupelę žmo
nių, susirinkusių su plaka
tais prie arerouosto, ir 
klausė manęs, kaip aš verti
nąs tokias demonstracijas.

(Bus daugiau)

Londonas. — 4 darbie- 
čiai, parlamento nariai, pa
teikė Londono “Timesui” 
protestą prieš JAV inter
venciją Vietname.
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ILGAMETĖ VEIKĖJA, PUIKI DRAUGĖ!
(Ks. Karosienės 65-ųjų gimimo metinių ir 50 metų visuomeniniame judėjime 

dalyvavimo sukakties proga.)
' Sekamą sekmadienį, ge- 
I gūžės 22 d., Berkeley mies

te, Kalifornijoje, įvyks įs
pūdingas pokylis, įžymiajai 

’ JAV pažangiųjų lietuvių 
veikėjai Ks. Karosienei-Bal- 
trūnaitei pagerbti. Negalė
dami būti tame sambūryje 
asmeniškai, mes būsime ten 

'-’mintimis; gerbdami Ksave
rą, gerbiame visas mūsų 

> puikias drauges moteris pa
žangiame judėjime.

Ksavera gimė 1901 m. ge
gužės 30 d. gražiame Ramy
galos miestelyje Lietuvoje. 
Jos tėvas, Rapolas Baltrū
nas (mirė 1915 m.), buvo 
gerai “prasitrynęs” žmo
gus, ir jis vertėsi visokio-

• mis raštiškomis paslaugo
mis kitiems, daugiausiai 
valstiečiams. Už dalyvavi
mą 1905 m. revoliucijoje, R. 
Baltrūnui grėsė ištrėmimas 
į Sibirą arba kalėjimas, to
dėl jis išvyko į JAV. 1907 
metais su savo motina An
tanina atvyko pas tėvą ir 
penkerių metų amžiaus 
Ksavera.

Amerikoje, beje,, Rapolas 
Baltrūnas buvo socialisti- 
nės spaudos bendradarbis— 
rašė daugiausiai mokslinė
mis temomis. Po jo mirties 
dukra dar surado pluoštą 
rankraščių, kurie šiuo metu 

r yra Lietuvoje.
y Kai Baltrūnai apsigyveno 

nedideliame East Arlington 
. miestelyje, Vermonto vals- 
* tijoje, jie ten nebuvo vieni

ši. Ilgainiui atvyko ir ap
sigyveno ten Kazys Gied
rys, J. Alekšis ir kiti klasi
niai susipratę jauni žmo
nės. Netrukus įsikūrė ten 
LSS kuopa, o 1915 metais 
(vos palaidojus L. Baltrū
ną), L. Prūseikai paagita
vus, įsikūrė ALDLD 3-čioji 
kuopa.

Taigi Ksavera savo jau
nas dienas leido įdomioj ap
linkoj, ir tai padėjo jai 

I greičiau susirasti kelią, ku
riuo ėjo per penkiasdešimt 
pastarųjų metų — sunkų, 

k bet garbingą kelią!
1916 metų pradžioje ji 

pradėjo dirbti “Kovos” ad
ministracijoje Filadelfijoje 
buhaltere. Tai buvo didelis 
žingsnis jos gyvenime pir
myn. Čia buvo Veikli LSS 
1-oji kuopa, LDLD kuopa, 
Liet. Mot. Progr. Sus. kuo
pa, Lyros choras. Ir Ksave- 

( ra bandė niekur neatsilikti 
“nuo kitų”. Klausydama 
vyresniųjų patarimų, ji 
brandino savo pasaulėžiū
rą, savo gyvenimo filosofių 
ją, ir surado, jog asmeninė 

Į darbo žmogaus laimė tegali 
būti pasiekta veikiant, kovo
jant bendrai, kartu su visa 
darbininku klase, nešančia 

" visai žmonijai išsivadavimą 
iš klasinių varžtų, vedančia

* į socializmą.
Nemažą poveikį jai, kaip 

ir mums visiems, padarė V. 
Kapsukas, atvykęs į JAV. 
Dar didesnį “poveikį” įdie-

A

gė Didžioji Spalio revoliu
cija Rusijoje.

Filadelfijoje Ksavera iš
tekėjo už apsišvietusio, su- 
sipratusio darbininko Juo
zo Karoso, sukūrė šeimos 
židinį susilaukė dukros Eu
genijos (šiandien — Stane- 
lienė, su šeima gyvena New 
Jersey valstijoje). Filadel
fijoje Ksavera pilnai įsijun
gė į pažangiųjų darbininkų 

I judėjimą, ir jai čia teko per 
kurį laiką eiti atsakingas 
pareigas.

. Laikai tuomet buvo sun
kūs. Užpultas laikraštis 
“Kova’' ir sulaikytas; nu
stojo ėjęs ir žurnalas 
“Naujoji Gadynė”.

Abudu redaktoriai iš 
viešo gyvenimo pasitraukė. 
J. Šukys buvo areštuotas. 
Užgulė JAV “palmeriški 
laikai”. JAV Komun. par
tija buvo pavaryta pogrin- 
din. Visa tai atsimename I 
labai gerai, nors apie tuos 
laikus gal būt dar per ank
sti (o gal jau per vėlu!) 
viešai kalbėti.

Čia rašau ne Ksaveros 
biografiją, o tik trumpus 
bruoželius ypatingai iš anų 
laiku, kai ji grundinosi, kai 
brendo jos charakteris kaip 
veikėjos.

Išvyko Karosai su dukre
le į mažą miestelį Massa
chusetts valstijoje gyventi 
nas jos motina ir patėvį 
Balčiūną. Ten ji dirbo teks
tilininke ir veikė lietuviu 
iudėjime. Pagaliau persikė
lė gyventi Kalifornijon. Be
siorganizuojant Amerikos 
darbininkams į profesines 
saiungas, Ksavera ten or
ganizavo tekstiliečius į dar- 

Ibo uniia. Vėliau per metu 
eile ii buvo tos unijos eta
tinė fanmokama) veikėja. 
Bet niekad ii nepamiršo ir 
lietuviško judėjimo, pir
miausiai. žinoma, vietinio— 
San Franciske-Oaklande.

Dideli isnūdi Ksaverai pa
darė ios 1932 metais atlikta 
kelionė i Taikos kongresą 
Amsterdame, o iš ten — į 
Tarvbu Sąjunga. Po to ji
nai dalyvavo visoje eilėje 
tarntautiniu kongresu kai
no delegatė. Visokiomis nuo
gomis ii vis aplankė ir Ta- 
rvhn įdėtu va — buvo ten 
jau tris ar keturis kartus.

Gyvendama toli nuo JAV 
lietuviškų centru, ji, tačiau, 
visuomet palaikė tampru su 
iais rvšį. Ir nebuvo tokio 
didesnio lietuviško sambū
rio, kuriame ji nebūtų da
lyvavusi.

Gera kalbėtoja — pasakė 
ii daugybę prakalbų mūsų 
kolonijose. Parašė mūsii 
spaudai daug straipsniu- 
straipsneliu. Ksavera nie
kad nepamiršo mūsų laik
raščio “Laisvės”. Nuolat ir 
nuolat ji mums parašo.

Šiuo metu Ksavera ir Juo
zas Karosai tebegyvena ne
dideliame San Leandro mie
ste; ju svetingu namų du
rys svečiams visuomet pla
čiai atdaros. Netoli ju gy
vena Pranas ir Antanina 
Balčiūnai — tai Ksaveros 
motina ir patėvis, kuri Ksa
vera labai gerbia. Senutė 
motina sunkiai serga, Bal
čiūnas taip pat pastaruoju 
metu nesijaučia gerai — 
Ksaverai tenka iuodu pri
žiūrėti, jiems padėti. Be ki
tu naminiu bėdeliu. nese
niai atvykęs į Kaliforniją, 
mirė josios brolis.

Nežiūrint visų šeimyninių 
rūpesčių, abudu Karosai

plaukia galvas iškėlę, visuo
met žino ir supranta, kad 
mūsų judėjimas — pats 
svarbiausias dalykas Abu
du jiedu visuomet ištiesia 
pagalbos ranką ten, kur ji 
laukiama.

Be straipsnių mūsų spau
dai, Ks. Karosienė, beje, pa
rašė ir dvi knygas: “Tarp
tautinė Moters Diena” ir 
“Su Taikos Misija Aplink 
Pasaulį.”

Ryšium su Ksaveros pa
gerbimu, norisi tarti kelis 
žodžius apie mūsų moteris 
bendrai.

JAV pažangieji lietuviai 
turi teisę didžiuotis savo 
moterimis.

Per visą šį šimtmetį, kai 
tik lietuviai darbininkai 
pradėjo organizuotis i savo 
klasės organizacijas. į savi- 
šalpines ir į kultūrines 
draugijas, visuomet pirmo
siose gretose šalia vyrų sto
vėjo (ir tebestovi) ir mote-

Didelį vaidmenį suvaidino 
d-rė Johanna Baltrušaitie
nė (1873—1950), ar ne? Ne
galima pamiršti ir kai ku
rių M. Račiūtės-Hermanie- 
nės nuopelnųj 
minėjau vyr
kadv įps..buv>o<JA^gimusios, 
lį^ųgųsips' erai suta- 
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ž
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Mislinčius

Žvalgybininko išpažintis
Bruklino pranc i š k o n ų 

laikraštis atkarpoje spaus
dina prieš porą metų mi
rusio buvusio “gen. konsu
lo” Niujorke Jono Budrio- 
Palavinsko memuarus, ku
riuose jis pasakoja apie jo 

| veiklą klerikalų valdomoj 
Lietuvoj 1922-23 m.

J. Budrys, baigęs Kauno 
gimaziją, 1915 m. buvo mo
bilizuotas į caro Rusijos ar
miją ir ten tuoj stojo į 
šnipų - žvalgybos mokyklą, 
kurią baigęs šnipinėjo bol
ševikų veiklą ir pranešinė
jo apie tai caro valdžios 
“ochranai.” Kai 1917 m. 
komunistai nuvertė carą 
nuo sosto, Budrys prisidėjo 
prie kontrrevoliucionie r i ų 
ir veikė su jais prieš tary
binę armiją Tolimuose Ry
tuose. Kai jo draugai “bal
tieji” buvo likviduoti, jis 
ten neteko darbo, 1921 m. 
grįžo į Lietuvą ir tuoj įsi
jungė į žvalgybą. 1922 m. 
jis buvo padarytas genera
linio štabo žvalgybos virši
ninku, pulkininko laipsniu.

Su Vokietijos žvalgyba 
Lietuvoje, y pat ingai jos 
viršininku Hansu Kleinu 
Kaune, Budrys palaikė ar
timus ryšius ir, be abejo
nės, teikė jam reikalingas 
informaciias apie Lietuvos 
padėtį. Kleinas, už tai at
sidėkodamas, 1922 m. nusi-
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........O

Dar vienas mokslų daktaras
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. Kaip jau minėjau, Kąra-

Ohme — 28 metai tose par
eigose. Jis iš viešosios po
licijos ar iš viešbučio, ku
riame vyko suvažiavimas, 
gavo pirmą pranešimą apie 
kažkokį jau antrą dieną 
vykstantį paslaptingą ‘aus- 
lenderių litauerių’ mitingą. 
Neatrodo, kad tai būtų biz
nio reikalai.

Tai jau ne kasdieninė 
rutina. Pirmą kartą toks 
įvykis. Jei tai būtų spar- 
takininkai, tai kas kita ■— 
žinotų, ką su jais daryti. 
Bet ‘litaueriai’? Ko jie čia 
nori? Iš kur atsirado? 
Prieš ką sąmokslai! j a ? 
Pranešti apie tai direkto
riui dar neištyrus — jam, 
senam komisarui, nedera. 
Pasiuntė žmones patikrinti 
viešbučio registraciją, pa
sus. Viską ištyręs, Ohme 
kita rytą atėjo pas direk
torių ir pranešė: suvažiavo 
kokie marksistai; veikia ne 
prieš Vokietiją; ryšių su 
vietiniais neturi: keli žmo
nės iš Sovietų Rusijos, ki
ti iš- Lietuvos. Mano, kad 
tenka tuos, kurie atvyko 
legaliai, su pasais ir vizo
mis, ištremti ar pasiūlyti 
jiems patiems, kaip nepa
geidaujami e m s ‘auslande- 
riams,’ išvykti. Perėjusiems 
siena nelegaliai, o tokiu yra 
iš Lietuvos, suimti už ‘sie
nos laužymą’ ir atlikusius 
bausme irgi išsiųsti.

Direktorius iškvietė Ab- 
tą, ir jie abu nusprendė— 
suimti visus posėdžio metu 
ir konfiskuoti rasta me
džiaga tyrimo reikalui. 
Taip ir padaryta.

Atėjęs pas Abta, radau 
jį linksmai nusiteikusį, at
rodo džiaugėsi: pirmą kar
ta gali duoti mums ką ap
čiuopiamo. Papa šakojo, 
kaip ‘viešbučio direkcija’ 
(neminėjo policijos akciios) 
netikėtai išardė komunistų 
konferencija. — Štai, čia 
kokie užrašai, — parodė i 
krūvą bloknotų ir palaidų 
lapų, — mums jie nereika
lingi, galite pasiimti su sa
vim. Tai rado viešbučio 
administracija ant stalų po
sėdžiu salėje,—užbaigė.

—Kas tie posėdžiautojai 
ir kas su jais padaryta,— 
klausiu.

—Keli iš Sovietu Sąjun
gos, pvz. Vincas Mickevi- 
čius-Kapsukas. kiti iš Lietu-

Ne taip seniai Tarybų 
Lietuvos mokslininkų šei
ma pasipildė dar vienu me
dicinos daktaru. Tai žino
mas respublikoje rentgeno
logas Kazys Ambrozaitis. 
Tur būt, daugelis iš JAV- 
cse dabar gyvenančių gy
dytojų, ėjusių savo laiku 
mokslus Kauno universite
te, prisimins Kazį Ambro- 
zaiti, talentingą jaunuolį, 
studijavusį mediciną. Bet, 
tur būt, ne visi žino, kad 
jo talentas prasiskleidė, su
klestėjo tik tarybiniais lai
kais. Tik Tarybų santvar
ka sudarė jau nebejaunam 
gydytojui sąlygas dirbti 
įdomų, reikalingą liaudžiai 
kūrybinį darbą. Jis eilę 
metų dirbo kaimo gydytoju 
Šiluvoje, kur dabar senes
nieji gyventojai ji prisime
na labai geru žodžiu. Juk 
jis ne vienam tytuvėniškiui 
ar šiluviškiui yra išgelbė- 
jęs gyvybę.

Dabar daktaras Kazys 
Ambrozaitis jau daug metų 
dirba Vilniuje. Jis čia yra 
vienas geriausiųjų rentge
nologų - diagnostų. Jis čia 
vadovauja On k o 1 o g i j o s 
mokslinio tyrimo instituto 
rentgenologijos skyriui. Jis 
yra paruošęs nemažą būrį 
gydytojų —specialistų rent
genologų. Jis yra įdiegęs 
nemažai naujovių tyrimuos- 
se. Žinomas mokslininkas— 
daugiau kaip 60-ies išspaus
dintų \mokslo darbų auto-

Tipiška lietuviška parduotuve Vilniuje

lįaučiaus miesto , komisaru 1 vos, tarp jų Jonas (turbūt, 
politiniams reikalams buvo IJoselis) Greif enbergas.

Kas daugiau, aš tiksliai ne
žinau, čia tarp popierių ra
site. Prieš Vokietiia ne
radome nusikaltimų. Pasiu
nta jiems išvvkti. Daugu
ma iš ju. Ivg bijodami, kad 
mes pakeisime savo nuo
mone, jau išskubėjo, keli 
nubausti už nelegalu sienos 
žėrėjimą, nedelsdami su
mokėjo piniginę baudą ir 
Laip pat išvyko.

—Ar į Lietuvą?
—Ne, niekas nenorėjo ten 

Twkti. Vieni išvyko j So
vietu Sąjungą, kiti pasirin
ko Dancigą; kur jie vyks iš 
‘■'m—nežinome.

Pasiėmiau pundą ‘likusių 
ant stalo’ užrašu ir, padė
kojęs Abtui, atsisveikinau. 
"Paimtą iš Abto medžiagą 
nutariau nusinešti į mūsų 
konsulatą — bent pavarty
ti ir nors paviršutiniškai 
visinažinti...

Grįžęs iš Karaliaučiaus, 
atidaviau atsivežtą medžia
gą savo padėjėjui išstudi
juoti ir padaryti santrau
ką.”

Aišku, kad Lietuvos ir 
Vokietijos žvalgybos arti
mai sandarbininkavos

n norėjosi atskleis- 
vieną mažai žinoma 

jo gyvenime puslapį. Tai 
nuoširdi Kazio Ambrozaičio 
draugystė su maskviškiu 
mokslininku profesorium S. 
Reinbergu, dideliu Lietuvos 
bičiuliu.

Kažkodėl sakoma, k a d 
tik pirmoji meilė ilgam pa
lieka gyventi žmogaus šir
dy, bet ar gali kada nors 
išblėsti, laiko apnašoms ap
sikloti atmintis apie žmogų, 
kuris padėjo tau atrasti sa
ve? O, būtent, maskviškis 
profesorius ir buvo tas 
žmogus, kuris pirmas iškė
lė Kazio Ambrozaičio šir
dyje dar jam pačiam neži
nomą—galingą sielos ener
giją. Reinbergas pirmas 
patarė Ambrozaičiui pasi
švęsti mokslinei, kūrybinei 
veiklai. Jis pasiūlė dakta
rui Kaziui Ambrozaičiui su
sidomėti kaulų susirgimais 
sergančių ligonių rentgeno 
spinduliais matomų pakiti
mų diagnostika. Jo pirmoji 
disertacija anie sergančių
jų kaulu susirgimais ligo
niu ankstvvą diagnostiką 
sukėlė dideli susidomėjimą. 
Daktarui Ambrozaičiui už 
ši vertinga indėlį j medicina 
buvo suteiktas • medicinos 
mokslų kandidato laipsnis.

Maskviškis profes orius 
Reinbergas, kuris yra pa
ruošęs daugelį gydytojų — 
kvalifikuotu specialistų Lie
tuvai— dažnas svečias mū
sų respublikoje. Jis vado
vavo daktaru Vitkienės, Ja
linsko, Bartusev i č i e n ė s , 
Kuncevičienės ir kt. moks
lo darbams. Ir, štai, jis 
vieną gražią diena pasiūlė 
daktarui Ambrozaičiui su
sidomėti nauja tema.

—Jūs, daktare, dirbate 
OnkolooUns institute. At
seit, susiduriate su vėžiu 
sergančiais ligoniais. Kodėl 
nenamėginti atrasti būdų— 
anksti diagnozuoti skran
džio vėžio susirgimus? — 
paklausė,' o tikriau pasa
kius, pasiūlė Kaziui Ambro
zaičiui — dirbti mokslinį

darbą šitoje srityje — pro
fesorius iš Maskvos.

Kazys Ambrozaitis susi
mąstė. Daug minčių, ge
rų, kūrybinių idėjų persiri
to per jo galvą. Prabėgo 
savaitės, mėnesiai — ir štai, 
Kazys Ambrozaitis—Mask
voje. Šiuokart jis atvažia
vo į svečius pas profesorių: 
reikia dar kartą smulkiai 
aptarti, apsvarstyti visą 
busimojo mokslo darbo me
todiką. Paskui sekė visa 
krūva įtempto kūrybinio 
darbo metų... Ir pagaliau 
—užgimė Kazio Ambrozai
čio daktarinė disertacija 
apie ankstyvosios skran
džio vėžio diagnostikos me
todus. Darbas buvo labai 
aukštai įvertintas. Jam 
vienbalsiai buvo pripažintas 
mokslų daktaro vardas... 
deja, į K. Abmbrozaičio di
sertacija neatvažiavo jo 
mokslinis vadovas ir nuo- 
širdusis bičiulis iš Mask
vos ... profesorius S. Rein
bergas. nuoširdus Lietuvos 
gydytoju draugas, jau tuo 
metu gulėjo mirties patale. 
Šio įžymaus mokslininko, 
tiek nuveikusio Lietuvos 
sveikatos ansaugai sustip
rinti, nuoširdžiai padėju
siam mums išugdyti lietu
vių mokslininku rentgeno
logų kadrus, jau nebėra 
gyvuose dabar, kai aš jums 
rašau šias eilutes. Jo mir
tis buvo smūgis Lietuvos 
gydytojams. Bet io tradi
cijas, jo kūrybines idėias ir 
sumanymus v v k d o savo 
darbuose io ištikimieji mo
kiniai, kain Kazys Ambro- 

Vitaliia Vitkienė, 
Bartusevičiene.

J. Sklhitauskas
Aldona

Vilnius

Senieji ir naujieji 
architektūros ryšiai
Neseniai Kauno Politech

nikos instituto architektū
ros katedros vyr. dėstyto
jas inžinierius - architektas 
S. Abramauskas apgynė di
sertaciją “Mūrinės statybos 
raida Lietuvoje XIII - XVI 
amžiuje” arch itektūros 
mokslų kandidato laipsniui 
gauti.

Kaupdamas medžiagą šiai 
disertacijai, S. Abramaus
kas užmezgė mokslinius ry
šius su žymiais Tarybų Są
jungos moksli n i n k a i s — 
maskviečiu technikos moks
lų daktaru S. Liudvigu, le
ningradiečiu arch e o 1 o g u 
daktaru P. Rapopovu, estų 
menotyros specialistu dak
taru V. Vaga ir kitais.

Prieš kurį laiką S. Abra
mauskas iš Kijevo gavo 
architektūros istorikės J. 
Plameneckajos laišką. Ji 
rašo, kad renkanti medžia
gą disertacijai apie Ukrai
nos viduramžių architektū
ra. Tyrinėdama Kamene- 
co-Podolsko tvirtovę, esan
čią Vakarų Ukrainoje, ji 
nustatė, kad seniausia tos 
tvirtovės dali XIV amžioje 
yra statę lietuviai. Kijevie
tė prašo kaunieti S. Abra- 
mauska medžiagos apie 
tvirtovinę XIV amžiaus sta
tyba Lietuvoje.

1 Taip seni tautu draugys
tės ryšiai gimdo naujus.

K. Papečkys

Washingtonas. — Sena
torius Edwardas Kennedis 
sakė, kad JAV Valstybės 
departamentas neturi var
žyti pasportų žmonėms, ku
rie nori važiuoti į kitas ša
lis*
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ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Militaristams visur 

vaidenasi komunizmo 
šmėkla

Įžymusis Lotynų Ameri
kos liberalas Benjamin Car
rion rašo Montevidejoje iš
einančiame liberali n i a m e 
s a v a i t r a štyje “Marcha” 
apie militaristų siautėjimą 
Dominikos respublikoje ir 
kai kuriose kitose Lotynų 
Amerikos šalyse.

B. Carrion smerkia Jung
tinių Valstijų invaziją Do
minikos respublikoje, kurio
je susidaręs mi 1 i t a r i s t ų 
skelbiamas iš “53 subver- 
syvių komunistų” pavojus 
militaristų juntai.

Dominikos liaudies suki
limas prieš militaristų jun
ta tuoj buvo apšauktas ko
munizmu ir duotas signalas 
prez. Johnsonui siųsti mili
taristams skubią pagalbą, 
kad respubliką apsaugotų 
nuo “53 komunistų” pavo
jaus.

Žmonės protestuoja prieš 
begaliniai aukštas prekių 
kainas —komunizmas; kas 
tik pareiškia skirtingą 
nuo prezidento Johnsono 
nuomonę — komuni s t a s ; 
jeigu kas pasako prielankų 
žodį apie prez. Rooseveltą 
arba prez. Kenedį — komu
nistas; jeigu kas primena 
dabartinio popiežiaus pasi
sakymą prieš militarizmą 
ir karą — komunistas; de
mokratiniai išrinktą prez. 
Juaną Boschą militaristai 
nuvertė irgi pasiremdami 
komunizmo pavojumi.

Pasirodo, kad militaris
tams ir visokiems reakcio
nieriams visur vaid e n a s i 
komunizmo šmėkla.

Panašiai komunizmo 
1 šmėkla vaidenasi ir Pietų 

Vietname prez. Johnsonui, 
Pentagonui, Pietų Vietna
mo militaristams.

Kurlink Vakarų Vokietija?
Vakarų Vokietijos įžymus 

filosofas Karlas Jaspers 
parašė dar vieną knygą, 
pavadintą “Kurlink Fede
ralinė Respublika.”

Knyga įdomi tuo, kad ji 
plačiai atidengia Vakarų 
Vokietijos dem o k r a t i n ę 
skraistę, už kurios matosi, 
kaip visoki reakciniai poli
tikieriai ir hitler i n i n k a i 
siekiasi sukurti1 fašistinę 
diktatūrą.

Kancleris Konradas Ade- 
naueris, “kaip Bismarckas, 
nuolat ir nuolat padėjo su
laužyti Vokietijos žmonių 
nugarkaulį,” rašo dr. Jas
pers. Dabar tuo pačiu ke
liu eina naujasis kancleris 
Ludwig Erhard, norįs jėga 
apvienyti Vokietiją su se
naisiais pirmkariniais rube- 
žiais.

Krikščionių demo k r ą t ų 
partija, kuriai padeda Lais
voji demokratų partija, pa
virto į “partinę oligarchi
ją,” naikinančią Vokietijos 
žmonių buitį, sudarančią 
sąlygas politinei korupcijai. 
Politinė oligarchija veda 
prie diktatūros, su kuria 
gali iškilti naujas Hitleris.

Dr. Jaspers gimęs 1883 
m., turįs d a u g patyrimo. 
Jis yra parašęs keletą svar
bių knygų, vieną jų “Ato
minė bomba ir žmonijos 
ateitis.” Jis skaitosi “krikš
čioniu egzistencialistu,” ko
vojančiu už šviesesnę žmo
nijai ateitį.

Mažiau begali sutaupyti
Federalinis Komer c i j o s ^gaį c]ef]a 

v»4- o yyi 4-0 n noirn t»o • i • — •.

Hitlerinės beprotybės 
keliu

Senatinio užsienio reika
lų komiteto pirmi n i n k a s 
sen. J. W. Fulbright vis at
viriau ir griežčiau smerkia 
prez. Johnsono vedamą ka
rą Vietname. Jis nurodo, 
kad Johnsonas .pasirenka 
tokį pat kelią, kuriuo mar- 
šavo Hitleris. Tai beproty
bės kelias, vedantis prie 
pasaulinio atominio karo.

Fulbright sako, kad John
sono administracija sukuria 
Amerikoje karinę isteriją, 
Kongresą paverčia karine 
antspauda, politiniai ir psi
chologiniai jis paliko “ka
riniu Kongresu.”

Amerika dabar rodo tuos 
pačius nenormalaus didžiu
lės karinės galios išsiplėti
mo ženklus, vedančius prie 
tragiško sužlugimo, kaip 
sužlugo senovės Atėnų civi
lizacija, Romos imperija, 
Napoleono vadov a u j a m a 
Prancūzijos imperija ir, pa
galiau, Hitlerio pasimoji- 
mas užkariauti pasaulį.

Fulbright teigia: “Ka
ro plėtimas į Kiniją, mano 
nuomone, nesuteiks mums 
pasisekimo Pietų Vietna
me/” Tai būtų nelaimingas 
žygis į pasaulinį atominį 
karą.

Svarbu tai, kad senato
riai Fulbrightas, R. Kene
dis, Morse ir daugelis kitų 
įžymių demokratų, atmeta 
prez. Johnsono administra
cijos karinę programą.

Miami, Florida Philadelphijos statybų 
darbininkai išvengė strei
ko, gavo pakėlimą 90 centų 
valandai.

San Francisco, Calif.
Ši Motinų Diena pilna 

liūdesio
Gegužės 8 d. įvyko LLD 

ir LDS kuopų posėdis pas 
mūsų darbščią ją Agotėlę 
Norkienę. Posėdžio eiga 
buvo gyva ir konstruktyvi. 
Tarp kitko, buvo nutarta 
pasiųsti pasveikinimą 
“Laisvei” ir “Vilniai” Ks. 
Karosienės gim t a d i e n i o 
proga.

Ruošiamo Ksaverai pa
gerbti banketo, kuris įvyks 
gegužės 22 d., komisijos na
rė V. Sutkienė pateikė ra
portą, kad pokylio ruoša ei
na sparčiai ir bilietai pla
tinasi gerai.

Užsibaigus posėdžiui, mū
sų 82 metų amžiaus ener
ginga ir visų mylima Nor
kienė su savo dailiu, ga
biu, dailiu sūnumi Arthuru 
Norkumi paruošė puikius 
pietus svečiams, kurių bu
vo susirinkę apsčiai.

Tenka tarti žodį apie pa
vyzdingą Norkų šeimą.

Norkai seniau gyveno 
Pittsburghe ir visa jų šei
ma buvo veikli tenai. Nor
kų duktė ir sūnus gerai bu
vo lavinti muzikoje. Dukra 
Gasiūnienė (brooklyniškio 
Jono Gasiūno žmona) dar 
jauna būdama mirė 1945 
m. Šeimos galva Norkus 
mirė prieš keletą metų San 
Francisco mieste.

Gabusis Norkų sūnus Ar
thuras gyvena San Fran
cisco mieste. Vedęs, turi 
dukrą ir sūnų. Jis—įvairių 
talentų žmogus: vadovauja 
orkestrui ir groja nakti
niuose klubuose. Be to,. 
Arthuras Noriais matomas 
televizijos reklamose, ir jis 
gaunąs pakvietimų vaidinti 
judamuosiuose paveiksluo- 

į abiturientus J. į se. Prie to, Arthuras kvie- 
.............................čiamas į tolimas valstijas 

vadovauti orkestrui ir t. t. 
Tačiau įdomu tai, kad Art 
Norkus, neatsižvelgiant į 
tai, kad jis aukštos rūšies 
artistas, nebijo bile darbo. 
Pav., viršminimus pietus jis 
su savo motina ruošė bei 
jai labai daug gelbėjo Ir 
prie stalo visa patarnavimą 
svečiams jis atliko. Bravo 
už tat, Art!..

Laike vaišių Ks. Karo- 
sienė ir M. Mijat (buvusi 
Paukštienė) pakalbėjo. Ka- 
rosienė — apie Motinų Die
nos .reikšmę ir kiek daug 
šiandien randasi motinų, 
kurios yra paskend u s i o s 
didelėje liūdesio bangoje, 
netekusios savo mylimų sū
nų kare.

Gi M. Mijat savo kalboje 
priminė, kaip svarbu yra 
būti LLD nariu. Ji sakė: 
Nepaisant, kurioje šios ša
lies dalyje bėgy v e n t u m , 
kažkaip šios Draugijos na
rius riša tam tikras šiltas 
draugiškumas.

Pagaliau kalbėjo ir gabu
sis Art Norkus, padėkoda
mas svečiams už atsilanky
mą ir už jo mylimai moti
nai pareikštą šiltą draugiš
kumą. Arthuras gražiai 
vartoja lietuvių kalbą.

Beje, M. Mijat savo kal
boje prisiminė, kad sumes
tame kelis dolerius “Lais
vės” reikalams prisimini
mui dviejų mirusių Norkų 
šeimos narių: dukros ir tė
vo. Suaukota $25. Aukoto
jų vardai bus paskelbti vė
liau.

Visų svečių vardu tariu 
širdingą ačiū judrajai Nor
kienei ir jos gabiajam sū
nui Arthurui už vaišes ir 
šiltą draugiškumą.

iš

Iš Lietuvos
ĮTEMPTOS DIENOS 

‘‘TRIJŲ MUZIKŲ 
“PRIEGLOBSTYJE”
Vilnius. — Daug kas

Vilniaus svečių—meno dar
buotojų — domisi M. K. 
Čiurlionio vardo vidurine 
meno mokykla. Ir nenuo
stabu — tai vienintelė Ta
rybų Sąjungoje speciali vi- 
dūrinė mokykla, kurioje 
bendrųjų ir profesinių ži
nių pagrindus įgyja busi
mieji trijų meno šakų — 
muzikos, dailės ir choreo
grafijos — specialistai.

Šie mokslo metai mokyk
lai ypatingi: rudenį mo
kyklai buvo suteiktas gar
bingas M. K. Čiu r 1 i o n i o 
vardas, o dabar artėja ki
tas reikšmingas momentas 
— pirmą kartą mokyklą 
baigs visų trijų skyrių auk
lėtiniai.

Baigiamiesiems egzami
nams ruošiasi 12 muzikos 
skyriaus mokinių, 18 jaunų 
šokėjų ir 23 dailininkai. 
Abiturientų tarpe yra to
kių, kurie jau suspėjo gra
žiai pasireikšti toli už mo
kyklos ribų. Antai, pianistė 
Z. Krasnoselskytė pernai 
tapo respublikinio specia
liųjų vidurinių mokyklų ir 
technikumų jaunųjų atlikė
jų konkurso nugalėtoja. Bu
simieji grafikai A. Mala
kauskas ir V. Vitkūnas už 
savo darbus, eksponatus 
Leipcigo tarptautinėje, vai
kų ir jaunimo kūrybos pa
rodoje, apdovanoti skatina
maisiais raštais.,.. Jų drau
gai iš muzikos skyriaus A. 
Epšteinaitė, L. Rimšaitė, 
A. Grižas ir S. Kiškis už
pernai dalyvavo mokyklos' 
orkestro gastrolėse Vengri

joje. Daug vilčių pedago-

departamentas savo rapor
te skelbia, kad dabar ame
rikiečiai turi gerokai dau
giau pajamų, bet daug ma
žiau begali sutaupyti.

Algos, kiti atlyginimai ir 
sutaupų procentai pakilo 
net 11 bilijonų dolerių per 
12 mėnesių, tuo pačiu metu 
išlaidos padidėjo 12 bilijo
nų dolerių.

Gyvenimui rei kalingų 
prekių kainų kilimas, su
prantama, darbo žmonių 
uždarbius nusineša, sutau- 
poms nieko nebelieka. Sko
los nuolat didėja.

Karas Vietname suteikia 
korporacijoms milžiniškus 
pelnus, tuo pačiu metu 
Amerikos liaudį daugiau 
nuskriaudžia.

Biliūnaitę 
tę, kurios 
klasikinio 
abiturientus V. Paukštę, V. 
Banį bei R. Ribakova, ku
rių busimoji specialybė — 
liaudies šokiai.

•Išlaikę bendrųjų ir speci
aliųjų dalykų baigiamuo
sius egzaminus, busimieji 
meno darbuotojai gaus 
brandos atestatus ir specia
lybės pažymėjimus. Toliau 
jiems atviri keliai tiek į 
aukštąsias meno mokyklas, 
tiek ir į savarankišką darbą 
pamėgtoje speci a 1 y b ė j e . 
Bet prieš tai dar muzikos 
ir choreogr a f i j o s skyrių 
abiturientai parodys savo 
sugebėjimus viešuose kon
certuose ir spektakliuose, o 
baigiantieji dailės skyrių— 
viešoje kūrinių parodoje.

ir R. Krugišky- 
ketina tobulintis 
baleto srityje, ir

Last February 16th two 
young ladies from Detroit, 
Susan and Debbie Gabens, 
appeared o n the program 
given by the Lithuanian 
Literary Society (Br. 75) 
and sang the song “Motule 
širdele, tai tau, tai tau.” 
Well, they appeared again 
May 8th, on the Mother’s 
Day program, sponsored by 
the Miami Lithuanian So
cial Club and sang “Plau
kia sau laivelis.” The theme 
of the song is: the sorrow 
of a young person when he 
has to leave home and out 
on his own in to this tur
bulent sea of life.

I doubt if the young “la
dies” understood the mean
ing of the song, since Susan 
is only five fend Deb
bie two years old. How
ever Susan’s birthday 
coincided with Mother’s 
Day; and this was her first 
birthday since she and her 
sister Debbie lost their 
Mother in an auto accident. 
This was a special occasion.

Since last February, the 
young Detroit singers 
stayed in Miami, Fla., with 
their grandparents, Mr. & 
Mrs. Gabrėnas. It was a 
very busy and successful 
season. Besides with their 
grandma, Mae Gabrėnas, 
practising singing at home, 
occasionally they went to 
the Lithuanian Club, if not 
always to sing, at least to 
dance. However, most of 
their week-ends were spent 
in company of a baby-sitt- 
ter. But there werė lots 
of activities at their grand
parents’ home. There were 
lots of books to be read. 
Grandpa read aloud such 
books as: “Little Red Rid
ing Hood,” “The Three ; 
Bears,” “Cinderella” and 
many others.

Another wonderful thing 
was,-that the ladies at the

Lithuanian Social Club 
were so kind and generous 
with their candies and lol
ly pops. Mitzi Bovinas gave 
the girls a coloring cloth 
with outlines of various 
figures. One can color and 
make all kinds of pictures. 
If they do not come out 
good, one can wipe them off 
with a damp cloth.

Now, as the Florida va
cation comes closer and 
closer to the end, their last 
appearance on the stage 
was on Mother’s Day. They 
wore blue dresses and gold
en slippers. They had also 
golden feelings in their 
hearts. They sincerely 
thank all the ladies of the 
Club for being so kind to 
the two motherless girls.

—Grandpa Gabrėnas

Policistas Anthony Lukis, 
30 metų, penkių vaikų tė
vas, ant New Jersey Turn
pike nušautas. Areštuotas 
brooklynietis Daniel C. Cre- 
mens, laikomas kalėjime be 
užstato.

Plumberių lokalas 322 pa
skelbė streiką sutarčiai pa
sibaigus. Lokalo vadovybė 
ir kompanija, su pagalba 
taikintojo, veda derybas.

Rūbų siuvimo savininkai 
Philadelphijoje sako, kad 
jiems reikalinga tūkstantis 
moterų. Sutinka darbo iš
mokyti. Abram Savitt sa
ko, kad po Antropo pasau
linio karo, sulaikius imi
graciją, iš Europos mažai 
moterų beatvyksta, o čia 
augusios nelinksta siuvybos 
mokytis.

Philadelphia, Pa.
Pašto viršininkas Phila- 

delphijoje praneša, kad 
taupymo kasos pasibaigė su 
balandžio 26 diena, veikė 
nuo 1911 metų, ragindamas 
turinčius sutaupų, jas atsi-. 
imti.

Majoras Tate paskyrė po
licijos komisionierium Ed
ward Bell, 43 metų vietinį 
su metine alga arti 23 tūks
tančių dolerių.

Granville Edward 1961 
metais rugsėjo 8 d. iš Allied 
Chemical korporacijos kal
tės darbe neteko regėji
mo. Teisėjas J. Williams 
Kraft priteisė jam $401,000 
atlyginimo.

Devynių dienų streikas 
prieš Coca Cola kompaniją 
pasibaigė. Tymsterių loka
las 830 pasirašė trijų metų 
sutartį su pakėlimu 26 cen
tų valandai į du metus. Lo
kalo nariai sutartį užgyrė.

Pilietis

Filadelfietė Dorothy L. 
Franked federaliam teisme 
reikalauja panaikinti išti
kimybės priesaiką Medicare 
įstatyme. Ją atstovauja Ci
vil Liberties unija. Pagel- 
binis U. S. advokatas J. 
Shane Creamer sako, kad 
ji pildydama aplikaciją tu
ri išbraukti ištikimybės pa
ragrafą. To nepadarius, bus 
klausinėjama.

Washingtonas.— Kinijos 
išsprogdintoji bomba buvo 
daug galingesnė, negu pra
džioje buvo manyta.

Eraxgen, Vakarų Vokie
tija. — Hitlerininkai svas
tikomis išteplio j o daugybę 
pastatytų automobilių.

Maskva. —• TSRS spauda 
pranešė apie tai, kad Kini
ja išsprogdino branduolinę 
bombą.

Motinos garbei

Kauno “Dailės” kombinato juostų audėja D. Valatkevičiūtė 
su savo darbais

Mieli dalyviai! Šiandien suėjome pa
gerbti moterį-motiną. Ir laikas tam 
tikslui labai tinkamai parinktas. Ne 
gruodis ar sausis paskirta motinos gar
bei, bet pats gražiausias gegužės mė
nuo. Pradžioje gegužės sužaliuoja aug
menija, pražįsta gėlės, vyšnios ir obelys. 
Gražiame pavasaryje gimsta derlius, ku
ris vėliau tampa žmonijos maistu. Tai 
gražus kontrastas ir motinos garbei, ku
ri duoda gyvybę mums.

Vyrai, sūnūs, dukros ir draugai gra
žiais poetiniais sakiniais sveikina žmo
nas ir motinas šios dienos proga. Tai 
gražu ir malonu reikšti humaniškus 
jausmus motinai. Motinos diena turėtų 
vesti žmoniją į gražesnį ir tinkamesnį 
gyvenimą. Tačiau ne visur ir ne visa
da taip yra. Mūsų šalyje motinos ger
bimas dažniausiai naudojama komerci
jos planui. O gražūs poetiniai žodžiai 
nesulaiko motinų ašarų, kurių sūnūs 
siunčiami žudyti ir patys žūsta Vietna
mo karo laukuose.

Todėl šių dienų motina nėra tik ta 
“gražioji lėliukė”, bet darbininkė ir ko
votoja. Mūsų laiko moteris-motina yra 
dirbtuvėje ir profesijoje. Ji gydytoja, 
rašytoja, mokytoja, visuomenininke ir 
karo fronte kovotoja. O kaip ši žmoni
jos motina gavo visuomenines teises? 
Juk tik prieš šimtą ar mažiau metų ir 
mūsų šalyje motina dar neturėjo teisių 
į mokslą, balsavimus, profesijas ir vi
suomeninį gyvenimą. Ir reikia pasaky
ti, kad ne skambūs ir gražūs sveikini
mai suteikė moteriai lygias teises, o pa
čių motinų kova jas laimėjo.

Bet ar šiandien visam pasaulyje mo
tina, kuri pagimdė įžymiausius genijus, 
Rašytojus ir poetus, mokslininkus ir 
valstybės vacĮovus,— yra laisva? Dar 
ne! Milijonai motinų dar yra skurde, 
neturi lygių visuomeninių teisių. Ot, ro
dos, tik 1963 metais civilizuotoje Brazi

lijoje teisėjas, spręsdamas šeimos reika
lus, iš tribūnos pareiškė, kad “moteris 
yra vyro vergė”. O ką jau bekalbėti 
apie kai kurias kitas šalis. Todėl ir šian
dien moteris yra ne tik motina, bet ir 
kovotoja.

Mes dar atmename motinų ašaras se
nojoje mūsų buvusioje tėvynėje Lietu
voje. Poetas Liudas Žaldaris gražiai 
mums primena:

Prisimenu aš pirmą dainą,
Kurią niūniavo man mama, 
Per ištisą ji naktį žvainą, 
Sunkiąsias girnas sukdama.
Užbūrė ji man širdį jauną 
Ta skausmo kupina daina, 
Kuri ir dabar skambėt neliauna, 
Kutena širdį palengva.
Atsimenu, kada, pažvelgęs
Aš pirmą kart jai į akis, 
Mačiau, kaip ašaros jai veržias, 
Jaučiau, kaip blaškosi širdis.
Tai pirmas buvo mano skausmas, 
Kada mačiau taip verkiant ją; 
Iš ašarų, godų jos austas, 
Nepameta jisai manęs.
Ir dar mačiau, kaip broliui verkiant 
plutų žinduką ruošė jam, 
Iš ašarų, godų jos austas, 
Nes ką gi duos ji alkanam.

Sakysime, kad tai, ką poetas mums 
priminė — yra tik tolima praeitis. Pra
ėję dešimtmečiai Lietuvoje ir Ameriko
je daug pašalino motinų ašarų ir skur
do. Motinų ir tėvų manifestacijos ir ge
gužinės už laimingesnį gyvenimą jau 
daug nuveikė, bet ta kova dar nebaigta. 
Lai ir ši motinos diena tampa taikos ir 
gerovės simbolis.

(19.66-5-8. > R.- Chulada šią kalbą turėjo 
pasakyti Miamio LSK Motinos pagerbimui 
parengime, bet tai neįvykinta.)

V,

* Reporteris
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KRISLAI
. (Tąsa iš 1-mo pusi.) o

Hitlerinė Vokietija buvo ga
lutinai sutriuškinta ir kapitau- 

A liavo. Tai buvo istorinė die- 
J na.
' , Tas įvykis ypač iškilmingai 

kasmet atžymimas Tarybų Są- 
T) jungoje. Tos dienos Vilniaus 

“Tiesa” kupina pareiškimų, 
Į išsireiškimų ir pasisakymų 
apie tą didžiąją pergalę.

Bet kokia baisia kaina ta 
pergalė buvo pasiekta!
> “Tiesos” vedamajame (edi- 
toriale) skaitome:

> “Šimtai geriausiųjų lietuvių 
gautos sūnų ir dukrų sudėjo
savo galvas vardan šviesiosios 
ateities, vardan ateinančių 
kartų laimės ir laisvės. Nie
kada neužmiršime jų, nieka
da neužmiršime broliškų tau
tų sūnų ir dukrų, vadavusių 

.mūsų kraštą ir žuvusių
prie Nemuno ir Neries, 
kada neužžels takeliai į 
lių kapus.

20 milijonų. Tokia kaina 
Tarybų šalis pasiekė didžiąją 
Pergalę. Tai jokiems ir visos 
žemės brangakmeniams nepri- 

1 lygstanti auka...”
Lai niekados jokiai šaliai 

nebereikės mokėti tokĮą kainą 
* už savo laimę ir laisvę.

MONTREAL, CANADA

V • cia
Nie- 
bro-

Chicagoje (kur kitur, jei ne 
Chicagoje!) gyvena žmogelis 
vardu Antanas Rudis. Jis 
save vadina inžinieriumi, 
to, jis nešioja Amerikos 
tuvių Tarybos pirmininko 
tūlą”. Vadinasi, vyras

dar 
Be

Lie- 
“ti- 
jis 

garsus. Garsus ne tik titulais, 
bet ir burna.

* štai jis kalba Lietuvių 
Bendruomenės tarybos susi
rinkime Detroite balandžio 20 

. jįd. ir savo kalbai duoda tokį 
^pavadinimą: “Neglostykime
pikto šuns už geležinės už- 

. dangos”. O jis kalba, žino- 
? ma, apie mūsų mieląją Lietu- 
/ vą.

Išplūdęs ir prakeikęs tuos, 
kurie kalba apie kultūrinį ar 
bile kokį bendradarbiavimų 
su Lietuva, jis savo tiradą 
baigia:

“Dažnai prie namų kiemo 
vartų mes matome lenteles su 

- tokiu užrašu: ‘Saugokitės! Ųž 
tvoros yra piktas šuo’.

< Kažin, ar kuriam yra išėję 
į naudą, kuris mėgino geruoju 
glostyti tokį piktą šunį?

Taigi, saugokimės! Ir Lie
tuvoje už geležinės tvoros yra 
dabai piktas šuo. Tat, atsar

giai! Neglostykime, nes gali 
Įkąsti ir dar papiauti...” 
*(“Darbininkas”, geg. 6 d.)

Taigi, ten, Lietuvoje, mūsų 
įbroliai ir sesės, pasak piktojo 
Rudžio, yra piktas šuo. Sau

gokimės jo! Jis gąli mus ne 
tik įkąsti, bet ir papiauti!

Šitaip piktai mūsų Lietuvą 
ir jos žmones plūsti dar nebu
vo išdrįsęs joks jos net nacha- 
liškiausias priešas.

PIETŲ VIETNAMO 
KY NESITRAUKS

Saįgonas. — Associated 
Press korespondentas klau- 

• sė Pietų Vietnamo .diktato
rių Ky, kaip ilgai jis dar 
mano būti valdžioje. Jis at
sakė :

—Aš jau pirmiau sakiau,' 
kad tol, kol bus išrinkta ci
vilinių valdžia.

— Kaip ilgai tas truks? 
—klausė korespondentas.

—Metus, arba daugiau, 
atsakė diktatorius.

Iškilmingai sutiktas 
tarybinis laivas

Balandžio 27 d. į Mont
real prieplauką atplaukė 
tarybinis laivas “Aleksan
der Puškin.” Tai vienas iš 
gražiausių, mode rniškiau- 
sių ir didžiausių laivų, ku
rio įtalpa stiekia 20,000 to
nų ir gali vežti 666 kelei
vius. Su visokiais moder
niškais įrengimais, kaip tai: 
maudymosi baseinu, puikio
mis teatro, koncertų ir bib
liotekos salėmis ir kitokio
mis prašmatnybėmis.

Sutiktuvės buvo nepa
prastai įspūdingos ir dide
lės, kokių čia dar nėra buvę. 
Pirmiausiai pasitiko uosto 
manadžeris su visa eile ofi
cialų, įteikdamas laivo ka
pitonui Aram Oganovui bu- 
ketą gėlių, atliko įvairias 
priėmimo ceremonijas. O 
sekančią dieną su visokio
mis iškilmėmis ant laivo 
buvo pasirašytas oficialus 
dokumentas dėl T a r y b ų 
Sąjungos dalyvavimo Pa
saulinėje parodo je, kuri 
ivyks sekančiais metais 
Montreale. Po to buvo pri
imta apie 50 Kanados jau
nuolių, kurie buvo atvykę iš 
visu Kanados provincijų ir 
apžiūrėjo visą laivą.

Per visą čia laivo stovė
jimo laiką, t. y. nuo 27 iki 
30 d. balandžio, jį aplankė 
visa eilė įvairių valdžios 
pareigūnų, reporterių, ku
rie nesigailėjo gražių žo
džių per spaudą, radiją ir 
TV. Ant TV buvo plačiai 
parodytos kai kurios atlik
tos ceremonijos, išviršinis 
ir vidinis moderniškas laivo 
įrengimas. Aplankė jį ir 
daugybė paprastų žmone
lių, tik gaila, kad šį kartą 
nebuvo masiniai leidžiama 
su laivu susipažinti vidūje. 
Tą žadėjo padaryti sekan
čiuose atplaukimuose, kurių 
dar šiais metais bus 5.

Per metus laivas kursuos 
6 kartus iš Leningrado, pa
kelėje sustodamas Helsin
kyje, Kopenhagoje, Londo
ne ir Quebeko. Ši kartą ir 
Quebeke buvo iškilmingai 
sutiktas. Laivo kapitonas 
atvežė dovanų Quebeko 
miesto majorui nuo Lenin
grado miesto majoro. Se
kanti kartą j Montrealą at
plauks gegužės 28 d.

Išlydėjome draugą
Viršminėtam laivui grįž

tant atgal, su juo kartu iš
vyko į Tėvynę nuolatiniam 
apsigyvenimui mūsų geras 
tautietis Mečislovas Spei- 
čys, su kuriuo atsisveikinti 
susirinko didelis būrys jo 
draugų ir palinkėjo laimin
gos kelionės. i

Klubo atidarymo 
ceremonijos

Nors jau D. L. K. Vytau
to Klubo nauja svetainė se-

niau pastayta, bet kadangi 
nebuvo galutinai įrengta, 
tai ir jos oficialus atidary
mas įvyko tik balandžio 30 
d., kur buvo atliktos cere
monijos — kertinio akmens 
įdėjimas, skaitytas doku
mentas, arba, geriau sa
kant, nuo pat įsigijimo šios 
svetainės, t. y. nuo -1907 
metų, visa istorija, išvardi
nant visus buvusius pirmi
ninkus, ir kaip šio pastato 
darbas vystėsi iki šių die
nų. Po visos eilės kalbė
tojų - sveikintojų, trumpos 
meninės programos, svečiai 
vaišinosi ir šoko.

Minėjome Motinų Dieną
Gegužės 8 d. lietuvių mo

terų taikos komiteto pa
stangomis buvo suruoštas 
motinų dienos paminėjimas. 

; Minėjimas praėjo labai 
• įspūdingai ir jaukioj nuo- 
| taikoj, dalyvaujant gražiam 
būreliui moterų (žinoma, 
galėjo būti ir daugiau). Bu
vo ir vyrų.

Trumpą įžanginę kalbą 
pasakė kom. narė A. Šup- 
levičienė, pakviesdama kal
bėti P. Kisielienę, kuri 
skaitė paskaitą, pritaikytą 
šioms iškilmėms. Po jos iš
davė raportą P. Bendžai-^ 
tienė iš savo dviejų kelio-i 
nių, apie moterų taikos žy
gius į Ottawą ir bendrai 
apie moterų taikos judėji
mą.

Komiteto narės A. Šuple- 
vičienė ir O. Strėlienė išda
vė raportus, ką yra nuvei-

Oakland, Calif.
Sekmadienį Ks. Karosienes 

pagerbimui sąskrydis
Šį sekmadienį, geg. 22 d., 

va. vai., Suomių svetainė
je, 1819 10th St., Berkeley, 
Oaklando ir San Francisco 
LLD kuopos bendrai rengia 
pažymėjimą 65-ojo gimta
dienio draugės Ksaveros 
Karosienes, kur ji bus pa
sveikinta ir palinkėta jai 
dar ilgai gyventi ir darbuo
tis visuomeninėje veikloje.

Šiame sąskrydyje bus ne 
vien tik šios apylinkės lie
tuviai, bet ir kitų tautų 
žmonės, kuriuos riša pažan
gusis visuomeninis veiki
mas.

Kalbas pasakys prof. Hol
land Roberts — prez. Ame
rican Russian instituto, ir 

Elaine Black — uoli vei
kėja už taiką.

Sąskrydis bus su pietu
mis. Valgiai bus teikiami 
pusė po pirmos valandos.

Nesivėlinkite!
Rep.

Stoughton, Mass.
Gegužės 8 dieną įvyko 

Motinos dienos paminėji.- 
maš. Surengė United Lith
uanian Societies savajame 
name. Maistą tinkamai pa
gamino W. Yanush, Poškus, 
o trečio draugo vardo ne
žinau.

Bet gaila, kad gerbiamų
jų motinų ir jų simpatikų 
mažai atsilankė.

Gegužės 8 dieną “Lais-
kusios, pažymedamos, kad ves 1 tikslais lankiausi pas
yra sukėlusios ir paaukoju
sios nemažai pinigų taikos 
darbams, ir kad pastaruoju 
laiku dar gavusios 3 naujas 
nares. Ir šiame paminėji
me įstojo dvi naujos narės. 
Po kalbų ir raportų sve
čiai ir viešnios vaišinosi, 
dainavo ir šnekučiavo.

Siekiasi aukštesenio 
mokslo

Juozo ir Petrės Štrimų 
anūkėlis Kenneth Simonėlis 
(Leo ir Kristinos sūnus) 
sėkmingai užbaigė pirmą 
kursą McGill universitete, 
studijuoja įvairius žemės 
konservatinius projektus ir 
girininkystę. Baigęs agro
nomijos mokslą, rašys di
sertaciją. Šiuo laiku pla
čiai važinėja po Kanadą.
Buvo išvykę į laidotuves

Mirus Aleksui Naruševi
čiui Hamiltone, anksčiau 
gyven u n s i a m Montreale, 
grupė jo buvusių draugų 
išvyko į laidotuves, t. y.: 
Alcie 
Juozas
Krisčiūnienė, J. E. Mačio- 
niai, V. Račys, Telenis ir 
Švedas.

Daug sergančiųjų
Jau labai seniai sušlubavo 

sveikata Onai Brundzienei. 
Buvo sunkiai susirgusi i r 
amb u 1 a n s u policijos nu
vežta į ligoninę, bet dakta
rai į ligoninę nepriėmė, 
nepripažindami už didelę 
ligonę. Vėliau pateko į 
Daktarų ligoninę ir pasku
bomis buvo padaryta labai 
didelė operacija.

Susirgusi ir 
kienė, kuri guli 
ligoninėje. O A. 
gydosi namie.

Taipgi sveikata sušlubavo 
pažangaus judėjimo vetera
nės, amžiumi nejaunuolės, 
G. Šerpitienės, kuri randa
si dukters priežiūroje.

Visiems sergantiems lin-

Adomą Stankų, L D S 71 
kuopos pirmininką. Pir
miau jis daug dirbo pašai
piuose draugijose ir Lietu
vių Tautiškame, Name, bu
vo ir jo valdyboje. Dabar 
jam sunku išeiti, nes jau 10 
metų jo žmona sunkiai ser
ga reumatizmu. Nuo ligos 
nukentėjo jos rankos ir ko
jos. Pasikalėjau su ja, lin
kėjau pasveikti, bet moteris 
ligos prispausta ir nebeturi 
vilties.

Jie užaugino sūnų ir duk
rą. Jų dukra yra slaugė, 
dirba Goddard ligoninėje, 
Stoughtone.

United Lithuanian Socie
ties sekamas susirinkimas 
įvyks gegužės 24 dieną sa
vajame name. Pradžia 8 
vai. vakare. Nariai ragina
mi ateiti ir užsimokėti me
tines duokles.

George Shimaitis

SO. BOSTON, MASS.

t IŠLEISTUVIŲ BANKETAS
Gegužes 22 d. - 1 vai. dieną

318 WEST BROADWAY

Banketas ruošiamas tiems, kurie vyks į T. Lietuvą 
birželio menesį

Mūsų gabios gaspadinės pagamins skanius pietus.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
skaniai pavalgyti ir palinkėti keliautojams laimin
gos kelionės į Lietuvą, ir kad laimingai sugrįžtų.

• Rengėjai—ALDLD 2 Kuopa

PHILADELPHIA, PA 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

in-
and

ELECTRICIAN
Industrial Maintenance

Experienced on all types of 
dustrial AC & DC machines
equipment. Company offers free hos
pitalization, pension and work in
centive plan.

DODGE STEEL CO., 
6501 State Rd., Phila., Pa., 19135 

(39-41)

SHIPPER. Excellent opportunity 
for advancement. Driver’s license 
necessary. Draft exempt.

JESSE JONES BOX CORP., 
Salmon & Tioga Sts., Phila., Pa., 

GA 5-6034 (39-40)

WOOD WORKER, 
experience desirable, 
ment, paid 
JOHN M. 
N. Church

Ph. 717-244-2895.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY .

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

Juškienė, pusbrolis
Naruševičius, N.

SAUGOS BAIKALĄ 
NUO UŽTERŠIMO

Maskva. — Sibire, Baika
lo ežero srityje, pastatyta' 
daug naujų fabrikų. Iš jų 
nešvarus vanduo teršia Bai
kalo ežerą. TSRS moksli
ninkai ragina imtis priemo
nių, kad apsaugotų jį nuo 
užteršimo.

k Baikalo ežeras yra apie 
450 mylių ilgio. Vietomis 
jis yra 5,700 pėdų gylio.

T. Taruš- 
May Fair 
Požėrienė

PAGROBĖ MERGINĄ
Shade Gap, Pa. — Kada 

iš mokyklos grįžo Peggy 
Ann Bradnick su savo dvie- 
mis broliukais ir trimis ma
žesnėmis sesutėmis, tai 
maskuotas užupolikas pasi
grobė ją į automobilį ir pa- 

•o3oq
•ūįoui buįSjoj^

jj I kiu greitai pasveikti

Washingtonas. — Sena
torius R. Kenedis sako, kad 
intervencija į Domi n i k o s 
respubliką labai pakenkė 
JAV vardui.

Cabinet Room
Steady employ-
Write or call:benefits.

ROHRBAUGH CO., 237
Lane, Red Lion, Pa.

(39-43)

HOUSEKEEPER. For 2 bedroom 
apartment in Presidential Apts. Com
panion to middle age woman. Cook
ing for family of 2. Licensed driver 
preferred. 10 AM ’till after dinner. 
5 days per week. Sleep out. MI 6- 
1462 or CU 9-7800. (39-41)

Praeities klaidos 
ir nusiginklavimas
New Yorkas. — Po to, 

kaip Kinija išsprogdino tre
čiąją atominę bombą, tai 
JAV komercinė spauda vėl 
įrodinėja, būk dar ims ke
lis desėtkus metų, pirm Ki
nija pasigamins priemones 
į JAV bombas pristatyti.

Aišku, kad spauda klys
ta, kaip ji klydo ir pirm 
1964 m. Tada ji įrodinėjo, 
kad dar desėtkai metų pra
bėgs, pirm Kinija pasiga
mins atominę bombą.

Rimtesnė spauda siūlo, 
kad reikėtų Kiniją kviesti i 
nusiginklavimo konferenci
ją ir tartis.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gegužės 22 d. įvyks Gedimino 
draugystės metinis piknikas savoje 
svetainėje, 575 Joseph Ave.. Visi 
nariai, ar eis ar ne, turės mokėti 
po $1 įžangos.

Visi Rochesterio lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti. Bus ska
nių valgių ir karštų gėrimų. Už
tikriname, visi būsite patenkinti. 

Pradžia 1 vai. popiet.
Rengėjai (37-39)

“Laisvės” paramai 
parengimai

Svarbu iš anksto žinoti, ka
da ir kur įvyks parengimai 
“Laisvės” naudai. Iš anksto 
reikia prisirengti juose da
lyvauti ir reikia darbuotis, 

kad jie būtų sėkmingi.

BALTIMORE, MD.
Metinis Piknikas
Įvyks sekmadienį

Birželio 19-tą Dieną
Slovak National Home Parke

6526 Holabird Avė.

BROCKTON, MASS.
Didysis Piknikas 

Įvyks sekmadienį 
Liepos 3 ir 4 dd.

Ramova Parke
Claremont Ave., Montello, Mass.

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas—Pietūs 

Pas Ramanauskus 
Sellersville, Pa.

Įvyks sekmadienį
Liepos 3-čią Dieną

MILK MAN. Must be neat, clean, 
reliable. Many fringe benefits, pleas
ant working conditions for man 
qualified. Permanent employment. 
Security without lay-offs. Openings 
in Binghamton County & Gloucester 
County. Haines State Seal Dairy, 
Cross Keys Rd., Hurffville, N. J. 
589-2280. (35-41)

WELDER-FITTER. Blue print 
reading helpfull but not necessary. 
Knowledge of General metal work
ing shop. Apply—

A & W INDUSTRIES
1300 Walnut St., Camden, N. 4.

Phone 1-609-WO. 4-2335 or 
MA. 7-5150. (35-40)

YOUNG MAN
Trainee to learn general shop work. 

Permanent position.

Good working conditions.
Must be reliable and willing to learn.

Call WA. 2-1142, ask for Joe.
(36-40)

WAREHOUSEMEN
WE WANT

YOU!
Electric Co. has seve- 
for alert individuals 

a permanent position 
of electrical distribu-

GraybarThe 
ral openings 
interested in 
in the field 
tion. This career opportunity offers:

GOOD STARTING SALARY 
Security

Excellent working conditions 
Experience not necessary, only the 
willingness to work and learn. Per
sonnel interviews from 5-7:30 PM 
Monday on the premises.
GRAYBAR ELECTRIC CO., 

INC.
1550 S. Warfield St., Phila., Pa. 

(Near 34th & Grays Ferry Ave.
Warfield St., parallels 34th St. ramp 
onto Schuylkill Expressway).

(38-39)

MEN wanted for metal cleaning 
indoor and outdoor work, 
climbing necessary.

METAL MAINTENANCE CO., 
5712 Race St., Phila., Pa.

Call GR 6-6837 (39-41)

Some

MACHNISTS. Our expansion re
quires additional men. Good pay, 
excellent conditions. Company bene
fits, overtime.

K G M
1621 Pearl St. — LO 7-4450

(39-41)

COOK. Combination Cook •& Beef 
cutter. For steady work in modern 
Beef and Ale Restaurant. Good sa
lary. Experience and references ne
cessary. OS 2-0590. (39-41)

CORRUGATED Box Shop. Duplex 
Operators and Slitter Operators 
needed. For day shift.
MID-STATES CONTAINER CORP., 

West Trenton, New Jersey
609-882-6555 (39-41)

FOREMAN. Machine Shop. Ex
perienced to handle growing job 
shop. Must be able to operate all 
types of m'achine tools. We pay 
highest rate in Phila. area with all 
benefits. Also MACHINISTS all ar
ound operators. Come ready to work. 
Upper Darby. MA 2-2410.

(38-44)

CUTTER. Excellent opportunity 
for experienced cutter or marker 
for piece goods Sweaters. High pay, 
steady work. Apply in person, WEX
LER KNITTING MILLS, 19th & 
Allegheny, Phila., Pa. (38-39)

MILLWRIGHT MECHANIC. Abi
lity to read blueprints

2nd & 3rd shifts.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452.
(38-44)

ALUMINUM STORE FRONT FAB
RICATORS (2). Shop work with 
growing Company in Pennsauken, 
N. J. Experience helpful, wages de
termined by experience. For appoint
ment call Phila., Pa. MA 7-7153; 
N, J. 662-6Ž04. (38-39)

CLERK-TYPIST. Motor Freight 
Term. 8:30 AM to 5 PM Mon. thru’ 
Fri. Must be rapid typist. Equal op
portunity employer. Call Mr. Wat- 
rin« Consol Frtwys, 3716 E. Thomp
son. JE 5-7700. Phila., Pa. (38-40)

ROUTE DRIVER SALESMAN
MILK. An opportunity for a hard
working, aggressive'Inan who wants 
to build his own future. Must be 
able to work on his own and gener
ate new business. Union benefits, 
pension and insurance. Call Joe Mc
Ginnis at ME 9-0630 before 5 PM 
for an appointment. (38-40).

WANTED AT ONCE
MECHANICS (2)

Exp. heavy eqpt. Apply— 
STEWART EQUIPMENT CO.

1165 Matsons Ford Rd.
West Conshohocken, Pa.

Call 825 - 0484, Mr. Lane.
(33-39)

DRIVER SALESMAN. Tremendous 
opportunity for live Wireman 

selling Abotts Ice Cream from 
Mobile units. Must be over 18.

JACK & JILL ICE CREAM 
6618 Gov. Printz Blvd. 

Wilmington, Del.
(37-41)

MALE FACTORY WORKERS 
Immediate full time positions open 
nn manufacturing, packing & Ship
ping depts, of N. E. Phila. manu
facturer. Experience not necessary, 
but must be dependable and will
ing to work. Normal 
good hourly rate and 
pany benefits. Phone

work hours, 
many Com- 
RE. 9-6130.

(37-43)

COOK. Short order. Breakfast & 
lunch, 7 to 3. Ideal working condi
tions in modern kitchen. Highest 
pay to the right man. Chance for 
advancement. Call MI 6-2885. Ask 
for John. (38-44)

HAM PUMPERS & HAM BON
ERS, experienced boners and ex
perienced pumpers wanted.

Phone HO 2-2000 or apply 
BERNARD PINCUS CO.,

3rd & Pattison. (39-44)

OFFSET STRIPPER, expd in top 
quality work. Permanent employ
ment, good working conditions in 
1st class union shop. THOMPSON 
PRESS, INC., WA 5-2581.

(39-44)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 
in automatic feeds. Must be ale to 
set up. Fringe benefits. Salary ac
cording to exp. Small metal shop. 
MA 7-3673. (39-42)

CHEF or 1st Class Cook.
All around cooking. Year round. 
Company benefits, hospitalization, 
vacation & good working conditions. 
5 days. No week-ends. Call bet
ween 8:30 AM. & 4:30 PM. CY.

15-2162. (37-39)

Help Wanted Female
EXP. HAIR CLOTH WEAVER. 

Steady work. Good working condi
tions. Apply —

Box D-14, Jefferson Bldg., 
Phila., Pa. (39-44)

WAITRESSES WANTED. Day 
shift or evening until 8. Paid vaca
tion. Good working conditions.

PEOPLES’ RESTAURANT, 144 
West Main St., New Holland.

717-354-2276. (39-41)

(5) WOMEN. Immediate openings.
Full or part time.
Choose own hours

(trans, nec.)
Phone DA. 4-3551

(37-40)

HOME LIKE RESIDENCE 
for 14 retired ladies needs woman 
will cook 2 days week. Light house
work 3 days, 2 days off. Live in, 
Bala Cynwyd area. Good salary. 
Car helpful but not necessary. Call 
for appointment. MO. 4-7912. Bala 
£ynwy, Pa. (37-40)

TEXTILE WINDERS

Experience or inexperienced.
Call Bethlehem, Pa.^ between 9 AM. 
and 5 PM. 1-868-8575.

(37-43)

SECRETARY 
Interesting duties sales dept, 

of Modern N. E. Office.
Short hand and good telephone 

personality necessary.
Call PI. 5-0100, Ext. 11. 

Phila, Pa.
(37-39)

ASSISTANT, Insurance Program. 
Bookkeeping exp. required, to handle 
all records and billing procedure 
for non-profit organization.. Group 
Insurance Program. Immediate. 

Princeton area.
Call 924-4124, Mrs. Repose.

(36-39)

REAL ESTATE
For Sale. Corner store in South

Phila. 4 bedrooms, 2 garages. Cera
mic tile bath, ideal for small busi
ness. Private mortgage available.

HO 8-7381. (38-39)
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Automobilistų unijos 
20-asis suvažiavimas

Visą šią savaitę (nuo Į Angliakasių Unija prieša- 
geguž. 15 iki 21 d.) Long 
Beach, Kalifornijoje, tęsia
si Jungtinės Automobilių 
Pramonės Darbininkų Uni
jos 20-asis suvažiavimas. 
Suplaukė apie tris tūkstan
čius delegatų. Jie atstovau
ja 500,000 narių iš daugiau 
kaip tūkstančio skyrių (lo
kalų). Aišku, kad toks su
važiavimas yra svarbus 
Amerikos darbininkų judė
jime įvykis. Ką tokios di
delės unijos suvažiavimas Komunistai ir kiti pažan- 
pasakys arba nutars, turės eūs darbininkai n u o š i r - 

Neten- džiausiai metėsi į darbą.

Gal 
jam 
nuo-

didžiulės reikšmės, 
ka abejoti, kad mūsų kraš
to užsieninė politika ir 
ypač Vietnamo karas turės 
iškilti vienoje ar kitoje for
moje.

K a suvažiavimas tars šiuo 
degančiu klausimu? Sunku 
pasakyti. Kiek žinoma, tai 
tiktai unijos iždininkas 
Mazey yra viešai Johnsono 
užsieninę politiką atmetęs ir 
pasmerkęs. Unijos prezi
dentas Walter Reuther nė
ra aiškiai pasisakęs, 
šioie konvencijoje ir 
reikės parodyti savo 
monę.

Kaip ten bebūtu, suva
žiavimas vra svarbus, ir 
reikia tikėtis, kad jame tai
kos jėgos nemiegos.

žodis kitas iš unijos . 
istorijos

Pažangiame anglų kalba 
laikraštyje “The Worker” 
( g e g . 15 d.) žurnalistas 
William Allan paduoda įdo
miu duomenu iš automobi
listų unijos 30 metų sun
kios, bet kovingos ir garbin
gos istorijos. Jais čia ir 
pasinaudojame.

Kaip atsimename, piles 
1936 metus, kol United Au
to Workers unija buvo vi
siškai menkutė, didžiulį 
šviečiamąji darba atliko ir 
labai svarbu vaidmenį su
vaidino pažangiųjų ikurta 
Darbo Unijų Vienvbės Ly
ga. Kai lyga nradėjo orga
nizuoti darbininkus i uniją, 
automobilių pramonės kom
panijos panaudojo baisiau
sio teroro priemones prieš 
jos organizatorius. Tai bu
vo laikai, kai Detroite. Flin- 
te ir Cleveland^ reikėjo di
delio pasiaukoiimo kalbėti 
anie unijas ir uniiizmą. La
bai daug gerų veikėiu-orga- 
nizatoriu už savo didvvriš- 
kas pastangas skaudžiai 
nukentėio. Bet taip pat ši
tos ankstyvos pastangos iš
ugdė geru, drąsiu, kovingų 
veikėiu kadrus, be kuriu pa
siaukojimo ir atsidavimo 
organizavimui darbin inkų 
dabartinė automobiliu unija 
būtų bubvus neįmanoma.

Gal vargiai kitoje kurio
je pramonėje kompa n i j o s 
turėio išvysčiusios tokią 
plačią šnipu sistema, kaip 
automobiliu išdirbėjai. 
Kiekvienoie darba v ie t ė j e 
šnipai sekiojo kiekvieną 
darbininkų pasijudi n i m ą. 
Pav., buvo įrodyta, kad 
General Motors kompanija 
viena pustrečių metu laiko
tarpiu tiktai vienai Pinker- 
tono Šnipu Agentūrai išmo
kėjo $419.000. Kita agen
tūra paėmė $211,000.
nai ir mušeikos
būdavo automobiliu pramo
nės kompanijų atsakymas 
savo darbininkams, kai 
jie pasijudindavo.

Didele moraline ir 
medžiaginė parama

Kaip žinia, 1935 metais 
kelios unijos su Jungtine

Šni- 
štai koks

tik

ja turi sugrąžinti į darbą 
išmestus darbininkus ir at
mokėti jiems užvilktas al
gas. Tai palietė šimtus dar
bininkų. 1941 metais įvyks
ta Fordo darbininkų strei
kas. Kompanija dar sten
giasi skebų ir gengsterių 
pagalba neįsileisti unijos į | 
savo fabrikus, bet visos pa-: 
stangos veltui. Ji priverčia
ma pasiduoti ir išpildyti 
unijos reikalavimus. Tai 
buvo paskutinis istorinis 
automobilių pramonės dar
bininku laimėtas mūšis už 
teisę organizuotis. Nuo da
bar net stambiausios tos 
pramonės kompanijos nebe
išdrįso kėsintis ant šios jų 
teisės. Dabar autombolis- 
tai gerai, tvirtai organi
zuoti.

Nuo 1947 metų unijos 
Bend, Ind., laimėjo algų pa-| prezidento pareigas eina 
kėlimą. Tų pačių metų į Walter Reuther. Jis skai-

kyje įkūrė Industrinių 
Organiza c i j ų Kongresą 
(CIO), kurio tikslas Ulivo 
tuoj a u suorganizuoti di
džiųjų pramonių, kaip plie
no, automobilių, gumos 
ir t. t. darbininkus į 
industrines unijas. Tai bu
vo milžiniškas žingsnis 
pirmyn šios šalies dar
bininkų klasės kovų istori
joje. Darbas buvo pradė
tas negirdėtu entuziazmu.

1936 metų Bendix kom
panijos darbininkai South

kėlimą.
spalio mėnesį Hamtramck, i tomas vienu iš pažangesnių 
Mich., Dodge kompanijos didžiųjų unijų vadų, 
darbininkai laimėjo sugrą-. dažnai “pasišiaušia”

Amerikos Darbo Federaci
jos - Industrinių Organiza
cijų Kongreso prezidento 
George Meanv atvirai re
akcine prokarinę politika. 
Netenka abejoti, kad jis 
uniios prezidentu vėl bus 
išrinktas ir šioje konvenci
joje.

žinimą 
uniios

Tais

į darbą pašalintų

pačiais metais pra- 
taip vadinamu “sė- 
streikų” judėjimas.dėjimo

Pirmutiniai tokie streikai 
i v y k o Detroite Midland 
Steel ir Kelsey Hayes fab
rikuose. Jiems vadovavo 
broliai Victor ir Walter 
Reutheriai ir įžymusis vei- 
kėias-komunistas William 
McKie, kuris vėliau labai iš
garsėjo savo darbu ir pasi
aukojimu kampanijai suor
ganizuoti Fordo kompani
jos darbininkus.

0 1937 metais “sėdėjimo I 
streikas” buvo laimėtas Ge
neral Motors fabrikuose. 
Tai buvo istorinis laimėji
mas, nes šita milžiniška 
korporacija buvo priversta 
nrinažinti unija ir su ja de
rėtis dėl algų ir darbo są
lygų nustatvmo savo fabri
kuose. Su šiuo laimėjimu 
prasidėjo palaužimas ir ki-1 
tu automobiliu g a m v b o s 
kompanijų. Tuojau išsiplė
tė sėdėjimo stre i k a i j 
Chrysler, Packard, Hudson 
ir Briggs fabrikus ir buvo 
laimėti. Pabaigoje 19,3 7 
metu Jungtinė Automobilis
tu unija jau turėio pasira
šiusi sutarti su 400 kompa
nijų bei firmų.

Bet ilgiausiai atsilaikė ir 
ir nepasidavė Fordo kom
panija su savo baisia šnipų 
ir gengsterių sistema. Vi
sos Amerikos akys dabar 
buvo nukreiptos į energin
gos industrinės unijos pa
stangas sulaužyti šios kom- 
panijos pasipriešinimą. 
Unijai dabar padėjo gra
žūs jos laimėjimai su algų 
pakėlimais ir pagerinimais 
darbo sąlygose pasirašytose 
sutartyse su nugalėtomis 
kompanijomis. Unij i z m o 

I idėja nebesulaikamai veržė
si į Fordo darbininkų gal
vas.

Tuo tarpu ir pačioje uni- 
ioje turėio įvykti pakaitų. 
Jos prezidentu buvo Homer 
Martin. Iš karto jis atrodė 
energingas ir nuoširdus va
das. Bet laikui bėgant pa
aiškėjo, kad jis palaiko ry 
sius ir skymauia su Fordo 
kompanija. 1 9 3 9 metais 
unijos konvencijoje, kuri 
ivyko Clevelande, Martin 
buvo išmestas iš preziden
to posto, o jo vieton išrink
tas R. J. Thomas, o George 
Addes — sekretoriumi-iždi- 
ninku. Dabar unija rimtai 
pasimoio sugriauti paskuti
nę antiunijizmo tvirtovę 
automobilių gaminimo pra
monėje.

1940 metais federalinė 
Darbo Santykių Taryba pa
tvarkė, kad Fordo kompani-

A. Matulis rašo— 
jis ligoninėje

Philadelphietis Antanas 
Matulis rašo “L” kolek
tyvui :

“Ačiū, draugai, už para- 
!mą. Šiandien, gegužės 12 
d., pasiduodu Į Bucks Coun
ty ligoninę. Manau, kad 
darys operaciją. Sergančią 
žmoną palieku jos dukters 
priežiūroje. Koks mano ir 
žmonos likimas bus ateity
je, žiūrėsime. Būkite visi 
sveiki!..”

Anksčiau buvo rašyt a 
“Laisvėje,” kad Sofija Ma
tulienė buvo suparalyžiuo
ta, atimta jai kalba. Da
bar, kaip matome, ir A. 
Matulis jau ligoninėje. 'Ma
tulių adresas: 39 Harvest 
Rd., Levittown, Pa. 19056.

Širdingai linkime Anta-' 
Jis.nui pasveikti ir grįžti i na- 

pHesjmus, kur jis šuo metu labai

Washingtonas. — Baltasis
Namas nepaiso kritikos 
Vietnamo reikalais.

reikalingas.

Kiubietės!
Dalyvaukime visos šį. tre

čiadienį, gegužės 18 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” salė-

Tai bus paskutinis šio se
zono Niujorko Lietuvių Mo
terų 
k imas.

Sako, demonstracija 
buvo labai didelė

Grįžusios iš žygio į Wa- 
shingtoną, Ieva Mizarienė 
ir Adelė Rainienė, sako, jog 
antikarinė demonstr a c i j a 
ten buvo labai didelė, puiki. 
Apie demonstraciją Ieva ža
da parašyti smulkiau kituo
se “L” numeriuose.

Streikai
Niujorke šiuo metu vyks

ta visa eilė darbininkų 
streikų. Streikuoja taksių 
vai ruotojai-šoferiai, strei
kuoja kai kurių laikraščių 
darbininkai ir tarnautojai, 
šiuos žodžius rašant, ren
giasi sustreikuoti miestavų 
ligoninių medicinos seselės- 
nursės.

Vyksta ir kitų, smulkes
niu darbininku streiku. *, v v

Mat, infliacijai didėjant, 
gyvenimui sunkėjant, dar
bininkai ir tarnautojai rei
kalauja, kad jiems būtų pa
keltas už darbą atlyginimas.

Maskva. — Gegužės 11 d. 
TSRS erdvių užkariavimo 
jėgos iššovė 118-tą “Kos- 
mos” satelitą.

Aswanas. — Kada čionai 
lankėsi TSRS delegacija, 

Klubo nariu susirin- tai buvo virš 100 laipsniu 
Valdyba karščio.

Lietuvoje mirė Jurgis Jokymas
Šiomis dienomis mane pa

siekė laiškas iš Lietuvos, 
kuris, manau, bus ypatingai 
įdomus ir kitiems niujor
kiečiams. Štai jis:

“Jūsų įdomiai parašytoj 
knygelėj “Jaudinantys Su
sitikimai” apra š y t a s (p. 
115) buvęs Brooklyn ietis 
Jurgis Jokymas apie balan
džio mėnesio vidurį iške
liavo į amžinybę. Astma 
kankinančiai jį dusino. Ko
jos buvo smarkiai patinu
sios. Jo palaikai yra pa
laidoti Kapsuko kapinėse.

“Tai buvo žmogus, savo 
išmintimi, kilnumu ir geru
mu, pilnai vertas to pava
dinimo.

Su gilia pagarba, 
Pr. Zdankus 

Vilnius, 1966-IV-29.”
Jokymas parvyko į Lie

tuvą dar prieš Antrąjį pa
saulinį karą — mirti, kaip 
jis pats man pasakojo. Jį 
kankino astma ir Ameriko
je, ir čia daktarai jam jo
kios pagalbos nesurado. Ne
galėdamas daugiau dirbti, 
ką gi kitą jis galėjo da
lyti ?

Įsikūrus Tarybų Lietuvai, 
Jokymas gyveno Kapsuko 
senelių invalidų namuose, 
kuriuos šefuoja Černia
chovskio vardo kolūkis.

Sutikau Jokymą 1960 me
tais, kada visa grupė JAV

AIDO CHORO
OPERETE KONCERTAS

“VESTUVES”
Vieno akto liaudies operetė.— Muziką sutaisė A. POCIUS

Sekmadienį, Gegužes 22 d., 3 vai. popiet 
Schwaben Hall, 474 Knickerbocker Ave., Brooklyn

w

'N? ♦ ><«. .,

Ištisą programą atliks Aido Choras,vadovaujamas Mildred Stensler
Pirmoje programos dalyje bus suvaidinta vieno akto operetė “Vestuves”

Išgirsite senoviškas ir gal dar žinomais vestuvių dainas apie svočios pyragus, apie piršlį melagį ir 
dainas apie vestuvininkus.

Operetės sąstatas ir solistai: Elena Brazauskienė, Nastė Buknienė, Lilija Kavaliauskaitė, Viktoras 
Bekeris, Jonas Lazauskas, Jonas Grybas ir visas Aido choras.

Antra programos dalis — koncertas. Aido choras išpildys klasikinių kavalkų su solistais ir 
moterų kvartetu.

Bilietų kaina: Iš anksto perkant $1.75, Prie kasos: $2.00
Kviečia AIDO CHORO VALDYBA

turistų buvo, nuvykusi ap- 
lankyti senelių namus. O 
paskutinį kartą sutikau jį w 

11963 metais, ir man Joky- * 
' mas štai ką sakė: < .
■ “Gerai gyvenu, gerai vai- A 
džia užlaiko, geriau nei mo
tinėlė, nei tikra seselė. Kai Į 
čia atvažiavau, labai sir- t 
gau. Galvojau tegyvensiu } 
savaitę ar dvi. O dabar 
įvyko stebuklas: gyvenu,** 
o mirtis iš tolo manęs bai- A j 
dosi. Mat, gerose rankose {y 
esu.”

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubas per eilę metų 
prenunm e r u o j a “Laisvę” 
senelių namams per Joky- 

. mą. Seneliai labai karštai 
dėkojo Klubui už tai. Ti
kiu, kad Klubas prenume
ratą palaikys seneliams ir 
ant toliau.

Jurgis Jokymas mirė su- < 
laukęs 81 metu. Ramaus " 
poilsio Jurgiui Jokymui jo 
gimtojoje šalyje, kuri taip {f * 
gražiai globojo savo sūnų. 
Dėkoju Pr. Zdankui už pra
nešima, v H

Ieva Mizarienė

Kalbant apie mūšy 
draugę Ks. Karosienę ■- (

Kaip žinia, anais senais 
laikais, dar bebūdama 15 
ir 16 metų mergaitė, Ksave- « 
ra dirbo Lietuvių Socialistų t ‘ 
Sąjungos organo “Kovos” * 
administracijoje. Pasirodo, 
kad jau ir tada jinai buvo 
politiniai susipratusi jau
nuolė ir mokėjo orientuotis 
kritiškoje padėtyje. O to
kia tikrai kritiška padėtis 
susidarė, kai policija praVe- 
dė kratas ir areštus “Ko? -

Į vos” įstaigoje.
štai kaip anie tai prieš 30 x 

! metų buvo “Laisvėje” ra
šoma (“Krislai,” 1 936 m. 

j rugsėjo 12 d.):
į Juozas Stilsonas užsispy- 
' re padaryti save kankiniu 
j ir didvyriu... Parašė jis 
(savo atsiminimus apie tai, 
kaip jis buvo anais metais 't 
areštuotas. Stils o n a s di
džiuojasi. kad jis tik di- 
didžiausio pasiryžimo pagal
ba isiniršo, isisiūlė policijai, 
kad jį areštuotų. Policija 
io nepažino, nepripažino 
Stilsonu... Tiktai po ilgo 
ir didelio vargo pavyko jam 
įtikinti policiją, kad jis yra 
Stilsonas.

Jis mano, kad jis labai - 
gudriai už durnę ir melagę 
pastatė mūsų draugę Karo
sienę tos policijos akyse.< 
sako jis, kad kada ::Kovos” 
a d m i n i s traci i os kam b a r i n 
įsiveržė policija ir pareika-i 
lavo Stilsono, tai draugė 
Karosienė. dar jauna ir 
“kvaila” būdama, pasakė 
policijai, kad Stilsono ten / 
nėra. Tada iisai. senas ir $ 
“gudrus” politikierius, pa- 
šoko ir “didvyriškai” pasi- 
cakė. kad tai jisai. Juozas 
Stilsonas. prieš policiia sto
vi, kad tai jo. Juozo Stilso--. 
no noliciia ieško. Isivaiz-į 
duokite, kaip turėio “rausti| 
iš sarmatos” musu iaunr 
draugė Karosienė. Mūsh' 
didvvvris Juozas Stilsonas\ 
2mė ia ir “numaskavo” po
licijos akyse!

Ir šitas žmogus dabar, po 3 
17 metų, didžiuojasi tuo vi- J * 
su savo elgesiu!” V

Salietis

Jakarta. — Indonezijos 
militaristų valdžia siekia 
užsienyje gauti daug pasko
lų.




