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Liūdna Liepos 4-oji. . . 
Žmonės labai piktinasi. 
Vacys Daunoras.
Leokadija Petkevičienė

Rašo R. Mizara
Didžioji tautos šventė — 

Fourth of July — praėjo. Bet 
190-oji metinė sukaktis nuo 
JAV Nepriklausomybės De
klaracijos paskelbimo nebuvo 
iškilmingai atžymėta, kaip 
būdavo seniau. Milijonų ame
rikiečių veiduose, užuot švitė
jus! šypsena, siautėjo liūdesis 
ir pyktis.

Kodėl ? Atsakymas kiek
vienam žinomas: baisus, žiau
rus karas Vietname, kurį ve
da Johnsonas, Ruskas, McNa
mara ir Pentagonas, kiekvie
ną galvojantį žmogų pritren
kia taip, kad jis nebežino, ką 
besakyti.

Tuo pačiu kartu pačioje 
mūsų šalyje vyksta kas tokio 
labai didelio: žmonių kova 
už pilietines laisves ir demo
kratines teises milijonams ne
grų tebesiplečia, tebeauga. 
Daugelyje miestų policija “su
sidoroja” su laisvės reikalau
jančiais negrais labai žiau
riai, o tai veda prie liūdnes
nių ir baisesnių pasėkų !. .

Bet tai ne viskas: Liepos 
Ketvirtąją vyko milžiniški 
protestų prieš JAV mitingai* 
demonstracijos, eisenos visa
me pasaulyje. Dideli žmonių 
išstojimai buvo Tokijuje, Lon
done, Paryžiuje ir kitų t. v. 
vakarinių valstybių sostinėse. 
Ypatingai aštrūs

9 vyko Paryžiuje.
žmonės rinkosi 

ambasadomis arba
* latais ir smerkė Washingtono- 

Pentagono politiką Vietname, 
f Smerkė karo plėtimą; reika- 
• lavo jį baigti ir ištraukti ame- 
t rikiečių karines jėgas iš Viet- 
; namo.

Amerika tampa viso pasau- 
■I lio žmonių priešu. Net ir Di

džiosios Britanijos Wilsonas, 
didžiulis Washingtono patai
kūnas, nebedrįsta užgirti to, 
ką šiandien Pentagonas daro 
Vietname!

Kai 1776 metais suvykę į 
Filadelfiją JAV patriotai pa
skelbė Nepriklausomybės De
klaraciją, ar jie tikėjosi, kad 

, praėjus 190 metų, šios 
vardą pati valdžia taip 
mins pasaulio žmonių 
se?!..

išstojimai

ties JAV 
ties konsu-

šalies 
paže- 
aky-

Man vienas asmuo Brockto- 
ne piknike sakė:

į — Baisiai liūdna, baisiai 
pikta, kad tie patys mūsų ša
lies vadovai, kurie prieš porą

> metų skelbė, kad vesią JAV 
taikiu keliu, o dabar, matote, 
ką jie daro!..

Mūsų piknikas Brocktone 
buvo gražus, nors karštis 
spragino nugaras ypatingai 
tiems, kuriems reikėjo pikni
ke dirbti, aptarnauti svečius 
ir viešnias. Bet kai mane ap- 

į lieja prakaitas, aš visuomet 
' atsimenu savo nabašninko tė

vo posakį:
— šiluma kaulų nelaužo.

Vacys Daunoras — Lietuvos 
operos solistas. Sumislijo šis 
gražaus boso savininkas daly- 

įį vauti tarptautiniame P. Čai
kovskio vardo vokalistų kon
kurse Maskvoje. Na, ir iš ten 
jis išėjo su laurų vainiku!

į T Lietuvos menas, Lietuvos 
dailė, Lietuvos mokslas, Lie
tuvos sportas, visa Lietuvos 
kultūrinė struktūra kas metai 
vis pasipildo naujais, didžiu
liais talentais, kurių vardai 
garsiai suskamba per visą 
pasaulį.

Ir tai džiugina ne tik tary-

v

Prez. Johnson žada 
dar padidint atakas

Omaha. — Birželio 30 d.® 
čionai lankėsi ir kalbėjo I 
prezidentas Johnsonas. Pa
sakė ilgą ir aštrią kalbą. Iš 
anksto buvo ‘garsinta, kad 
jis kalbės tarptautinėmis 
temomis, ypač paliesdamas 
Vietnamo karą. Todėl buvo 
plačiai jo kalba laukta.

Reikia atsiminti, kad kaip 
tik tomis pačiomis dieno
mis jo paties įsakymu Ame
rikos karo jėgos padidino 
puolimus ant Šiaurės Viet
namo, mesdamos bombas 
prie pat didmiesčių Hai
phongo ir Hanojaus. Prieš 
tuos naujus puolimus 
kilo protestai visuose 
pasaulio kampuose ir 
pačioje Amerikoje. K a i 
kas manė, kad gal savo kal
boje prezidentas atkreips 
dėmesio į tuos protestus. 
Deja, jiems teko skaudžiai 
dar kartą savo prezidentu 
nusivilti.

Šioje savo kalboje prezi
dentas Johnsonas ne tik 
nežadėjo sulėtinti puolimus 
ant Š. Vietnamo, bet dar 
užtikrino, kad tie puolimai 
bus vis didinami, vis plečia
mi. Tuos baisius žygius jis 
pavadino “baudimu agreso
rių.” Vadinasi, vietnamie
čiai yra agresoriai!

Akivaizdoje šios prakal
bos eina gandai, kad bom
bardavimas bus išplėstas į 
pačius Š. Vietnamo mies
tus, į industrinius centrus. 
Būsią pradėta naikinti fab
rikus ir dirbtuves.

iš

Jugoslavijos partijoje 
dideli pakeitimai

Belgradas. — Pašalintas 
atsakingų pareigų pre

zidento Tito “dešinė ranka” 
A. Rankovičius. Jis buvo 
saugumo jėgų tvarkytoju. 
Jam primetamas pareigų 
nepaisymas, leidimas slap
tajai policijai per daug įsi
galėti, diskreditavimas par
tijos vadovybės visuomenės 
akyse.

Laukiama ir daugiau pa
keitimų. Pakeitimą padarė 
partijos Centro Komitetas, 
prez. Tito vadovaujant.

binės Lietuvos žmones; tai la
bai džiugina kiekvieną lietu
vį, nežiūrint, kur jis begyven
tų. Tai padeda jam gyventi 
ir džiaugtis, kad jis yra lie
tuvių tautos sūnus ar dukra.

Tiesa, yra išsigimėlių, 
riuos mūsų 
pasiekimai 
jų paiso! 

*. ■

ku- 
tautos didžiuliai 
liūdina. Bet kas

Širdingai sveikinu Leokadi
ją Petkevičienę, apgynusią di
sertaciją, įstojusią į Lietuvos 
mokslininkų gretas. Ji, kaip 
žinia, parašė disertacinį vei
kalą: “Pažangiųjų JAV lietu
vių visuomeninė-kultūrinė vei
kla 1933-1940 metais.”

Būtų miela, kad tasai vei
kalas juo greičiau būtų at
spausdintas ir kad jis plačiau 
pasklistų tarp užsienyje gyve
nančių lietuvių.

Washingtonas.—Vyriau
sybės “strategai” daro išva
das iš Kinijos vėliausio pa
reiškimo, smerkiančio Ame
rikos bombardavimą šiau
rės Vietnamo. Pareiškimas 
esąs švelnesnis už kitus 
pareiškimus. Tlo būdu jie 
mano, kad Kinija nesiren
gia eiti į karą, kad išgel
bėtų Vietnamą.

Londonas. — Baigdamas 
savo misiją Anglijoje, evan
gelistas Billy Graham gi
riasi, kad jam pavykę ang
lus morališkai gerai “patai
syti.” Grahamui misija 
puikiai apsimokėjo ir finan
siškai. Padengus visas iš
laidas, jam paliksią dau
giau $42,000!

Paryžius.—Prancūzų žur- 
nalas “Paris Match” at
spausdino visą eilę straips
nių, iškeliančių aikštėn Va
karu Vokieti i oje neo-naciu 
judėjimą. Tie raštai labai 
nepatiko Vakarų Vokietijos 
vadams.

ŠvedijosN.ew Yorkas.
žmonės • prisiuntė $100,000 
auką dr. Martin Luther 
King ir jo vadovau j a m a i 
Southern Christian Leader
ship Council organizacijai. 
Auka bus sunaudota plėti
mui kovos už civilines lais
ves.

Prancūzija išsprogdino 
atominę bombą

Toli Ramiajame vandeny
ne už 750 mylių nuo Tahiti 
Prancūzija išsprogdino ato
minę bombą. Bombos pa
jėgumas neskelbiamas. Tai 
esanti tik pradžia. IZlis 
bandoma ir daugiau pana
šių bombų.

Kaip žinia, Prancūzija 
nepriėmė ir nesilaiko 1963 
metais tarp Tarybų Sąjun
gos ir Jungainių Valstijų 
pdaarytos sutarties atomi
niu bombų bandymus ore 
uždrausti. Kinija taip pat 
sutarties nepripažįsta.

Amerikos vyriausybė reiš-. 
kia nepasitenkinimą pran
cūzų poelgiu.

Sukamo nužemintas
Jakarta. — Indonezijos 

parlamentas, pilnai genero
lų kontroliuojamas, nutarė 
panaikinti prieš keletą me
tų padarytą nutarimą, kad 
Sukamo pasiliks prezidentu 
iki gyvos galvos. Tai reiš
kia, kad Sukamo gali būti 
bet kada išmestas iš prezi
dento vietos. Ir veikiausiai 
taip bus padaryta greitoje 
ateityje.

Johnsonas bara talkininkus, 
kad nepritaria jo politikai
Johnson City, Texas. — ® __ _ “ “ —

Liepos 5 d. pre z i d e n t a s 
Johnsonas sušaukė čia 
spaudos korespondentus ir 
kalbėjo apie Vietnamo ka
rą. Labai aštriai kritikavo 
bei smerkė tuos Amerikos 
talkininkus, ukrie ne tik 
kad neprisideda prie Viet
namo karo vedimo, bet dar 
kritikuoja bombarda v i m ą 
šiaurės Vietnamo. Nors 
jis tų talkininkų neįvardi
jo, bet visi suprato, kad 
prezidentas smerkė Angli
jos premjerą Wilsoną ir 
Prancūzijos prezidentą 
Gaullę.

Prezidentas išreiškė 
delį pasitenkinimą karo 
ga, ypač “gerais” rezulta
tais, bombarduojant žibalo 
šaltinius prie Haiphongo ir 
Hanojaus. Sakė, kad esą 
gerai apskaičiuota, jog lėk
tuvams per kelias dienas 
pavykę sunaikinti daugiau 
kaip 50 procentų Š. Viet
namo žibalo-kuro.

de

di- 
ei-

Tarybų ir Prancūzų 
istorinė deklaracija

Washington, D. C.—Įžy
musis civilinių teisių judėji
mo vadas King viešai pa
smerkė tuos, kurie kelia 
“juodosios, galios” obalsį ir 
siūlo vartoti jėgą apsigy
nimui. Girdi, plytomis ne
įveiksi balto policininko su 
mašinine kanuole!

Londonas. — Atvyko 
Prancūzijos premjeras 
Pompidou pasitarti su Ang
lijos p r e m j erų Wilsonu. 
Misija tęsis tik tris dienas. 
Manoma, bus tariamasi 
Vietnamo karo reikalais.

Miami Beach, Fla.—In
ternational Brotherhood of 
Teamsters suvažiavime vis
ką valdo prezidentas Hof
fa. Niekas nedrįsta nė iš
sitarti apie jo pašalinimą 
iš vietos. Jis paskyrė vice
prezidentą Fitzisimons už- 

. imti jo vietą, jeigu jam pri- 
I sieitų eiti į kalėjimą.

Goldbergas atmeta Thanto 
sąlygas karui baigti

.0-United Nations, N. Y. —1 
Kadangi prieš kelias die
nas Jungtinių Tautų sek
retorius U Thant pasiūlė 
sąlygas baigimui Vietnamo 
karo, tai dabar atsiliepė 
Jungtinių Valstijų delega
cijos pirmininkas Goldber- 
gas. Thant siūlė tuojau 
sulaikyti bombų mėtymą 
ant Šiaurės Vietnamo, kaip 
vieną iš taikai pasiūlytų 
sąlygų. Goldbergas atsako, 
kad toji sąlygą mums ne
priimama ir kad puolimas 
Š. Vietnamo yra būtinai 
reikalingas. Kaip ir pre
zidentas Johnsonas, jis kar
toja tą pačią istoriją, kad 
Vietnamas yra agresorius išreiškė protestą prieš Ame- 
ir jis turįs būti baudžiamas, rikos karą Vietname.

Į erdvę paleistas 
didžiulis satelitas

Cape Kennedy, Fla. — 
Praėjusį antradienį į erdvę 
sėkmingai paleistas dar vie
nas satelitas-palydovas. Jis 
vra 92 pėdų ilgio ir sveria 
29 tonas. Jis apie Žemę le
kios 115 mylių atstoję.

Calcutta, Indija—Studen
tai nuplėšė Amerikos vėlia
vą nuo Jungtinių Valstijų 
Informacijos Tarnybos sto
go ir ją sudegino. Tuo jie

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bucharestas. — Baigėsi 

Varšuvos Pakto sąjungos 
vadų konferencija, kuri 
griežtai pasmerkė Ameri
kos agresiją ir karo plėtimą 
Vietname. Bombardavimas 
šiaurės Vietnamo paskelb
tas “kriminališku veiksmu.” 
Konferencija nutarė dar
buotis už Europos apsivie- 
nijimą, už suartėjimą Rytų 
ir Vakarų.

Washingtonas. — Erdvė
laivis “Surveyor 1” buvo 
nustojęs siuntinėti nuo Mė
nulio nuotraukas per 14 
dienų. Dabar staiga “at
budo” ir vėl pradėjo veikti. 
Manoma, kad per tą laiką 
Mėnulyje siautėjo dideli 
šalčiai, buvo pasiekę 260 
laipsnių žemiau zero.

Londonas. — Paskelbta, 
kad premjeras Wilsonas 
vyks trims dienoms į Mask-

Maskva. — Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle baigė 
savo viešnagę Tarybų Są
jungoje ir sugrįžo namo. 
Prieš išvaži u o s i a n t dar 
įvyko platus prezidento pa
sitarimas su Tarybų Są
jungos vadovybe ir pasira
šymas bendros deklaracijos. 
Konkrečiai skelbiama, kad 
tapo, prezidentui ir jo va
dovaujamai delegacijai vie
šint Tarybų Sąjungoje, pa
sirašyta tik viena sutartis, 
tai yra sutartis dėl bendrų 
mokslinių pastangų erdvių 
tyrinėjime. Bet pasirašyta 
ir paskelbta dėklą racija 
taip pat laikoma istoriniu 
dokumentu.

Deklaracijoje daugiausia 
kalbama apie Europos rei
kalus. Nurodoma, kad Eu
ropos valstybės privalo pa
čios savo reikalais rūpintis 
be kišimosi į juos iš lauko 
pusės. Tai laikoma pasi- 
žad ė j i m u darbuotis, kad 
Amerikos kišimasis į tuos 
reikalus buvo pašalintas.

Deklaracijoje nurodoma, 
kad geri santykiai ir bend
radarbiavimas tarp Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos 
yra svarbi ir reikalinga są
lyga pagerinimui- santykių 
tarp Rytų ir Vakarų. Todėl 
abiejų kraštų vadovybės 
pasižada ateityje ta linkme 
darbuotis.

Žinoma, deklar a c i j o j e 
kalbama ir apie Vietnamą, 
bet labai mažai. Tiktai pa
sakoma, kad abi šalys labai

apgailestauja, kad karas ei
na, kad Pietrytinėje Azijo
je nėra ramybės.

Beje, deklaracijoje ypa
tingo dėmesio kreipiama į 
mokslinį ir kultūrinį bend
radarbiavimą ir suartėjimą 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Prancūzijos.

Tie, kurie artimai stebėjo 
prez. de Gaulle viešnagę, 
mano, kad nuo dabar tarp 
tų dviejų kraštų santykiai 
žymiai pasitaisys.

Dar reikia pridėti, kad 
išvykdamas de Gaulle už
kvietė Tarybų Sąjungos va
dus Podgorną ir Brežnevą 
apsilankyti Prane ūži j oje. 
Užkvietimas tapo priimtas, 
bet apsilankymui laikas 
dar nepaskelbtas.

Roma. — Liepos 4 d. bu
vo suruošta didelė antika
rinė demonstracija. Minia 
norėjo maršuoti prie Ame
rikos ambasados, bet poli
cija sulaikė. Tri s d e š i m t. 
žmonių suareštuota. Amba
sadą saugojo 150 policinin
kų.

Los Angeles, Galif.—Na
tional Association for the 
Advanc e m e n t of Colored 
People direktorius Wilkins 
griežtai atmetė ir pasmer
kė “juodosios galios” obal
sį. “Juodoji galia” reiš
kianti tiktai vieną dalyką: 
“juodąją mirtį.”

Protestai prieš karą ryšium 
su Liepos 4-osios švente

Beveik visame pasaulyje 
pasirodė vienoje ar kitoje 
formoje protestai prieš 
Vietnamo karą ryšium su 
Jungtinių Valstijų tautine 
Liepos 4-osios švente. Pa
čios didžiausios demonstra- 
cijois įvyko Japonijoje, kai 
tenai nuvyko valstybės sek
retorius Dean Rusk. De
monstracijas surengė ko-

litiką demonstracija įvyko 
Vakarų Vokietijoje. Plačiai 
paskleisti prieškariniai la
peliai.

Kur tik Amerikos amba
sados ruošė Liepos 4-osios 
iškilmes, visur buvo protes
tų demonstracijos.

vą tartis del karo Vietna- munistai ir kiti karo priė
mė. O paskui Wilsonas šai. Vienoje demonstracijo- 
vyks į Jungtines Valstijas je susikirtime su policija 
tartis su prezidentu John- 
sonu to paties karo reika
lais. Anglijoje didelis žmo
nių reikalavimas, kad dar- 
bi.ečių vyriausybe atsisaky
tų toliau remti šį karą ir 
Amerikos politiką.

Budapeštas. — Vengrijos 
spauda sako* akd profeso
rius Michael M o n t i a s iš 
Yale universiteto lankėsi 
Vengrijoje kaip Centrinės 
Žvalgybos Agentūros agen
tas ir jai šnipinėjo.

Havana. — Kubos prem
jeras Fidel Castro sako, kad 
.normalūs ryšiai su Jung
tinėmis Valstijomis neįma
nomi, kol jos laikosi dabar
tinės politikos linkui Ku
bos.

dešimt studentų buvo su
žeista. Demonstrantai šau
kė: “Go Home Boss of 
War Rusk!”

Maskvoje Tarybų Sąjun
gos vadai — premjeras Ko
sygin ir partijos sekreto
rius Brežnevas — atsisakė 
dalyvauti Amerikos amba
sados suruoštoje sueigoje. 
Tuo jie pareiškė protestą 
prieš Amerikos karą Viet
name.

Londone į Amerikos su
ruoštą Liepos 4-osios suei
gą įsiveržė du karo priešai 
ir sukėlė pusėtinai didelį 
triukšmą. O gatvėse įvy
ko didelės prieškarinės de
monstracijos, kuriose daly
vavo kai kurie ir Darbo 
Partijos parlamento nariai.

Ypač smarki prieš Viet
namo karą ir Amerikos po-

Hong Kongas. — Gautas 
pranešimas, kad Vietnamo 
liaudiečiai renka ir ruošia 
kaltinimus prieš prezidentą 
Johnsoną “kaip karo krimi
nalistą.” Karui pasibaigus 
bus reikalaujama jį teisti, 
kaip po Antrojo karo buvo 
teisiami hitlerininkai.

Baltimore, Md. — Kardi
nolas Shehan ragina žmo
nes daryti spaudimą į pre
zidento Johnsono vyriausy
bę, kad ji Vietnamo karą 
vestų “moralinėse ribose.” 
Kokios tos moralinės ribos 
gali būti, kardinolas nepa
aiškino. Jis barė tuos, ku
rie nori karą dar toliau 
išplėsti.

Pekinas. — Kinijos val
džia sako, kad Jungtinės 
Valstijos planuoja pasiųsti 
armiją į Laosą ir šį Viet
namo karą išplėsti į kitus 
Pietrytinės Azijos kraštus.
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LDS 17-asis seimas
ŠIŲ METŲ LIEPOS 8 IR 9 DIENOMIS Čikagoje 

vyksta Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 17-asis dvi- 
metinis seimas.

Kaip matome, seimas tęsis tik dvi dienas, ir tai 
parodo, kad organizacijoje nėra jokių didelių problemų, 
kurios būtų reikalingos keleto dienų diskusijų.

Kaipgi LDS šiandien ttrodo?
Jis turi 123 kuopas ir 4,238 narius. Per pastaruosius- 

dvejus metus narių skaičius 293 nariais, deja, sumažėjo. 
LDS, kaip kituose Susivienijimuose, narių mirtingumas 
smarkiai pašoko aukštyn, o naujų, jaunesnių narių ne
įrašoma tiek, kad galėtų palaikyti lygsvarą.

Ir šis seimas, be abejonės, bandys pasisakyti už nau
jų narių įrašymą į LDS, už veiklesnius, platesnius vajus 
nariams Įrašyti.

Turto LDS turi gražaus. Su š. m. gegužės 1 d. iš viso 
jis turto turėjo $1,467,601.53.

Nei neapsižiūrėsime, kai pamatysime, kad LDS jau 
dviejų milijonų doolerių savininkas.

LDS šiemet sukako 36 metai. Per tą laiką mirė 
3,497 nariai ir jų artimieji gavo pomirtinėmis $45,755.07.

Per trisdešimt šešerius metus vienokia ar kitokia 
liga sirgo 592 nariai ir jiems pašalpomis buvo išmokėta 
$45,755.07.

Per tuos trisdešimt šešerius metus LDS pasėjo ne
maža apšvietos savo nariuose ir bendrai lietuvių vi
suomenėje.

Kitais žodžiais: Susivienijimas visiškai pateisino sa
vo gyvavimą!

KĄ GI MES GALIME suvažiavusiems LDS 17-ojo 
seimo delegatams palinkėti?

Jiems patiems—geriausios sveikatos!
Linkime, kad jie padarytų gerus nutarimus Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo stiprinimui.
Būtinai reikia gauti daugiau naujų narių—jaunų 

žmonių. Reikia padaryti Susivienjimą veiklia organi
zacija, pajėgiančia skleisti nariuose ir visoje lietuvių 
visuomenėje kultūros šviesulius!

Po de Gaulle misijos
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS iš viešnagės Ta- 

rybų Sąjungoje grįžo namo gerai nusiteikęs. Šarlis de 
Goulis, kaip jį vadina Lietuvos spauda, daug ką pama
tė, daug ką patyrė būdamas Tarybų Sąjungoje. Jis ma
tė tai, ko nėra matęs joks kitas buržuazinės šalies valdo
vas.

Kiekvienam aišku, kad de Gaulle misija Tarybų Są
jungos respublikoje turi didžiulę reikšmę taikos poli
tikai. Aišku taipgi, jog su šia de Gaulle misija prasidėjo 
nauji vėjai pūsti Europos padangėje.

Pasakius tai, norime pasakyti ir kai ką daugiau: 
Mums rodosi, prezidentas de Gaulle darė klaidą, kai jis 
savo kalbose, ypač iš pradžių, visus tarybinius žmones 
vadino rusais, o Tarybų Sąjungą—Rusija. Tai netiesa. 
Ir tai žino kiekvienas politiškai kiek tiek prasitrynęs 
žmogus.

Nei šis nei tas išėjo ir iš jo “žygio” Leningrade,—iš 
to epizodo, kai jis nuvyko į katalikų bažnyčią, atsiklaupė 
ties kun. Juozu Paviloniu ir prašė duoti jam komuniją.

Ne vienas žmogus po to klausia: nejaugi generolas 
de Gaulle buvo išalkęs taip, kad negalėjo palaukti, kol 
sugrįš į Paryžių?

Mums, tačiau, rodosi, kad čia buvo tam tikras jo 
politinis vaidmuo, kuris, betgi, nepadarė pasauliui jokios 
reikšmės. « '

LAUREATAS
VACLOVAS DAUNORAS

Lietuvos operos nusipel
nęs artistas, solistas E. Ka
niava, per Lietuvos spaudą 
sveikina savo kolegą, daini- 
ninką-solistą Vaclovą Dau
norą, neseniai laimėjusį 
Pirmojo Tarptautinio P. 
Čaikovskio vardo vokalistų 
konkurso laureato laipsnį:

Aš labai seniai pažįstu Va
clovą Daunorą, žinau, kaip 
rimtai jis žiūri į savo pašau
kimą. Beveik ištisus metus 
jis gyveno b ilsimuoju konkur
su. Nuo tos dienos, kai suži
nojo, kad jis jame dalyvaus.

Aplinkybės susidėjo taip 
laimingai, kad man teko būti 
savo draugo didžiules sėkmės 
betarpišku liudininku. Padai
navęs Tarybinio jaunimo die
nos proga suruoštame koncer
te, kuris vyko Suvažiavimų 
rūmuose, aš turėjau progą 
klausytis paskutinio turo.

Aš buvau girdėjęs labai šil
tų ir palankių atsiliepimų 
apie savo draugą, todėl jo 
dainavimo laukiau ne mažiau 
jaudindamasis, kaip jis.

Vaclovas pateko į tą pačią 
grupę, kaip N. Ochotnikovas, 
V. Atlantovas ir S. Estesas. 
Pradėjo jis vyskupo Bžostov- 
skio arija iš A. Račiūno ope
ros “Saulės miestas”. Padai
navo, mano supratimu, pui
kiai. Paskui sekė privalomo
ji Rene arija iš “Jolantos” ir 
Alekas.

Stebėjau Vaclovą ir mačiau, 
kad jis įtemptas it styga. Vi
sas susikaupęs, visas sklidi
nas kažkokios vidinės ugnies. 
Bet kartu jis dainavo labai 
lengvai ir su įkvėpimu. Klau
sytojai negailėjo jam aplodis
mentų.

Ir štai rezultatai. Vaclovas 
Daunoras — mūsų draugas ir 
kolega — Pirmojo Tarptauti
nio P. Čaikovskio vardo voka
listų konkurso laureatas. Tie
sa, jis neiškovojo primos vie
tos, bet ir ketvirtoji, esant to
kiam dainininkų sąstatui, 
daugiau, negu garbinga.

Sveikindamas laureatą ir 
draugą, aš džiaugiuosi kartu 
sų visu mūsų teatro kolekty
vu ir didžiuojuosi savo 
gos, o taip pat ir viso 
respublikos vokalinio 
laimėjimu.

E.

ka duos tokius rezultatus, ko
kiu farmeriai tikisi.

Visuomenė, kad ir ne vien
balsiai, atjaučia farmerių pa
dėtį. Bet trukdymas trafiko 
ant vieškelių, ypač savaitga
liais, kada žmonės vyksta po
ilsiauti, vargu sukels visuo
menės pasipiktinimą valdžia. 
Greičiausia daug kas pasipik
tins farmerių metodais. Truk
dymas automobilių judėjimo 
vieškeliais nukreiptas ne prieš 
vyriausybę, bet prieš visuo
menę. Vyriausybė nejaučia 
jokio nepatogumo, kad žmo
nės susiduria su trafiko pro
blemomis.

saugumą ir laisvę.
NATO įra per visas 

aišku visiems. Bet, sa- 
skęstantis ir už skus-

VON KIELMANSEGG
Jonikas “Vilnyje” pažy

mi:
Militarinis Jungtinių Vals

tijų NATO blokas sukurtas, 
kad užtikrinti Europos vals
tybėm

Kad 
siūles, 
koma,
tuvo griebiasi.
Ir štai, su Vašingtono palai

minimu, vyriausiu NATO ko- 
mandieriumi Europoje paskir
tas hitlerinis generolas gra
fas Johanu von Kielmansegg.

Geresnės rekomendacijos 
nereikia. Von Kielmansegg 
iki pat karo pabaigos vado
vavo hitlerinėm gaujom Va
karų fronte.

Abejojame, ar Vakarų 
Vokietijos armijoje yra 
bent vienas doras genero
las. Hitlerininkai ten 
manduoja kariuomenę, 
o V. Vokietija—NATO 
rė.

ko- 
na, 
na-

lei-

LTSR

(Laiškas iš Vilniaus)

kole- 
mūsų 
meno

Kaniava
LTSR nusipelnęs 

nusipelnęs artistas

skaitytojų vardu,Mes, 
taip pat karštai sveikiname 
laureatą!

ĮDOMUS STREIKIERIŲ 
PROTESTAS

. Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:

Ontarijos farmeriai demon
struoja ant kelių lėtai važinė
dami traktoriais. Jie mano, 
kad trukdymas trafiko ant 
vieškelių įsipyks visuomenei ir 
ji pradės spausti vyriausybę, 
kad pataikintų jų reikalavi
mus padidinti atlyginimą už 
pieną. Be abejonės, tokios 
demonstracijos sudaro nema
žai keblumų ir policijai. Klau
simas, tačiau, ar tokia takti-

Kiny redaktorių 
mandagumas

Senovėje Pekine, buvo
dži amas laikraštis “Czin- 
Pao.”/ Šio laikraščio redak
cija, grąžindama nepriim
tus rankraščius autoriams, 
pridėdavo tokį raštą:

“Šlovingiausias saulės ir 
mėnulio broli!

Tavo vergas klūpo prie 
tavo kojų. Aš bučiuoju že
mę priešais tave ir maldau
ju, leisk man kalbėti dr gy
venti. Mes regėjome tavo 
garbųjį rankraštį ir su 
džiaugsmu jį perskaitėme. 
Prisiekiu savo prosenių 
kaulais, kad aš niekada ne
skaičiau nieko taip nepa
prasta. Su baime ir virpu
liu siunčiu jį atgal. Jeigu 
man pakaktų drąsos iš
spausdinti šį turtą, prezi
dentas įsakytų mums, kad 
jis visada būtų pavyzdžiu 
ir kad aš niekada nedrįs
čiau spausdinti nieko už jį 
blogesnio. Iš savo literatū
rinio patyripio žinau, kad 
tokie perlai; pasitaiko kar
tą per dešimt tūkstančių 
metų, irįodėl aš jį tau grą
žinu. Meldžiu tave: atleisk 
man. Lenkiuos prie tavo 
kojų. Tavo tarnų tarnas, 
redaktorius (parašas).”

Klaipėda. — Birželio 21 
d. čia pasibaigė keturias 
dienas trukęs pirmasis res
publikinis berniukų chorų 
sąskrydis. Jame dalyvavo 
Vilniaus Respublikinių mo
kytojų namų pavyzdinis 
berniukų choras “Ąžuoliu
kas”, Kapsuko pionierių ir 
moksleivių namų pavyzdi
nis berniukų choras “Vytu
rėlis”, Klaipėdos berniukų 
choras “Gintarėlis”, taip 
pat svečiai — vaikų chorų 
atstovai iš Kauno, Šiaulių 
Talino, Krasnojarsko.

Sąskrydžio dalyvius pa
sveikino ir palinkėjo ‘ sėk
mės Lietuvos TSRS Minist
rų Tarybos pirmininko pa
vaduotoja L.-‘ Diržinskaitė.

Per Lietuvą žengia poezija
Be abejo, jau girdėjote 

apie antrą kartą birželio 18 
d. suruoštą Poezijos pava
sario šventę Kauno prie
miestyje Palemone, gražia
me Lakštingalų sode, esan
čiame greta su mylimos po
etės Salomėjos Nėries na
meliu - muziejumi. Didelė 
Lietuvos poetų k o g o r t a 
skaitė savo kūrybą, dai
navo gražus darbininkų 
choras, solistai, skambino 
kanklininkai. Neužmiršta
mą įspūdį paliko tas roman
tiškas poezijos vakaras į 
tūkstančius susi rinkusių 
svečių, kurių tarpe buvo 
grupė Amerikos lietuvių — 
prof. B. Kubilius, dr. A. 
Petriką, B. ir V. Keršuliai, 
O. Bernotienė iš Kaliforni
jos ir k. Ašaros rieėdjo jų 
akimis kai choras -įspūdin
gai sudainavo Maironio pa
rašytą dainą “Lietuva bran
gi, mano Tėvyne.”

Beje, tą pačią dieną įvy
ko Maironio namuose esan
čio Literatūros muziejaus 
30-mečio atžymėjimas to 
muziejaus patalpose.

Poezijos pavasario dalyvių 
poetų būriai iš Kauno kitą 
dieną išvyko 5-iomis kryp
timis: Kelme-Raseiniai, Ma
žeikiai - Skuodas, Ignalina- 
Švenčionys, Lazdijai-Druski- 
ninkai, Pasvalys - Joniškis. 
Poetų brigadoms vadovau
ja poetai Alg. Baltakis, Alb. 
Žukauskas, Alf, Maldonis, 
Just. Marcinkevičius ir V. 
Reimeris. Be to, grupė po
etų nuvyko į Radviliškio 
rajono “Šušvės” kolūkį, kur 
įvyko iškilmės,, skirtos ra
šytojos Eugenijos Tautkai- 
tės atminimui pagerbti. 
Prie rašytojos gimtojo na
mo buvo atidaryta memori
alinė lenta. Šušvės slėnyje 
įrengtoje estradoje vietos 
saviveiklininkai atliko gra
žią programą, poetai skai
tė eilėraščius. Poezija pla
čiai žengia per Lietuvą. 
“Vagos” leidykla išleido 
antrąjį “Poezijos pavasa
rio” rinkinį 10,000 egzemp
liorių tiražu.

V. šlaito eilėraščiai 
“Pergalėje”

Literatūros žurnalas “Per
galė” savo 6-me numeryje 
atspausdino emigranto poe
to Vlado Šlaito pluoštą ei
lėraščių iš Londono išėjusio 
jo rinkinio “Širdies paguo
dai.” Patalpinti šie eilėraš
čiai: “Medinis tiltas,” “Rug
sėjo mėnuo,” “Lietaus mo
nologas,” “Tuščioj pasto
gėj,” “30 metų,” “Medaljo- 
nas,” “Širdies paveikslas,” 
“Skarelė,” “Su Turgenevu,” 
“Kaip žiogai,” “žirnis prie 
kelio,” “Pagal liaudies prie
žodį.” Įvade pažymėtas po
eto gyvenimo kelias.

Projektuojami paminklai.
Lietuvos TSR Kultūros 

ministras J. Banaitis pra
nešė, kad ryšium su Spalio 
Revoliucijos 50-mečiu ir Le
nino gimimo 100 metų su
kaktuvėmis numatoma Lie
tu v o j e pastatyti eilę pa
minklų. Paskelbtas konkur
sas Lerilno paminklui Kau
ne. Visuomenės lėšomis bus 
pastatytas Kauno IX forte 
žuvusioms hitlerininkų ir 
buržuązinių nacionalistų au
koms. Biržuose bus atideng
tas paminklas Juliui Jano
niui, Utenoje — pasižymė
jusiam tarybiniam karo va
dui Jeronimui Uborevičiui. 
Dviem monumentais pasi
puoš Rokiškis — rokiškėno lerių sumą.

Tarybų Sąjungos Didvyrio 
J. Smuškevičiaus ir 1919 m. 
revoliucijos dalyvio Edvar
do Tiškaus. paminklais. Nu
matoma taip pat pastatyti 
paminklą pirmosiomis karo 
dienomis Palangoje žuvu
sioms pionieriams.

Karo pradžios 25-metis
Birželio 22 d. sukako 25 

metai nuo tos šiurpios die
nos, kada hitlerininkai stai
giai užpuolė Tarybų Sąjun
gą. Pirmosios bombos ir 
pirmieji šūviai palietė Lie
tuvos miestus ir kaimus. 
Pirmosiomis aukomis buvo 
Palangoje stovyklavę vai
kai - pionieriai. Su pirmo
mis ka. o dienomis susiję ir 
šiurpūs brolžudiški veiks
mai, kuriuos atliko buržua
ziniai nacionalistai, skubėję 
į pagalbą savo idėjos bro
liams. Tai jų ruoštieji są
mokslai ir užmegztieji ry
šiai su Hitlerio generaliniu 
štabu, siuntinėjimas jam 
žemėlapių su nurodymu vie
tų ir žmonių, kuriems hit
lerininkai gali pasitikėti, 
bei kiti veiksmai buvo prie
žastimi tų žygių, kurių teko 
imtis prieš reakcinius ir so
cialiai priešingus tarybinei 
valdžiai, elementus.

Pasilikę jų sėbrai griebė
si ginklo ir išžudė dešimtis 
ir šimtus tūkstančių Lietu
vos žmonių pirmaisiais ka
ro mėnesiais. Jau pirmomis 
dienomis, įsiteikdami Hitle
riui, baltais raiščiais apsi
raišioję banditai pradėjo 
siausti po visą Lieuvą ir 
žudyti žiauriausiu būdu 

< visus kiek pažangesnės min
ties žmones, pavadindami 
juos komunistais, komjau
nuoliais, nors tada komu
nistų ir komjaunuolių skai
čius dar buvo nežymus. Įsi
teikdami hitlerin inkams, 
nacionalistiniai budeliai 
tuoj pradėjo žudyti žydų 
taųtybėš žmones, nežiūrė
dami nei amžiaus, nei ly
ties. Kraujo klanais už- 
plukdė budeliai Lietuvą, 
manydami, kad Hitleris už 
tai atkurs buržuazinę val
džią. .Bet Hitleris nepa
gerbė jų budeliškų darbų ir 
paskelbė Lietuvą “Ostlan- 
do” dalimi.

Tiesiog gėda klausytis 
šiandien, kaip buržuaziniai 
nacionalistai, tie galutinai 
nusibankrutavę pašlemėkai, 
giriasi savo budeliškais dar
bais. Dar keisčiau, kad pa
sitaiko senatorių, kurie 
duodasi apgaunami tų, ku
rie inspiravo budelius kru
viniems darbams, talkinin
kavo Hitleriui, žudė nekal
tus žmones ir vėlesnės JAV 
sąjungininkės Tarybų Są
jungos karius.

J. Paliukonis
Vilnius, 1966.VI.23

Siūlo “Marshall planą” 
šalies negrams padėti

New Yorko senatorius 
Javits siūlo, kad federalinė 
valdžia per ateinančius de
šimt metų išleistų 35 bilijo
nus dolerių suteikimui viso
kios mūsų krašto negrams 
paramos. Tai būtų priedas 
prie to, ką turėtų tiems rei
kalams išleisti įvairios vals
tijos, įvairūs miestai, viso
kios firmos bei įstaigos. Vi
sa tokia parama pasiektų 
milžiniškų 350 bilijonų do-

Sauja Žiežirbų
Jei kas interesuojasi moks- 

liniu socializmu, tai privalo 
kreiptis prie Čikagos dak- t) 
tarėlio, o jis nesidrovės tai Jk 
išdėstyti, kaip ant delno, jf 
Bet kad pilnai suprasti dak- 
tarėlio “mokslinį socializ
mą,” pirma turi gauti pas 
Brizgį ar Jankauską proto 
“apšivetimą.” O kitaip nie- f 
kas neišeis, — būsi “fanati-^ ’ 
kas,” ypač jei skaitai laik- ' 
raščius “Vilnį” ar “Laisvę.” į

Neveltui net V. Kazake- 
vičius “Komj. Tiesoje” ra
šo apie Čikagos juokdarius. 
Aš gi manau, kad juokdario 
titulas jiems per geras. Jie 
ne juokus trioskia, bet savo 
pasiutimą varo, 4r ką tu 
jiems gali padaryti.

Pamenu, dar buvau ma
žas vaikiokas, kai į mūsų 
dūminę pirkelę šventadie
nių vakarais, susirinkdavo 
visokių pasakorių. Vienas 
iš jų buvo Simas Sinkevi
čius (Romanas), kuris dau
giausia buvo turėjęs susiti
kimų su velniais. Kartą jis 
ten kur Dzūkijoje bastėsi 
ir priėjo prie ežero. Žiūri, 
kad velnias susikrovęs krū
vą malkų ir bando tomis 
malkomis uždegti ežerą.

—E, tu kvaily, argi tu už
degsi ežerą; vanduo nede
ga, jis sakė.

— Uždegsiu ar neuždeg- V 
siu, bet savo pasiutimą va- j 
rau,—velnias jam atsikirto.

Tai kaip tik taip elgiasi .• 
Čikagos daktarėlis ‘ir visi ' 
“vaduotojai.” Jie gerai ži
no, kad jie ir kojos neįkels 
į Tarybų Lietuvą. Lietuvą 
išvadavo iš ponų jungo pati 
Lietuvos darbo liaudis ir ji 
nepageidauja nė jokių “va
duotojų” iš Čikagos ar iš 
kitur.

“Vaduotojai” vaduoja tik t 
dolerius iš lengvatikių kiše
nių ir visokiais būdais šmei
žia savo tautą ir gimtąją 
šalį. • f

c T
I

Nuolatos gaunu nuo mū- 
sų senatoriaus Joseph S. 
Clark Report From the Ca- 'Jk 
pitol. Kitaip sakant, pra
nešimą iš senato veiklos 
raporto, kuriame jis paro
do, kaip senatas į 5-10 mi
nučių, be aptarimo-diskusi- 
jų, nusprendė skirti 5 bili- i 
jonus dolerių dėl NASA ar
ba pasiuntimui žmogaus į 
Mėnulį. Jis greitai paklau
sė, kiek tas gero padarys 
čia ant žemės? Tai gana 
geras klausimas. Mat, jis 
su kito subkomiteto darbu 
buvo užimtas, kada tas ta
rimas buvo pravestas, tai V 
dabar aiškina, kiek būtų 
gero galima padaryti už 
tuos bilijonus čia, Žemėje, h i 
ir ko labai reikia. Jis su
mini visą eilę reikiamų ge
rinimų.

Aišku, kad jis nepriešin- 
gas mokslui, erdvių tyri
mui, astronautų siuntimui. 
Bet jeigu mes išgalime to
kias sumas erdvių tyrimui, 
tai turėtum pasvarstyti ir 
kiek būtų galima namų pa
statyti, kurių labai reikia, ' 
ir t. t.

Tenka pasakyti, kad se
natorius J. S. Clark plačiai 
žiūri į viską, o ne tik į savo ® į 
karjerą ir korporacijų pel- į 
nūs.

I. Vienužis

Saigonas. — čia skelbia
ma, kad gaurės Vietnamo 
esą į Pietų Vietnamą at
siųstos net trys armijos di- 
vizijos.
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Rojus Mizara

Bruožai iš d-ro Jono Repšio gyveninio
Gyvenimo bangos suplakė 

mudu į draugystę prieš 
penkiasdešimt metų. 1916 
metų gale Mikas Paltanavi
čia pakvietė mane rinkti 
jo leidžiamą laikraštį “Ame
rikos Lietuvį.” Nuvykęs į 
Worcester}, radau Joną 
Repšį, tuomet dirbusį J. 
Neviacko spaustu vėlėje, 
kur buvo spaus dinamas 
žurnalas “Kardas.” “Kar
dą,” beje, redagavo adv. 
F. J. Bagočius.

Kai Worcesteryje nebu
vo ilgiau galima žurnalą 
leisti, jis buvo perkeltas į 
“Keleivio” spaustuvę South 
Bostone; toje spaustuvėje 
stojo dirbti ir J. Repšys. 
Be to, jis buvo ir atsakin
gasis “Kardo” redaktorius. 
Žurnalas, tačiau, neilgai 
tegalėjo išeidinėti — finan
siški trūkumai nebeleido. 
Pagaliau grįžau į So. Bos
toną ir aš. Ir mudu dar | 
labiau susidra u g a v o m e .

So. Bostone per kurį 
laiką ir Jonas Repšys mo
kėsi muzikos pas M. Pet
rauską. kuris buvo įkūręs 
“Lietuviu M u z i k o s Kon
servatoriją.”

Pagaliau prezidentas Wil- 
sonas paskelbė vokiečiams 
karą. Buvo šaukiami i ka
riuomene jauni vyrai 
siunčiami į Prancūziją. Jo
nas Repšys pasakė:

—J kariuomenę nestosiu, 
kariauti atsisakau, nes tai 
ne mūsų karas; aš — socia
listas. ..

Ir viena gražią naktį J. 
Repšvs. sėdo į traukinį ir 
pasileido link vakaru; apie 
tai pasakė tik artimiems 
draugams.

Jis, iš tikrųjų, vyko ne
labai tolit Pasiekęs Niujor
ką, iš čia p e r s i k ė 1 ė per 
Hudsono upę ir apsigyveno 
Newarke, N. J. Nusitarė iis 
mokytis, ruoštis stoti į 
aukštąją mokykla ir tapti 
medicinos gydytoju.

Tai buvo didelis užmojis. 
Atsiminkime, Jonas mažai 
buvo atsivežęs iš Lietuvos 
mokslinių žinių. Pasiruoš
ti universitetui, reikėjo 
daug dirbti. Bet Jono joks 
darbas nebaugino, neati
traukė nuo ryžto. Dienomis 
dirbo fabrike, vakarais 
mokėsi, lankė vieną tų mo
kyklų, kurios paruošia žmo
nes universitetui—Prepara
tory School. Tokių mokyk
lų, reikia pasakyti, tuomet 
buvo gal daugiau kaip šian
dien.

Kas iš jo draugų tuomet 
tikėjosi, kad Jonas Repšys 
kada nors bus medicinos 
gydytojas?!.. Tokių buvo 
labai maža.

Atsimenu, pritrūko “Lais
vės” redakcijai darbininkų. 
Vincas Paukštys man sakė:

—Pats dažnai vyksti į 
Newarką pas Joną Repšį; 
pakviesk ii, kad stotų dirb
ti redakcijon.

Kai aš Jonui įteikiau kvie
timą, jis, pagalvojęs, atsa
kė:

—Gal būt aš dabar darau 
didžiausia klaida savo gy
venime, kad atsisakau pri
imti jūsų kvietimą, atsisa
kau dirbti redakcijoje laik
raščio, taip man brangaus. 
Bet atsisakau. Tikiuosi, jog 
sekamą rudeni būsiu priim
tas į universitetą Bostone. 
Dėkoju jums, draugai, kad 
mane kviečiate kartu su 
jumis dirbti. Dvasioje vi
suomet būsiu su jumis. Jei 
pavyks baigti mokslą, padė-

dical School (dabar: Bran- 
deis university) 1925 me
tais. Tuomet dirbo internu 
Rochesteryje (N. Y.), Ches- 
teryje (Pa.) ir Somerset 
(Pa.). Pastarajame mies
telyje dirbo proto ligonių 
ligoninėje. Daug įdomių 
dalykų jis man pasakojo 
apie savo praktiką šioje li
goninėje.

1929 metais buvo nuvy
kęs į Lietuvą. Manė ten 
apsigyventi, bet, apsižiūrė
jęs, pamatė, kad negalės 
pritapti: Lietuvą tuomet 
engė fašizmas.

Grįžęs iš Lietuvos, d-ras

D-ras Jonas Repšys
Repšys įsikūrė Cambridge, 
Mass. Praktika buvo pla
ti, nereikėjo rūpintis, kad 
per maža pacientų. Žiūrė
jo tik tai, kad turėtų svei
katos, kad pajėgtų visus 
aptarnauti.

Jonas Repšys gimė 1889 
metų birželio 10 d. Rimiš- 
kių kaime, Utenos vals
čiuje. Taip sako kai ku
rie jo dokumentai, bet ki
tur sakoma, kad jis gimęs 
kitoje vietoje Lietuvoje. 
Gimė vargingų valstiečių 
šeimoje.

Į JAV Jonas atvyko 1906 
metais. Apsigyveno Čika
goje. Ten jis mokėsi ir 
spaustuvininko profesijos. 
1912 m. J. M. Kaitis (Mar- 
tinkaitis) pradėjo leisti mė
nesį socialistinės krypties 
žurnalą, pavadintą “Lietu
vių žurnalu.” Jonas Repšys 
jį rinko. Žurnalą redaga
vo A. J. Karalius, vėliau 
tapęs medicinos gydytoju.

Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą JAV lietuvių kultūri
nis suklestėjimas buvo Bos
tone. Atsiminkime, South 
Bostone ėjo trys lietuvių 
laikraščiai: “Keleivis,” “At
eitis” ir “Darbini nkas. ” 
Tuomet čia apsigyveno 
kompozitorius Mikas Pet
rauskas, atidaręs muzikos 
mokykla, kurią lankė daug 
jaunu žmonių. Čia buvo 
pradėta leisti “Laisvė,” iš
sikėlusi į Niujorką 1913 
metu gale. Jos įtaka buvo 
didelė.

Dygo ir veikė visokios 
draugijos. LSS 60 Jmcjpa 
turėjo daugiau nei šimtą 
nariu, veikliu, plačiai vei
kusiu daugiausiai kultūri
nėje srityje.

South Bostono vardas 
tuomet labai plačiai buvo 
linksniuojamas visur. Na,' 
ir Jonas Repšys nusitarė 
atvykti čia, plačiau susipa
žinti su didesniu būriu 
žmonių, dalyvauti kultūri
niame darbe.

Čikagoje tuomet sustojo 
ėjusi “Šake,” laisvamanių 
žurnalas. Adv. F. J. Ba- 
gočius, buvęs uolus laisva-

dą.” Juozas Neviackas, pa
sitraukęs iš “Laisvės” 
spaustuvės (jis kurį laiką 
buvo “Laisvės” administra
torius), įsikūrė spaustuvėlę 
Worcesteryje ir susitarė su 
Bagočium spausdinti “Kar
dą.” Na, ir prašė Joną 
Repšį, kad jis dirbtų, kad 
rinktų raides “Kardui.”

Spaustuvėlė buvo menku
tė, viską reikėjo atlikti se
novišku būdu — rankomis.

Mikas Paltanavičia prašė, 
kad aš atvykčiau rinkti 
(linotipu) “Amerikos lietu
vį.” Sutikau, nes labai no
rėjau užvaldyti linotipinin
ko amatą. Filadelfi joje 
(dirbant “Kovos” spaustu
vėje) nebuvo progos išmok
ti tos profesijos. Be to, 
nesugyvenau su Petru Kur- 
kuliu, tuometiniu “Kovos” 
administratorių m i. Alga 
taip pat “Amerikos Lietu
vyje” buvo didesnė — $18 
savaitėje, o “Kovoje” gau
davau tik $16 ir dirbdavau 
dvyliką valandų per dieną, 
šetadienį—šešias.

Taigi Worcesteryje ma
no gyvenimas labai paleng
vėjo. Lankiau vakarais mo
kyklą (YMCA), abudu su 
Jonu Repšiu dainavome ne 
tik Aido Chore (tuomet 
mes kaip tik pasikvietėme 
mokytoju dabartini vadova 
Joną Dirvelį, veikėme LSS 
40 kuopoje (aš buvau kuo
pos sekretorius, o Jonas, 
rodosi, iždininkas), veikėme 
ALDLD kuopoje. Mudu bu
vome draugai pilna to žo
džio prasme. Ir mudviejų 
draugystė tęsėsi per pen
kiasdešimt metų.

Ne visi galėjo įsivaizduo
ti, kaip man buvo 'sunku 
sakyti kalbą, laidojant mie
ląjį Joną.

Kiekvienuose namuose 
yra dūmų, sako žmonės. 
Šeimoje — taip pat. D-ro 
Jono ir Elenos (buvusios 
Visockaitės) šeimoje įvyko 
nesusipratimų, privedusių 
prie divorso. Dukra Editė 
palaikė tėvo pusę ir su juo 
visuomet turėjo artimą ry
šį. Namą, kuri Repšiai bu
vo įsigiję Cambridge, Mass., 
pasiėmė žmona, o jis persi
kėlė gyventi į Dorchesterį, 
didžiuli Bostono miesto ra
joną.

Pagaliau daktaras susi
tuokė su Elžbieta Vilkaite, 
ilgamete mūsų judėjimo 
veikėja, baigusia medicinos 
seselės (nurse) mokslą.

Šeimyninis ir profesinis 
gyvenimas vyko. Bet dak
taro sveikata dažnai su
šlubuodavo. Jau seniai jis 
turėjo nesmagumų su šir
dimi. Elžbieta man pasa
kojo, kad širdies ataką Jo
nas neretai gaudavo ir per
gyvendavo didelių nesma
gumų.

—Aš jam sakiau, — pa
sakoja draugė Elžbieta, — 
liaukis dirbęs. Turime ga
limybes gyventi ir be tavo 
profesijos. Ūžt e n k a m a i 
atidirbai, 
neklausė.

Elžbieta sakė, jog vieną 
dieną—tai buvo penktadie
nį —užėjo keletas pacientų. 
Berašydamas vienam recep
tą, dakaras apalpo.

—Tuomet aš tą gerą žmo
gų pasiunčiau pas kitą gy
dytoją, čia pat arti gyve
nantį... Atėjo sekmadie
nis. Diena graži, saulėta. 
Stebiu Joną, kaip jis atrodo. 
Sakė, jaučiasi gerai. Na, 
tai laikysimės sutarties su

Bet jis manęs 
Dirbo ir dirbo!
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siu jums, kiek galėsiu... manis-ingersolistas, nutarė
Jis baigė Middlesex Me-' vietoj’e “šakės” leisti “Kar-

Stasiu ir Julija Rainardais 
važiuoti į svečius pas Bar- 
čius. Bet dar anksti. Jis 
skato laikraštį, o aš miega
majame nuvirtau į lovą pa
ilsėti. Štai girdžiu ką to
kį baisaus, lyg garsų sude
javimą. Bėgu į kambarį. 
Jonas jau be sąmonės. Šau
kiu gydytoją, greitąją pa
galbą. Per vėlu!..
miršta, neatgaudamas są
monės.
26 d. rytą...
Liūdesy liko Elžbieta, dak

taro žmona, ir dukra Editė 
su sūneliu Jonu. Daktaras 
dukrelę labai mylėjo, o ji— 
tėvą. Ji gabi. Gyvena pati 
viena Washington (D. C.), 
nuo vyro atsiskyrusi. Dirba 
kažkokioje NATO organi
zacijos įstaigoje.

Jonas

Tai buvo birželio

D-ras Jonas Repšys bu
vo malonus, dra u g i š k a s 
žmogus. Kiek tai lietė mū
sų judėjimą, jis buvo nuola
tinis jo rėmėjas, ir tai da
rė nesislėpdamas. Kiek kar
tų aš buvau su juo susiti
kęs, visuomet jis įteikdavo 
“Laisvei” dovanų — nema
žiau dešimtinės.

Jis darė plačią praktiką. 
Daug visokios pasaulėžiū
ros lietuvių, kurie daktara 
va d i n d a v o “komunistu,” 
kai tik susirgdavo, eidavo 
pas jį ieškoti daktariškos 
pagalbos.

Per eile metu jis buvo 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo daktaras - kvotė
jas. Dabar, prieš pat mir
ti, vedė derybas su Aleku 
Kandraška važiuoti į LDS 
17-ąjį seimą Čikagoje. Vi
suomet rūpinosi mūsų or
ganizacijų reikalais. Da
lyvaudavo a b u d u su Elž
bieta visuose mūsų paren
gimuose. Labai domėjosi 
mūsų gimtąją žeme. Tarybų 
Lietuva. Skaitė daug kny
gų, sekė spaudą — Lietu- 
v o s žurnalus. Džiaugėsi 
ioš progresu ir žadėjo ka
da nors ją aplankyti.

Elžbieta Repšienė Tary
bų Lietuvoje buvo prieš ke
lerius metus.

Jis buvo kilęs iš liaudies, 
ją mylėjo ir visuomet su ja 
buvo.

Visi labai liūdime nete
kę mielo draugo, bičiulio, 
visuomenininko ir gydytojo 
d-ro Jono Repšio.

Tegu jis ramiai ilsisi gra
žiosiose Mount Hope kapi
nėse, o Elžbietai, Editei, 
anūkui ir visiems mirusio
jo artimiesiems — nuoširdi 
užuojauta!

Stoughton, Mass.
Birželio 28 d. įvyko Unit

ed Lithuanian Societies su
sirinkimas Liet. Tautiška
me Name. Narių buvo ma
žai. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas A. Raila. Pro
tokolų raštininkas perskai
tė pereito susirinkimo už
rašus. Finansų sekretoriaus 
nebuvo. Kasierius Shidle- 
vich išdavė raportą apie 
finansų stovį. Raportavo, 
kad daro pelno, skolų nėra. 
Manadžeris Poškus nusi
skundė, kad yra bėda su 
bartenderiais. Raportas pri
imtas.

Birželio 29 d. naktį sude
gė istoriška First Parish 
Universalist Church, staty
ta 1747 metais. Gaisras 
padarė nuostolių už $359,- 
000. Bažnyčia buvo pačio
je Stoughtono miesto šir
dyje, aikštėje.

Geo. Shimaitis

Žmoniškumo patikrinimas
, kalavimai kariauti iki per- 
• galingos pabaigos; karin- 

giausieji sluoksniai nori už
sitikrinti tvirtą užnugarį, 
užtikrinti “Amerikos vie
nybę” bet kuriuo, net 
smurto keliu. Štai kodėl 
Amerikos liaudis, pasisaky
dama prieš karą Vietname, 
gina savo teises, savo lais
vę, kuri negali būti užtik
rinta, kol kariaujamas gro
bikiškas karas.

Pentagono advokatai su 
nepaprastu cinizmu ir įžū
lumu postringauja apie 
“laisvės” gynimą Vietname, 
apie demokratijos ir taikos 
gynimą. J i e kalba apie 
Vietnamo liaudies gynimą. 
Nuo ko ji ginama? Pasta
ruoju metu šie “gynėjai” 
pradeda verkšlenti, k a d 
Vietnamo liaudis neįvertina 
jų pagalbos, nenori kautis 
prieš savo brolius.

Atrodytų, kad kiekvienas 
žmogus gali suprasti Pen
tagono padėties beviltišku
mą. Tačiau Amerikos poli
tikai dedasi nematą šito. 
Maknamara ir io šalininkai 
reikalauja didinti armiją 

i Vietname ir nurodo naujus 
visiško šios šalies “nuram
dymo” terminus.. Šį karin
gą. amerik i n i ų “gorilų” 
įkaršti palaiko visa pasaulio 
reakcija, pradedant Pietų 
Korėjos marionetiniu reži
mu ir baigiant Anglijos lei- 
boristine vyriausybe. Šiame 
neapykanta žmonėms pasi
žyminčiu būtybių chore aidi 
ir balsai lietuviškų buržu
aziniu nacionalistų, pabėgu
sių i kapitalistines šalis. Re
akcinė emigrantų spauda 
išvystė plačią kampaniją 
karui Vietname paremti.

Laikraščiai rašo apie tuos 
lietuviu atskalūnus, 
JAV armijos eilėse daly
vauja šiame kare, 
viename iš “Dirvos” 
raščio numerių išspausdin
ta JAV kariuomenės ryšių 
karininko tūlo • Dominiko 
Nargelės, besikaujančio 
Vietnamo džiunglėse, nuo
trauka. Po nuotrauka para
šas: “Didėjant JAV gink
luotosioms pajėgoms Viet
name, didėja ir esančiu šio
je. šalyje lietuvių skaičius”.

Kitame šio laikraščio nu
meryje pranešama, kad 
aviacijos kapitonas Algis 
Rimkus apdovanotas meda
liu “Už pasižymėjimą mū
šiuose Vietname”, kur jis 
išbuvo keturis mėnesius. 
Laikraštis mėgaujasi šiais 
faktais, atspindėdamas re- 
akcingiausios lietuvių emi
grantų dali e s nuotaikas. 
Bet reakcija neapsiriboja 
vien straipsniais ir fotogra
fijomis. Lietuviškieji reak
cionieriai Jungtinėse Vals
tijose organizuoja mitingus 
ir demonstracijas, žygius 
agresyviai JAV imperialis-

Istorijoje gausu įvykių, 
tapusių visuomenės vysty
mosi gairėmis ir sudominu
sių visą žmoniją. Mūsų die
nomis toks įvykis yra Ame- 
r i k o s imperialistų karas 
prieš laisvę mylinčią Viet
namo liaudį. Čia kovoja dvi 
jėgos, dvi istorinio vysty
mosi tendencijos. Vietname, 
kovoja prieš visas laisvę 
mylinčias tautas, ginančias 
žmogaus teisę į laimingą ir 
taikų gyvenimą. Teisinga 
vietnamiečių liaudies kova 
prieš amerikinius interven- 
tus ir jų tarnus išreiškia vi
sų laisvę mylinčių tautų, vi
sos pažangiosios žmonijos 
siekimus ir ryžtą. Štai ko
dėl kiekvieno žmogaus pa
žiūra j karą Vietname yra 
jo padorumo, sąžiningumo 
ir žmoniškumo veidrodis.

Ką gi mes matome tame 
veidrodyje?

Vietnamo liaudį užjaučia 
remia, su ja solidarizuojasi 
visa taikingoji žmonija. 
Vietnamo liaudžiai jos tei
singoje kovoje visapusišką 
pagalbą teikia Tarybų Są
junga, socialistinės s a n- 
draugos šalys. Šiomis die-< 
nomis visa tarybinė liaudis 
reikalauja, kad Amerikos 
imperialistai nutrauktų ka
rą. Gamyyklose, fabrikuo
se, įstaigose, mokyklose, 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose — visur vyksta 
protesto ir pasipiktinimo 
mitingai. Vardan taikos pa
saulyje, vardan žmonišku
mo mes, 
humanizmo 
smerkiame 
dangstydami e s i 
pasaulio idealais”, meta na
palmą į taikius Šiaurės 
Vietnamo kaimus ir grasi
na perkelti karą i gretimas 
šalis.

Teisingumą ir taiką kar
tu su mumis gina visa pa
žangioji žmonija, taip pat 
dorieji JAV žmonės. Ame
rikos liaudis protestuoja 
prieš kariaunos ir parsida- 
vėliškų politikų savavalia
is dienų įvykiai. Tomis die- 
vimą. Tai rodo 1965 
metų spalio 15-os ir 16-os 
dienų įvykiai. Tomis die
nomis į Amerikos miestų 
gatves išėjo daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių, at
stovavusių tokioms organi
zacijoms, kaip Komitetas 
Vietnamo dienai surengti, 
Pasipriešinimo karių lyga, 
Studentai — demokratinės 
draugijos šalininkai ir kt.

JAV liaudis puikiai su
pranta, koks pavojingas jai 
yra karas Vietname. Kaip 
žinoma, makartizmas gimė 
Vašingtono įvykdytos Ko
rėjoje avantiūros išvakarė
se. Kokios gali būti dabar
tinės avantiūros pasekmės? 
Neatsitiktinai šiandien Pen
tagone vis garsiau aidi rei-

vadovaudamiesi 
prin c i p a i s, 

tuos, kurie, 
“laisvojo

kurie

Antai, 
laik-

t i n i ų sluoksnių politikai 
remti. Pavyzdžiui, buvo 
organizuotas “lietuvių jau
nimo žygis” į Vašingtoną. 
Šio žygio tikslas, kaip pa
reiškė “Žygio parengimo 
komitetas” — įteikti prezi
dentui Džonsonui memo
randumą, kuriame būtų iš
reikštas visiškas lietuvių 
jaunimo ir jų organizacijų, 
taip pat visos lietuvių vi
suomenės parama preziden
to vykdomai Vietname poli
tikai.

Tokius žygius ir demon
stracijas išdavikai rengė ne 
kartą. Kyla klausimas: ką 
bendro turi reakcingieji 
emigrantai su karu Vietna
me?

Pasirodo, čia svarbu ne 
vien tik asmeninės simpati
jos. Tikrąją šių žygių pras
mę atskleidžia patys jų or
ganizatoriai. Štai, “žygio 
parengimo komitetas” reiš
kia viltį, kad šie žygiai 
Amerikos agresijai Vietna
me remti “priartina mūsų 
tėvynės laisvės rytą,” tai 
yra priartina kapitalizmo 
restauravimą Lietuvoje.

Liūdnai išgarsėj ę s M. 
Krupavičius Čikagoje lei
džiamo “Draugo” laikraščio 
puslapiuose apgailestauja, 
kad amerikiečiai, “ginda
mi” Pietų Vietnamą nuo 
komunizmo, nesiima jokių 
žygių Lietuvai “apginti”. 
Autoriui, matyti, norėtųsi, 
kad amerikiniai “laisvės 
gynimo metodai”, taikomi 
Pietų Vietname, būtų nau
dojami ir Lietuvoje. Štai 
kokia yra tikroji žygių 
Amerikos politikai Vietna
me remti prasmė!

Tačiau Tarybų Lietuva — 
tai ne Pietų Vietnamas. 
Štai kodėl tas pats M. Kru
pavičius, kalbėdamas apie 
“Žygio parengimo komite
to” pareiškimą, jog toks 
žygis “priartins Lietuvos 
išvadavimą”, abej o j a šio 
teiginio realumu. “Galima 
tikėti, — rašo jis,—bet pa
grindo tokiam tikėjimui la
bai maža”. Taip, tokiam ti
kėjimui nėra jokio pagrin
do, — pridursime mes.

Dar daugiau, nėra jokio 
pagrindo tikėtis, kad ame
rikiniams agresoriams pa
vyks užkariauti Vietnamo 
liaudį, nes pažangioji žmo
nija reikalauja: “Šaliname
rikinius agresorius iš Viet
namo žemės!” Ypač įtaigiai 
skamba šiame chore tarybi
nės liaudies, vadinasi, ir lie
tuvių tautos, balsas. Lietu
vių tauta pasisako prieš ag
resorius todėl, kad ji myli 
laisvę, taiką, ir brolybę. 
Štai kodėl jai nepakeliui su 
agresorių ir žudkių lioka
jais.

V. Lazutka, 
filosofijos mokslų 

kandidatas

Vilniaus universiteto medicinos fakulteto gydytojai padriatai, tik ką gavę diplomus 
(J. JukneviČi aus nuotrauka)
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Prezidento Jono Gasiūno pranešimas LDS 17-ojo Seimo 
delegatams liepos 8-9 dienomis Chicagoje

Gerbiamieji LDS 17-ojo Seimo delegatai:
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas šiuo metu jau 

eina 36-uosius metus. Kaip žinia, LDS susikūrimas pra
sidėjo, kai New Yorko Apdraudos departamentas 1930 
metų lapkričio 5 d. išdavė leidimą kurti Lietuvių Dar
bininkų Susi vien j imą.

Pradžia, kaip žinote, buvo labai sunki. Tiems, kurie 
buvo naujojo fraternalinio susivienijimo vadovybėje, te
ko panešti didžiulių atsakomybių.

Kai LDS kūrėsi, tuo metu LDS Pildomąją Tarybą 
(Centro Valdybą) sudarė sekami: prez. M. Bacevičius, 
vice prezidentas P. J. Petronis, sekretorė E. N. Jeskevi- 
čiūtė, iždininkas B. Salaveičikas, iždo globėjai L. J. Jo- 
neikis ir D. J. Jusius, daktaras kvotėjas M. D. Palevičius. 
Kiek vėliau P. J. Petronis rezignavo ir jo vietą tuomet 
užpildė R. Mizara. Pirmoji LDS vadovybė veikė iki pir
mojo LDS Seimo, įvykusio Clevelande 1932 m. birželio 
pabaigoje. Iš pirmosios Pildomosios Tarybos narių šiuo 
metu jau mirę sekami: M. Bacevičius, J. Joneikis, D. J. 
Juslius ir dr. M. D. Palevičius.

1965 metų pabaigoje ir šių 1966 metų pradžioje LDS 
minėjo savo 35 metų sukaktį. Centro Valdyba šio ju
biliejaus proga paskelbė vajų ir ragino visas kuopas bei 
apskritis iškilmingai 35 metų jubiliejų atžymėti. Ta pro
ga buvo išleisti anglų kalba informaciniai lapeliai ir su 
atsišaukimu buvo išsiuntinėti visiems LDS nariams.

Daugelis kuopų, taipgi kai kurios apskritys, reikia 
pasidžiaugti, gana rūpestingai jubiliejų atžymėjo paren
gimais ir naujų narių įrašymu, daugelis vajininkų taipgi 
gražiai pasidarbavo. Jubiliejinis vajus buvo pravestas 
labai sėkmingai. Tai buvo geriausias vajus iš visų vajų, 
kokius turėjome per daugelį pastarųjų metų. Svarbu, 
kad vajuje įrašytieji beveik visi yra jauno amžiaus čia- 
gimiai žmonės.

Su jaunesniųjų pagalba LDS veikla žymiai pagyvėjo
Jubiliejaus metu mūsų Susivienijimo veikla gerokai 

pagyvėjo. Smagu priminti, kad nmeažai jaunesnio 
amžiaus narių įsitraukė kuopų ir apskričių veiklon, kad 
tarp apsiėmusių jų kandidatuoti į Centro Valdybą iš 20 
narių buvo 10 jaunesnio amžiaus nariai, 8 Amerikoje 
gimusieji. Chicagoje prie Seimo besiruošiant taipgi ne
mažas jaunesnio amžiaus narių skaičius aktyviai daly
vavo.

Nuo 16-ojo Seimo, laikyto New Yorke 1964 metais, 
laikas greitai prabėgo, palikdamas mums nemažai nu
veiktų įvairių LDS ir kitų darbų. Tame laikotarpyje 
turėjome devynis Centro Valdybos susirinkimus, kuriuo
se aptarta daug svarbių LDS reikalų. Labiausiai žymė
tini du nutarimai: padidintas dividendų mokėjimas na
riams ir padidinta apdraudų suma naujiems nariams ir 
tiems nariams, kurie norėtų savo apdraudą pasikelti. 
Dabar jaunesnio amžiaus nariai palaipsniui gali pasikel
ti apdraudą net iki $19,000. Atrodo, kad čia Centro Val
dybos tarimai išėjo mūsų vajaus naudai, prisidėjo prie 
naujų narių gavimo ir LDS pagyvinimo.

Tuo pačiu kartu tenka priminti, kad dauguma kuo
pų pasiliko neišjudintos nei jubiliejinei sukakčiai minėti, 
nei vajuje dalyvauti. Jeigu į tuos svarbiuosius darbus 
būtų įsitraukusios visos kuopos ar nors geroka dauguma, 
tuomet ir mūsų darbo pasekmės būtų daug gausesnės ir 
daugiau galėtume tuo pasidžiaugti. Bet Centro Valdy
bos raginimai ir per organą “Tiesą” atsišaukimai, matyt, 
tų kuopų nepaveikė, jos pasiliko pasyvios. Tuo klausi
mu ir šiame Seime teks pakalbėti.

Kiek man žinoma, visas LDS Centre darbas pra
vedamas tvarkingai ir tiksliai. Negirdėt iš kuopų ar 
narių nusiskundimų. Pašalpos ir apdraudos išmokamos 
taip greitai, kaip tik visi reikalingi dokumentai Centran 
prisiunčiami. Pastaraisiais laikais Centre nebuvo pa- 
skeitimų. Pilną laiką dirba sekretorius Jonas Siurba 
(jis taipgi redaguoja organą “Tiesą”), taipgi pilną laiką 
dirba kyngvedė Ona Yakštis (ir “Tiesos” anglišką sky
rių redaguoja), ne visai pilną laiką dirba narinių mo
kesčių prižiūrėtoja Valentina Nevins. O kai susikau
pia daugiau darbų, ypač metų pradžioje, kai tenka me
tinius raportus apdraudos departamentams paruošti, 
tuomet reikia gauti pagalbos.

Nežinau, kiek nariai pasinaudoja savo oFganu, ku
riame telpa labai daug informacijų LDS reikalais ir ki
tais klausimais. Per pastaruosius porą metų bandžiau į 
kiekvieną “Tiesos” laidą ką nors parašyti. Manau, kad 
tie, kurie skaito “Tiesą,” gauna iš to nemažai naudos, 
o tie, kurie nepaiso, pasilieka nesusipažinę su bėgamai
siais LDS reikalais. Tenka priminti, kad “Tiesos” išlei
dimas mums brangiai atsieina, todėl visi nariai turėtų ja 
naudotis, o ne ieškoti kur nors kitur informacijų apie 
LDS. “Tiesoje” skelbiami ir kuopų susirinkimai ir kuo
pų bei apskričių veikla, o visa tai visiems nariams svar
būs dalykai, kurių pro pirštus lengvai praleisti negalima.
LDS kviečiamas į pasitarimus visuomeniniais klausimais

1964 metų rugsėjo 17 d. prezidentas Lyndon B. 
Johnson prisiuntė telegramas LDS prezidentui ir sek
retoriui kviečiant rugsėjo 21 d. dalyvauti Baltajame Na
me pasitarimui svarbiais šios šalies reikalais. Abu su 
Siurba nuvykome prez. Johnsono šaukiamame fraterna- 
linių draugijų viršininkų pasitarime dalyvauti. Išklau
sėme prez. Johnsono ir jo kabineto narių kalbas apie 
Jungtinių Amerikos Valstijų padėtį—ekonominę, poli
tinę ir kultūrinę. Ta proga sekamą dieną aplankėme 
prez. J. Kenedžio kapą Arlingtono kapinėse, kur jo 
kuklus kapas liudija mums labai liūdną prisiminimą, 
kaip šis garbingas žmogus mirė nuo priešo kulkos pana
šiai, kaip ir prez. Abraomas Linkolnas.

Gavome New Yorko miesto majoro Wagnerio pa
kvietimą dalyvauti sveturgimių spaudos ir fraternali- 
nių organizacijų atstovų konferencijoje 1965 metų gruo
džio .20 d. Dalyvaudamas šioje konferencijoje atstova
vau Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. Konferencija 
įvyko majoro rezidencijoje Grade Mansion. Buvo ap
tarta, kaip sėkmingiau pravesti gyveniman pensinin
kams medicininę pagalbą, sutrumpintai vadinamą Medi
care. Šioje konferencijoje daugelis išsireiškė, kad Medi
care aktas nėra tobulas, kad jis taisytinas. Išreikštas ne
pasitenkinimas, kad jis nesuteikia visai nemokamos me
dicininės pagalbos, kokia reikalinga ypač neturtingiems 
pensininkams.

LDS gavo pakvietimą dalyvauti 1966 metų sausio 19 
d. šaukiamame pasitarime New Yorko valstijos konsti
tucijos taisymo klausimu. Man teko šiame pasitarime 
dalyvauti. Dalyvavo apie 60 spaudos ir kai kurių orga
nizacijų atstovų. Pasitarime paaiškėjo, kad New Yorko 
valstijos konstitucija yra labai nusenusi. Kokia buvo 
priimta 1894 m., tokia ji ir dabar. Dabar ruošiamasi 
konstituciją taisyti, šis klausimas Susivienijimui labai 
svarbus ir todėl, kad LDS yra New Yorko valstijoje 
insikorporavusi.

LDS nuėjo garbingą kelią
Per pastaruosius porą metu LDS ir kitų visuomeniniu 

darbų turėjome gana daug. O ką jau bekalbėti apie tai, kiek 
LDS atliko įvairių darbų per visus 35 savo gyvavimo metus. 
Per tuos metus mūsų Susivienijimas nuėjo garbingą kelią.

Mano paties fraternalinė veikla taipgi susijusi su 35 metų 
LDS gvvavimu. 1931 metų birželio mėnesį persikėlęs Pitts- 
burghan ir užėmęs Aukščiausios Prieglaudos Lietuvių Ameri
koje Centro sekretoriaus vietą, susidūriau su labai svarbiu 
APLA ir LDS vienybės klausimu. Pasirodė, kad apie 90 pro
centų APLA narių pritaria vienybei. Bet iki visas darbas buvo 
užbaigtas, praslinko keletas metų. Pagaliau vienybė įvyko 
1937 metų pabaigoje.

Persikėlus New Yorkan teko net keletą atsakingų frater- 
nalinių pareigų eiti: “Tiesos” redaktoriumi, LDS vice prezi
dentu, karo metu LDS sekretoriumi, kiek vėliau LDS prezi
dentu, kurio vietą išlaikiau net 18 metų. Visą laiką jau
čiau narių pasitikėjimą ir kiek galėdamas veikiau mūsų Su
sivienijimo ir visų narių labui. Nuoširdžiai esu dėkingas na
riams už tokį manimi pasitikėjimą. Bet šiuose rinkimuose 
neapsiėmiau daugiau kandidatuoti LDS prezidento vietai 
Priežastis jau visiems nariams žinoma. Visą laiką kalbame 
apie įtraukimą į LDS veiklą jaunesnio amžiaus narių, ypač 
Amerikoje gimusiųjų. Pereitame Seime tuo klausimu buvo 
priimta rezoliucija, kurios dvasioje buvo pravesta visur agi
tacija, kad į kuopų, apskričių ir Centro Valdybą būtų įtrauk
ta jaunesnio amžiaus žmonių. Kadangi šiuose rinkimuose 
buvo toks kandidatas prezidento vietai Richardas Janulis, tai 
maniau turįs progą Amerikoje gimusiam jaunuoliui atidaryti 
duris į LDS vadovybę.

Visuotinu narių balsavimu Centro Valdybon išrinkti se
kami: prez. R. Janulis (Mass, valst.), vice prez. J. J. Moc- 
kaitis (Conn.), 2-oji vice prez. E. Galore (Pa.), sekr. J. 
Siurba (N. Y.), ižd. J. Weiss (N. Y.), iždo glob. J. Grybas 
(N. Y.), V. Bunkus (N. Y.), A. Yuskovic (Conn.), daktaras 
kvot. J. Repšys (Mass.). Nauji C V nariai—Ričardas Janu
lis ir Amelia Yuskovic (Burbaitė), kiti visi jau po daugelį 
metų išbuvę Centro Valdyboje. Amelia Yuskovic plačiai ži
noma LDS veikėja, daug metų dirbusi LDS Centre, gerai su
sipažinusi su LDS reikalais. Tai bus geras įnašas į LDS va
dovybę.

(Dr. Jonas Repšys netikėtai mirė birželio 26 d.) 
Džiuginančios vajaus pasekmės

Smagu, kad Centro Valdyba padidėjo jaunesnio amžiaus 
nariais. Dabar jau turėsime Centro Valdyboje tris Ameri
koje gimusius.

LDS vadovybe, kaip matote, sekanttem dviem metam 
susideda iš gerai patyrusių LDS veikėjų. Galima pilnai pasi
tikėti, kad jie, su visų narių glaudžia kooperacija, gali pa
daryti mūsų Susivienijime dar daugiau pažangos.

Per porą metų tarp 16-ojo ir šio 17-ojo seimų mes pa
darėme gražaus progreso. LDS veikėjai yra daugiau naudin
gų darbų atlikę. Jaučiamas entuziazmas darbuotis LDS la
bui. Tai labai puiku.

LDS 15-ajame Seime Detroite raportavau, kad vajuje 
dalyvavo 29 vajininkai, kurie įrašė 90 naujų narių ant bend
ros $67,450 apdraudos. 16-ajam Seimui New Yorke raporta
vau, kad vajuje dalyvavo arti 50 vajininkų, kurie bendrai 
įrašė 166 naujų narių ant bendros $129,650 apdraudos. Šiam 
17-ajam Seimui galiu raportuoti, kad šiame vajuje .įrašyta 
182 nauji nariai ir 23 nariai apdraudas pasikėlė, tai bendrai 
pasidaro 205. Vajuje dalyvavo 58 vajininkai.

Naujų narių bendra apdrauda siekia $152,200, pasikė- 
lusiųjų apdrauda $28,500, bendra apdrauda $180,700. Be 
Centro mokamų vajininkams atlyginimų, 32 vajininkai gauna 
specialias -vajaus dovanas.

Geriausiai pasidarbavo Julius Neumannas, įrašęs 41 narį 
ant bendros $3.1,800 apdraudos, Elizabeth Galore, įrašiusi 25 
narius ant $20,100 apdraudos, J. J. Mockaitis, įrašęs 18 na
rių ant $20,000.

Vajaus pasekmės, aišku, mus visus džiugina. Jos paro
do, kad mes turime galimybės gauti naujų narių, tik reikia 
smarkiau pasidarbuoti. Prisiminkime, kad šiame vajuje tik 
36-ose kuopose gauta naujų narių. O jeigu būtų buvę dvigu
bai pasidarbuota, pasekmės būtų buvusios kur kas geresnės. 
Per sekamus porą metų iki 18-ojo Seimo visi pasistenkime 
daugiau progreso padaryti: 1) kuopos turėtų reguliariai lai
kyti susirinkimus, nariai skaitlingiau savo kuopų susirinkimus 
lankyti; 2) reikėtų stengtis daugiau čiagimių įtraukti kuopų 
veiklon; 3) reikėtų daugiau žinių iš kuopų veiklos “Tiesoje”; 
4) višiems nariams reikėtų vajuose padėti vajininkams įrašyti 
daugiau naujų narių; 5) kuopos turėtų daugiau parengimų 
ruošti, aktyviau kultūrinėje veikloje dalyvauti.

Visi vieningai ir pasiaukojamai darbuokimės savo Susi
vienijimo labui, neškime aukštai iškėlę fraternalizmo vėliavą.

Jonas Gasiūnas, LDS prezidentas

Praėjusią vasarą Vilniuje (A. Šarkio nuotr.)

Naujos Lietuvos 
mokslininkės

Vilnius, birželio 24. — 
Vakar Vilniaus Valstybinio 
Universiteto Kolonų salėje 
dvi jaunos moterys gynė 
disertacijas mokslų kandi
dačių lalipsniui įsigyti.

J -Laimutė Jokubauskienė 
patiekė mokslinį darbą, pa? 
vadintą “Taisyklingų gra
finių įgūdžių formavimas, 
mokant rašto lietuvių mo
kyklose 1-3 klasėse.” Moks
linių laipsnių teikimo tary
ba disertantei vienbalsiai 
pripažino Pedagogikos 
mokslų kandidatės laipsnį.

Antroji' disertante žino
ma ir Amerikos lietuviams. 
Tai Leokadija Petkevičienė. 
Jos ginamosios disertacijos 
tema: “Pažangiųjų JAV 
lietuvių visuomeninė-kultū
rinė veikla 1933 -1940 me
tais”—giliai moksliškai pa
grįstas veikalas, pirmą 
kartą atliktas Lietuvoje.

Ofifcialiais opon e n t a i s, 
buvo akademikas, istorijos 
mokslų daktaras prof. Juo
zas Žiugžda ir istorijos 
mokslų kandidatas Pranas 
Ulevičius. Mokslinis vado
vas Genrikas Zimanas.

Petkevičienė sėkmingai 
apgynė savo mokslinį dar
bą ir už tai jai vienbalsiai 
suteiktas istorijos Mokslų 
Kandidatės laipsnis. Diser
tante širdingai padėkojo vi
siems, kurie padėjo tikslą 
pasiekti, pamin ėdama ir 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvius — Ksaverą Ka- 
rosienę, Jonikienę, Mizarie- 
nę, Margaret Koul, Masy- 
tę, Petrikienę, Baraniką, 
Gasiūną, Mizarą, Misevičių, 
Millerį, Jušką, Petriką ir 
kitus.

Disertaciją ginant dalyva
vo ir šiltą kalbą pasakė 
JAV visuomenės veikėjas 
šiuo metu viešintis Lietu
voje daktaras Antanas 
Petriką.

A. Vaivutskas

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Agnes Gutauskas išbuvo 
ligoninėje tris savaites. Ten 
jai padarė mažą operaciją. 
Dabar eina - prie susveiki- 
mo. Gydosi savo namuose 
279 Chathom St.

Linkiu jai greitai pa
sveikti.

Pranė Januševičienė ap
leido Ameriką birželio 24 d., 
išvyko Lietuvon ir apsigy
veno Pakruojuje.

Ji yra man sakiusi: No
riu grįžti Lietuvon ir nusi
kratyti davatkų ir bėglių 
melų, kurie mane visą laiką 
kankino.

LDS 16 kuopa siunčia 
vieną delegatą į LDS seimą 
Chicagon liepos 8 ir 9 die
nomis. J. Kunca važiuoja su 
newyorkie č i ų delegacija. 
Manau, bus puiki kelionė 
važiuojant Valio Bunkaus 
automobilium.

United Ill. Co. darbinin
kai sustreikavo. Kompanija 
nenori atnaujinti kontrak
to. Streikuoja jau trečią sa
vaitę, o kompanija vis dar 
neina prie sutarties. Darbi
ninkai laik O s i vieningai. 
Kompanija bus priversta 
pasirašyti sutartį.

J. Kuncą

Stoughton, Mass.
Pavojingai sužeidė draugą

Liepos 3 d. vakarą einant 
skersai gatvę automobilis 
užvažiavo ir labai pavojin
gai sužeidė “Laisvės” skai
tytoją John Navirauską. 
Guli . Goddard ligoninėje, 
padėtas ant “danger list.” 
Visai nešneka. Nieko ne
prileidžia jį lankyti.

Linkiu draugui išlikti gy< 
vam ir sugyti.

George Shimaitis
Pastaba

Trečiadienį drg. Shimai
tis telefonu pranešė, kad 
drg. Navirauskas mirė ir 
yra pašarvotas Yokovonio 
šermeninėje ant N. Main 
St. Bus laidojamas šešta
dienį, 10:30 vai. ryto, Mel
rose kapinėse.

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio giminėms ir arti
miesiems.

Redakcija

Karachi. — Pakistanas ir 
Kinija pasirašė prekybos 
sutartį. , >.

Los Angeles, Cal.
Susirinkimai

Sekmadienį, liepos (July) 
17 d., 11 vai. ryto įvyks 
LLD 145 ir LDS 35 kuopų 
susirinkimai senoje Danish 
Hall, 1359 W. 24th St..

Geistina gausaus narių 
atsilankymo, nes bus rapor
tas iš spaudos pikniko ir ki
tokių svarbių reikalų kuopų 
ir visuomenės labui aptari
mų.

Taipgi, kurie dar negavo
te visų LLD knygų, atsilan
kius bus proga gauti susi
rinkime.

Kviečia Valdybos

Nuoširdus linkėjimas
Aš, Michael A. Wenzlow, ir mano draugai bei bičiu

liai, linkime mano žmonai Annai, kuri šiuo metu yra 
Nursing Home, Arlington, Mass., greitai ir sėkmingai 
pasveikti;

Kaip gaila; kad šių metų “Laisvės” piknike liepos 3 
d. Brocktone tu, Onute, negalėjai dėl ligos kartu su ma
nim ir visais mūsų draugais dalyvauti 1..

Michael Wenzlow
Arlington, Mass.

Miami, Springs, Fla.
Mirė įžymus vertelga

Birželio 29 d. mirė ir bu
vo iškilmingai su katalikiš
komis apeigomis palaidotas 
įžymus mūsų miesto pilietis 
James Felix Hook, 78 metų. 
Buvo gimęs ir augęs Lenki
joje, bajoriškos kilmės, tai
syklingai vartojo lenkų ir 
rusų kalbas, kuriomis ir di
džiavosi. Kadangi mes kai
mynystėje gyvenome, tai 
dažnai su juomi pasikalbėr 
davome. Jis man papasako
davo, kaip jis tarnavo rusų 
caro kariuomenėje ir buvo 
užsitarnavęs fetfebelio ci
ną.

Prieš pirmą pasaulinį ka
rą J. F. Hookas atkeliavo į 
Ameriką ir apsigyveno Bos
tono apylinkėje. Po metų ki
tų įsijungė į vėžių vertel- 
gystę. Ji jam labai .sekėsi. 
Po kokio desėtko ar dau
giau metų prabagotėjo.

Prieš 28 metus jis atsi
kraustė į Miami Springs, 
atsidarė platų vėžių biznį. 
Čia jis susipirko visus tuš
čius sklypus - lotus, t išsta
tė biznišką “šaping” cent
rą su daug krautuvių ir 
krutamųjų paveikslų teat
ru. Prieš pat jo mirtį teko 
su juomi pasikalbėt. Man 
pasiskundė savo nesveika
ta, bet aš netikėjau, kad už 
trejeto dienų bus jau numi
ręs. Jo žmona pasimirė 
prieš du metus.

Paliko liūdinčius tris sū
nus, tris dukteris, žentus ir 
18 anūkų. Lai būna jam 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

V. J. Stankus
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Solistes Onos Kubilienės 
plokštelės

Įžymioji dainininkė Ona 
B. Kubilienė neseniai įdai
navo į “pressed” (Masters) 
plokšteles 15 labai gražių 
lietuviškų dainų. Svarba 
yra tame, kad Ona ne tik 
dainas įdainavo, bet ji ir 
gaidas toms dainoms para
šė. Toms dainoms ji paėmė 
žodžius iš Lietuvos poetų 
eilėraščių ir pritaikė jiems 
tinkamas gaidas.

Ar tik nebus pirma Ame
rikoje lietuvaitė, kuri ne 
tik tiek daug (net 15 dainų) 
įdainavo į plokšteles, bet ir 
muziką joms parašė? Tie, 
kurie girdėjo dainas, sako, 
kad jos yra labai origina
lios, gražios, ir kai kurios 
labai jaudinančios. Pavyz
džiui: TIK MOTULĖS ŠIR
DYJE, — žodžiai K. Kubi
linsko; LOPŠINĖ —žodžiai 
E. Miežel a i č i o ; MIŠKO 
SLĖPINIAI, — žodžiai V. 
Vitkausko; IŠ VISŲ GRA
ŽIAUSIA !, — žodž i a i V. 
Valsiūnie n ė s; RUDENĖ
LIS, — žodžiai L. Baliukai- 
tės; SVAJONĖ—žodžiai E.

f

Naujos knygos i

C
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Lietuvoje
• Tiesioginis tradicinių 

poezijos švenčių palydovas 
—knyga “Poezijos pavasa
ris’' pasirodė ir šiemet. 
Knygoje — nauji mūsų po
etų eilėraščiai. Čia taip 
pat spausdinama pluoštas 
neskelbtos K. Borutos ir V. 
Mačernio lyrikos, yra pus
lapių iš šiuolaikinės e,s,t,ų 
poezijos, o pasaulinei poe
zijai atstovauja Nazymas 
Hikmetas.

• Išėjo Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės raštų serijos 
pirmoji knyga “Krislai,” 
kurioje išspausdinti apsa
kymai ir pirmą kartą su
rinkti atsiminimai.

• Sunkus, kupinas pavo
jų komjaunuolių grupės ke
lias, besitraukiant į rytus 
pirmosiomis karo dienomis, 
vėliau — frontas... Sudė
tingi herojų likimai' vaiz
duojami K. Maruko roma
ne “Kam patekės saulė.”

• J. Mikelinsko romanas 
“Vandens nešėja” išleistas 
rusų kalba.

• Ukrainiečių rašytojas I. 
Muratovas savo apysakoje 
“Gyveno kartą našlė” įdo-

z miai ir gyvai pasakoja apie 
Dunajų šeimos gyvenimą 
karo ir pokario metais. Au
torius kelia opias proble
mas, kurios aktualios ir 
šiandien.

• Kupina jumoro ir ko
mikų situacijų čekų rašyto
jo A. Lomo apysaka “Ste
buklas Marabranoje” vaiz
duoja pramonininką Kurkį 
Breską, . kuris, norėdamas 
pralobti iš žmonių religin
gumo, išranda mašiną, da
rančią stebuklus.

A PANEVĖŽIEČIŲ
I LAIMĖJIMAS

< Panevėžys. — Miesto pra
monė pirma laiko įvykdė 
pusmečio bendrosios pro
dukcijos ir svarbiausių dir- 

. > binių gamybos planą. Pa
siekti šią darbo pergalę 

I įgalino aktyvus įmonių ko
lektyvų lenktyni avimas. 

, ’J^Ypač didelį indėlį į šį lai
mėjimą įnešė mėsos ir pieno 

i A kombinatų, stiklo fabriko, 
c “Lietkabelio” gamyklos, lį- 
1 nų kombinato ir kitų įmo- 
I nių gamybininkai, kurie 
J dirba žymiai pralenkdami 

f f laiką.

Pilkauskaitės ir 1.1.
Nėra abejonės, kad tarp 

15 dainų kiekvienas muzi
kos mėgėjas ras ką nors 
gražaus. William Brown
ing, kuris yra labai žymus 
muzikas, ir kuris O. B. Ku
bilienei akompanavo pianu, 
sako, kad nors jis lietuviš
kai nemoka ir dainų žo
džius nesupranta, bet tu
rįs pasakyti, kad virš mi
nėtos dainos, o ypač LOP
ŠINĖ, esanti “most beauti
ful song”.

Taigi prašau visų muzi
kos mėgėjų-menininkų įsi
gyti plokšteles. Jas galima 
gauti “Vilnyje”, arba pas 
Oną B. Kubilius, 3827 W. 
Monroe St., Chicago, 111. 
60624.

15 dainų yra įdainuotos į 
dvi plokšteles ant abiejų 
pusių po 3 ir keturias dai
nas. Kaina labai pigi, vos 
$5.95 už visą ' penkioliką 
dainų. Rekordai . yra pres
sed, taigi galėsite turėti 
juos visą amželį, —jie neiš- 
sidėvės.

Sako, turi abiejų 
šalių pritarimų

Scarborough, Kanada. — 
Čionai įvykusi “nevaldiška” 
konferencija, susidedanti iš 
privatiškų žmonių siūlo nu
traukti vis u s atominius 
bandymus. Iki šiol buvo nu
traukti bandymai tik ore, o 
po žeme buvo tęsiami. Sako
ma, kad šita “privatiškų 
žmonių” konferencija savo 
pasiūlymams turi pritarimą 
Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos vyriausybių. 
Jei iš tikrųjų taip pasirody
tų, tai susilauktumėm nau
jos atominių jėgų sutarties. 
Deja, prie jos neprisidės nei 
Prancūzija, nei Kinija. Jos 
nėra užgyrusios ir dabarti
nės riboto uždraudimo su
tarties.

DORCHESTER, MASS.

Mirus

DR. JONUI REPŠIUI
Reiškiame gilią užuojautą daktaro žmonai Elz

bietai ir dukrai Edith, giminėms ir1 draugams. 
Jis buvo labai geras ir draugiškas su visais.

Bedford, Mass.

no. Lawrence, mass.
/ 

Mirus

DR. JONUI REPŠIUI 
(Dorchester, Mass.)

Reiškiame užuojautą jo žmonai Elzbietai, 
dukrai Edith, giminėms ir draugams.

J. ir M. Milvidai
J. ir N. Rudžiai
J. ir R. Motta
A. ir O. Večkiai
B. ir M. Brown 
V; ir E. Kralikauskai 
A. Gross

Ansamblis “Lietuva.” (J. Juknevičiaus nuotr.)

Labai liūdnas Antano
• ’ *

Matulio laiškutis
(

kie patys, kokie šokui išti
kus kovo 7 dieną buvo. Su
paralyžiuota, nekalba, pasi
kelti negali, ir kaip ilgai 
ji lalikysis, niekas negali 
pasakyti. Penktas menuo

Philadelphietis (gyvena 
Levittown, Pa.) Antanas 
Matulis rašo man labai 
liūdną laiškutį, kurį, ma
nau, kad visi mūsų skaity
tojai matytų. Jis seka:

Ačiū už laiškučius ir lin
kėjimus pasveikti, bet pa
sveikti nesiseka. Operacija 
nepavyko,—daryta dėl vie-j
no dalyko, o yra kas kita. 
Penkias savaites gydžiausi 
ligoninėje. Grįžus į namus, 
gydytojas psakė: operacija 
klaidinga. Mane, girdi, kan
kina gall bladder (tulžis)... 
ir todėl skauda. Liepė 
eiti vėl į ligoninę rugpiū- 
čio 21 d., darys tyrinėjimą 
ir gal bus reikalinga kita 
operacija.

Šaltis į pečius įsimetė, 
Šitokiame karštame ore be 
sveterio negaliu būti. Gy
dytojas, ištyręs kraują, pa
sakė, kad žemas kraujospū
dis. Davė piliulių, bet ne
gelbsti. Vėl kraują tirs. 
Dalykai prasti.

Na, ir jeigu darys ope
raciją ant tulžies, tai ne
žinau, ar išliksiu gyvas. O 
visiškai susirgęs, nežinau, 
kur pasidėsiu. Podukra 
dviejų ligonių negalės pri
žiūrėti. Ji turi pilnas ran
kas darbo prižiūrint moti
ną. Stepanijos dalykai to-

Jule ir Jonas
Gittzus

Emma, Jonas ir Bruce
• Chulada

•r

T. Tartonis
R. Chuladienė
J. gleivienė
A. Butėnas
M. Liauškienė
J. ir F. Kodžiai

eina. *
Kaip matote, abiejų svei

kata bloga. Už pirmą ope
raciją gydytojui sumokėjau 
$400. Santaupos baigiasi. 
Pasiėmiau Medicare ir pa
pildomą Blue Shield. Šį kar
tą padengs ligoninės ir gy-

Gerų dienų jums visiems...

Matulis
1966-VII-4

P. S. Kaip matome, da
lykai labai blogi. Palinkė
kime Antanui sutvirtėti. Jo 
adresas: 39 Harvest Rd 
Levittown, Pa. 19056.

R. M i žara

•>

Azijiečiai smerkia 
karo plėtimą

Iš Indijos sostinės New 
Delhi praneša, kad Azijos 
žmonės labai susirūpinę 
Amerikos padidintu puoli
mu ant Šiaurės Vietnamo. 
Jie mato didelį pavojų ka
ro plėtime. Karo plėtimu 
Amerika puldanti savo pres
tižą Azijos žmonių akyse.

Bethlehem, Pa.
Ir man teko dalyvauti 

pasekmingoje išvykoje pas 
A. ir B. Ramanauskus lie
pos 3 d. Daug draugų su
važiavo iš visur, gal buvo 
apie pusantro šimto. Ma
čiau svečių iš Shenandoah, 
Scrantono, C h e s t e r i o , 
Brooklyno ir kitų apylin
kių. Buvome labai gražiai 
pavaišinti. Už pietus ir va
karienę pasimokėjome po 

$4. Turėjome ir rekordinę 
muziką.

Bronė ir Walteris Keršu- 
liai, Truikienė ir Kaspariū- 
nas, kurie tik sugrįžo iš 
Lietuvos, papasakojo apie 
įspūdžius Trybų Lietuvoje.-
Ten jie matė daug progre
so padaryta. A. Bimba pa
prašė paramos “Laisvei.” 
Kiek matėsi, daugelis pa
aukojo.

Netyčia susitikau su drau
gu Pranu Varąška, kuris 
Lietuvoje pareina iš mūsų 
apylinkės, iš Darsūniškiu. 
Jisai išvyks į Lietuvą lie
pos 12 d. Prašiau, kad at
lankytų ir mano artimus ir 
parašytų, kaip jiems ten se
kasi.

Dabar kita išvyka įvyks 
pas draugus Čiurlius jų 
gražiame sode rugsėjo 18 
dieną..

Frank Zavis

Help Wanted Female
STENOGRAPHER

Experienced. Able to lake short
hand, use elec, typewriter & IBM 
transcriber. Knowledge general 
office routine. N. E. plant loc.

Crown Products 
2121 Wheatshcaf Lane.

PI 4-4452 (51-57)

LAUNDRY —exp. shirt operator. 
(Ajax) & folder (Forsel). Steady. 
Salary plus bonus, paid holidays & 
vacations. Pleasant surroundings. 
NU LIFE CLEANERS, 340 S. York 
Rd.,- Hatboro, Pa. OS 5-3385.

(52-53)

BILLING—Clerk Typist. Expd. 
in billing. Must operate electric 
typewriter. Aptitude for figures. 
N. E. Plant.

CROWN PDODUCTS 
2121 Wheatsheaf La., Phila

PI 4-4452. (52-58)

WAITRESSES

To work for good pay and good 

tips. Call ST 8-6060,

Bristol, Pa. (52-54)

HOUSEKEEPER. Lt. housekeep
ing. Reliable mature woman to per
form light household duties. Room r 
and board, plus salary. For details 
call Mr. Davies, EV 6-2333. Mon- 
thru’ Fri. 9 AM to 5 PM.

(52-58)

MALE & FEMALE

WANTED Chef and Open Hearth 
BUNGALOW INN,

Broiler man. Waitresses.
Norristown, Pa. 215-275-4557

(52-55)

REAL ESTATE
NEW HOPE vic. Famous enter

tainer’s custom built home on 2 
seel, landscaped acres, cont. swim
ming pool, flood lit stream and 
pond with ter. garden & fount., 9 
runs, cathedral ceilinged Jiv. rm, 
32 x 27 glass enclosed dining rm 
with indoor fount. & garden. 2 
ultra-modern kitchens, 3 baths, 
fireplaces, centrally air-conditioned, 
fully carpeted, flagstone foyer, 2 
3 car heated garage. Priced $69,000. 
Cash or terms. Call 215-794-7732.

(48-54)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 Kuopos susirinkimas įvyks 
liepos 9 dieną, 2 vai. po pietų, sa
lėje 1154 N. 4 th St. Turėsime 
porą svarbių pranešimų iš mūsų 
veiklos komisijų. Pakalbinkit savo 
draugus ir pažįstamus įsirašyti į 
mūsų draugiją. Valdyba

WORCESTER, MASS.

Pietūs su dainomis Liepos 17 d. 
Rengia LDS 57 kp. pasitikimui de
legatų iš LDS seimo.

Kviečiame vietos ir aplinkinės 
lietuvius dalyvauti šiose iškilmėse, 
linksmai laiką praleisite tyrame ore. 
Šeimininkės pasiruošusios pasitikti 
svečius su skaniais pietais ir pa
linksminti su dainomis. Pradžia 1 
valandą. Įžanga $1.50.

Kviečia rengėjai.
(52-53

H. Trumanas labai giria 
Vietnamo karo plėtimą

Independence, Mo. — Bu
vęs prezidentas Harry Tru
manas giria prezidentą 
Johnsoną už plėtimą karo 
Vietname, už padid i n t u s 
puolimus ant Šiaurės Viet
namo.

mnnniuuinmmmumnniūumujummmu

GREAT NECK, N. Y.

IŠVAŽIAVIMAS IR PIETŪS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 d., 1-mą vai. P. M.
Kings Point Parke, Area 7

I

Greatnekiečiai yra vaišingi žmonės. Jie duoda 
net dvejus pietus. Vienus 1-mą vai. dieną, antrus 
baigiantis piknikui. .

Jie kviečia visus atsilankyti, papietauti ir links
mai praleisti laiką gražiame miške.

PHILADELPHIA & VICINITY

Help Wanted Male ---------  —.——- j 
MECHANICS. Exp. Wheel align-

ment and brake man. Absolutely top 
wages. Good working conditions. 
Call for interview. PI 4-1550.

(52-57)

DRIVER. Straight truck and trac
tor trailer. Must be fully qualified 
and experienced. Apply:

TOSE, INC.
Norristown Terminal 

Ridge Pike & School Lane
Ask for Bob Savage. An equal 

opportunity employer.
(52-56)

COOK. 1st'. Institutional back
ground, 5 days, good conditions, be
nefits year round. Available Aug. 
Send resume including ref. Box No. 
N-7. All replies confidential. 1015
Chestnut St., Phila., Pa. (52-57)

GUARDS. Full time. Immediate 
openings in N. E. section of City. 
No police record. J. P. RYAN DE
TECTIVE AGENCY, INC.

LO 3-2225 bet. 8&10 AM.
(52-53)

WIREMAN, opportunity to grow 
with small Co. Must be expd. with 
system prototype and breadboard 
work. Shop located in Norristown, 
Pa. Call Mr., H. Smith, 275-3344.

(52-5-4)

ELECTRONICS Technician. Exp. 
2 to 5 yrs. with digital/analog cir
cuits and system. Interesting wk. 
involving the latest concepts in de
sign. Must be interested in growth 
apply with small business. Send re
sume to Lancer Electronics Corp. 
Box 142, Norristown, Pa. Or call 
275-3344. (52-54)

MAINTENANCE man for laundry 
plant. Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. '' Apply: 501 YARNAL ST., 
Chester, Pa. (52-54)

AIR-CONDITIONING INSTAL
LATION. West Phila., & Delaware 
Co. area. Permanent position for 
right man.

GR 4-1350 (52-55)

TRACTOR TRAILER DRIVERS 
(40). For Bulk hauling. Require- 
rements: 3 years experience. Good 
Safety Record. MYERS TRUCK 
LEASING, Route 329, Northhamp
ton, Pa. Phone 262-6704.

(52-58)

MEN. Maintenance Engineers.
Prefer Class A License, but not re
quired. Permanent positions. Good 
salary. Call LO 3-8528 9 to 11 AM.

(52-54)

WANTED. Offset Stripper, pro
cess color and black and white. 
Exp. Part time. Air-conditioned 
Plant. Liberal benefits. PRESSER.

SH 8-6700. (52-58)

Help Wanted Female

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, use 
elec, typewriter & IBM transcriber. 
Knowledge general office routine. 
N. E. Plant loc.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452 

(47-53)
--------/------------------------------ -—

COOK for North Phila Catholic
Rectory. Expd. and references. Live 
in or day by day service.

Call: DA 9-8164. (52-58)-

Help Wanted Male
ROOFING & SIDING MECHANICS
Steady work. With or without 
equipment. High rate. Call: 

HOMESTEAD CONSTRUCTION 
COMPANY 
MA 3-5575.

(47-52)

MEN
Unskilled and semi-skilled 

for woodshop and 
fiber glass shop.

LIPPINCOTT BOATWORKS
Riverton, N. J. 1-609-829-2024

(47-52)

GRINDERS
Experienced Operators for Cincin
nati No. 2 Centerless Grinders. Must 
be capable of job set-up. Position 
in new modern Factory. Excellent 
wages. Life Insurance. Hospitaliz
ation. Major Medical. Paid holi
days. Excellent opportunity for right 
man. Also openings for: AUTO
MATIC SCREW MACHINE OPER
ATORS. Preferably on Davenport 
machines. Write to: Mr. Zane G. 
Hunter—
HUNTER SCREW SOCKET, INC. 

3609 Big Ridge Rd.
Spencerport, N. Y. 14559 
(a suburb of Rochester) 

(48-53)

MAINTENANCE FOREMAN.
Ability and exp. with production 
line mechanical problems. Textile 
machinery exp. helpful but not ne
cessary. Able to supervise machine 
shop personnel & direct machine 
fabrication & erection with some 
knowledge of control. N. E. Plant 

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452

(47-53)

COOK

Full or part time. 
Apply:

PERKINS PANCAKE HOUSE 
121 Baltimore Pike 

Springfield 
KI 4-7797

(50-53)

BAKER All around or experi
enced helper. Steady year round 
work, room available if necessary.

FORKED RIVER BAKERY 
Forked River, N. J. 

Call 609-693-4271 
(50-52)

COOK

Continental American Cuisine. 
12 to 9 P. M. 

Top salary, fringe benefits. 
No transients. Must furnish refs. 

Call Gregory. LA 5-6005. 
Gladwyne, Pa.

(51-53)

TWO skilled, Class A Body men. 
Top rate. Benefits, insurance. 

Also one body man’s helper.
Must have experience.

Call 412-834-2443.
(51-56)

BODY and Fender man.
Hourly or percentage wages.

Uniforms.
Good working conditions. -

Call 412-523-4531.
(51-52)

SERVICE TECHNICIAN. A lead
er in the electro-static copy in
dustry has an opening in the service 
department. We are looking for an 
aggressive high school graduate 
with military service completed or 
draft deferred. Successful applic
ants will be neat, reliable, have 
a car. Electrical mechanical ability 
is a must. Position offers un
limited opportunities. For confi
dential interview call APECO. RA 
5-6300, Mr. McClelland. (51-52)

PAINTERS
Men interested in working on new 
housing projects. Need men for 
enameling and wall work. Steady 
work and fringe benefits. All work 
local. Call FAIRLESS PAINTING 
CO. SK 7-3061.

(51-57)

WELDERS—fitters, helper, expd 
only. Must set up own work, 
stainless steel, aluminum, steel & 
he^vy piping, fabricating shop in 
N. E. RE 9-4578.

(51-53)

MAINTENANCE FOREMAN. Abi
lity & exp. with production line me
chanical problems. Textile machi
nery exp. helpful but not necessary. 
Able to supervise machine shop,per
sonnel & direct machine fabrication 
& erection with some knowledge of 
control. N. E. Plant, CROWN PRO
DUCTS, 2121 Wheatsheaf Lane, 
Phila. PI ,4-4458. (52-58)
I ■ I- .................. '..... .

Jeą Tamsta negali gauti 
LaĮsvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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Būkite tarybiniai patriotai
Iš A. Petrikos kalbos Vilniaus universitete 

per diplomų įteikimo iškilmes

‘Laisvės’ piknikas Brocktone 
buvo gražus

Matydamas prieš save 
tiek daug jaunų gražių vei
dų, tiek daug ryžtu ir ener
gija spindinčių akių, tiek 
daug mokslo siekiančio jau
nimo, negaliu nepasidžiaug
ti Tarybų Lietuvos santvar
ka, kuri aprūipna tokias pa
lankias sąlygas mokytis, ku
ri norintiems studijuoti ne
mokamai teikia ne tik 
mokslą, bet ir išlaikymą. 
Koks laimingas Tarybų 
Lietuvos jaunimas ir kaip 
dėkingas jis turi būti savo 
globėjams!

Gėrėdamasis dabartinio 
Lietuvos jaunimo laime, aš 
negaliu neprisiminti tų senų 
laikų, kai aš buvau dar jau
nas ir gyvenau carų valdo
moje Lietuvoje. Tuomet 
mes neturėjome ne tik jo
kios laisvės, bet net galimy
bės siekti mokslo. Mokslas 
buvo rezervuotas tik tur
tingiesiems, nes jis buvo 
brangus, varguomenei ne
prieinamas. Dar kiek se
niau mokslas buvo tik ba- 
ioru-dvarininku privilegija. 
Mokvtis negalėjo net ir tur
tingesnių valstiečių vaikai, 
ieigu jie nebuvo bajorai, 
Be to, mokyklų buvo ma
ža, jos buvo viena nuo ki
tos gana toli. Man pačiam 

• teko kas rvta sningant, šą
lant ar lyjant eiti i Paeže
rius apie tris kilometrus 
pėsčiam. Kitiems moki
niams teko atlikti dar il
gesnę kealionę.

Universitetų Lietu v o j e 
tuo metu nebuvo nė vieno. 
Vilniaus universitetą, ker
šydama už 1831 m. sukili
mą, caro valdžia uždarė. 
Kas norėjo siekti aukštojo 
mokslo, turėjo vykti į 
Maskvos ar Varšuvos uni
versitetus. Vidurinės mo
kyklos - gimanziios visoje 
Suvalkų gubernijoje buvo 
tik dvi: viena Marjampolė- 
je (dabar Kapsukas), o ki
ta Suvalkuose, gubernijos 
imeste. Mano apylinkės 
jaunuoliai vvkdavo dau
giausia į Mariiempole. nes 
ta buvo arčiausia. Norin
tieji eiti i kunigus, važiuo
davo į Seinus, o mokvto- 
jais ruoštis vykdavo į Vei
verius.

Čia aš noriu trumpam 
sustoti ir bent prabėgomis 
pasidalyti su jumis žinio
mis apie to meto Marijam
pole ir jos gimnaziją.

To laikotarpi, devyniolik
tojo šimtmečio pabaigos. 
Marijampolę aušrin inkai 
mėgo vadinti Senapile, o 
valstiečiai stačiai sakė — 
Starapolė. Nedaug kas į 
miesto genealogiją gilinosi, 
maža kam jos istorija te- 
terūpėjo. 1838 m. ten buvo 
įkurta keturklasė apskri
ties mokykla, o 1867 m. iš 
jos padaryta septvn klasė 
progimnazija. Tik 18 3 8 
m. ji tano pilna aštuonklase 
gimnazija. Ten yra mokė
sis nemažas būrys Suvalki
jos lietuviu, kurie vėliau iš
kilo kaip švietėjai ir politi
niai bei visuomeniniai dar
buotojai.

Pradžioje Marijampolės 
mokykla buvo stiprioje 
lenkystės įtakoje. Pamo
kos buvo dėstomos lenkų 
kalba. Lietuviškai buvo ne
leidžiama nė pra s i t a r t i. 
Tik po 18 6 3 m. sukilimo 
caro valdžia panoro lietu
vius atskirti nuo lenkų ir 
priartinti prie savęs. Dėl 
to 1867 m. gimnazijoje bu
vo leista valandą ar dvi per 
savaitę mokyti lietuvių

kalbos. Mokytojais gimna- 
niškis, dėstęs lotynų, grai
žą joje yra buvę Vincas Sta- 
kų ir lietuvių kalbas nuo 
1880 iki 1895 m., kol už lie
tuviškų raštų platinimą bu
vo ištremtas į Lomžą (Len
kiją), Petras Kriaučiūnas, 
dėstęs nuo 1881 iki 1888 m., 
ir kiti. Jie klasėje paskai
tydavo kai ką iš Baranaus
ko “Anykščių šilelio,” Done
laičio “Metų” ir kitų kla
siku arba to meto lietuvių 
rašytojų kūrinių. Sistemiš
kai bei metodiškai nei gra
matika, nei sintaksė nebuvo 
dėstoma.

Norėdama sėkm i n g i a u 
atitraukti lietuvius nuo 
lenkų įtakos, caro valdžia 
skyrė Sūduvos (Užnemu
nės) gimnazijoms. (Suval
kų ir Marijampolės) 10 sti
pendijų. Stipendijas gauti, 
galėjo tik tie abiturientai, 
kurie savo pažymėjimuose 
turėjo lietuvių kalbos pažy
mius. Dėl to lietuvių kal
bos pamokas lankė net ir 
lenkai, visai nemanydami 
mokytis lietuviškai. Sti
pendiatai negalėjo stoti į 
Varšuvos universitetą. Jie 
turėjo vykti j Maskvos ar 
kurį kitą Rusijos universi
tetą. Jiems ne tik nerei
kėjo nieko mokėti už moks
lą, bet dar kas mėnuo gau
davo pinigų pragyvenimui. 
Taigi, skųstis nereikėjo, 
jie buvo aprūpinti. Tos 
stipendijos buvo geras ma
salas atitraukti lie tuvius 
nuo lenkiškų mokyklų.

Dabar Lietuvos žmonėms 
tie klausimai nekelia rūpes
čių. Tarybinė santvarka 
skelbia visų tautų vienybę, 
jų neskirsto. Kas yra ga
bus ir nori mokytis, tam 
vietą mokvkloje parūpina 
pati valstybė. O jei kar
tais ir negali į mokyklos 
suolą patekti, tai jie gali 
mokytis vakarais ar nea
kivaizdiniu būdu.

Amerikoje yra kitaip. Ten 
mokslas daug kainuoja. Mi
lijonieriai, kurie savo vai
kų mokslui k a s m e t gali 
skirti po 2,000 dolerių ir 
daugiau, turi Prin stoną, 
Harvardą, Jelą ir kitas iš
taigingas mokyklas. Yra ir 
pigesnių universitetų. Ne
turintiems lėšų yra visuo
menės išlaikomų koledžių, 
kur už mokslą mokėti ne
reikia, o tik pasi rūpinti 
pragyvenimu. Tik tokių 
koledžių nedaug, nedaug 
kas į juos patenka. Yra ir 
stipendijų, kurias duoda 
įvairios organizacijos, ypa
tingai religinės, ar turčių 
įkurti fondai. Gabiems 
studentams duoda kelias 
stipendijas miestai, valsti
jos ar centrinė vyriausybė. 
Tik jų toli gražu nepakan
ka, jų per maža. Daug no
rinčių mokytis į aukštąsias 
mokyklas nepatenka dėl lė
šų stokos.

Baigdamas dar noriu 
priminti jums, mano jaunie
ji draugai, absolventai, kad 
jūs, išėję iš savo Alma Ma
ter, jos neužmirštumėte, ją 
atmintumėte ir gerbtumėte 
tą dosnią ranką, kuri jus 
maitino, mokė ir globojo. 
Būkite pavyzdingi tarybi
niai piliečiai, nuoši r d ž i a i 
dirbkite savo Tėvynei, ne
būkite egoistai ir savanau
džiai, bet taurūs kolekty- 
vistai bei visuomenininkai. 
Padėkite savo vyriausybei 
gerinti viso krašto gyveni
mą. Bendrinkite savo pa
stangas su Lietuvos ir vi

Tiesa, liepos 3 d. buvo 
didelis karštis, bet nežiū
rint į tai, gerieji mūsų 
spaudos rėmėjai ir vetera
nai veikėjai suvyko į Ramo- 
vos parką dalyvauti meti
niame “Laisvės” piknike.

Piknike teko gerokai pa
sišnekėti su mūsų veikėjais, 
kurie rūpinasi visu judėji
mu. Vienas man sakė:

—Nėra piknike keturių 
veiklių laisviečių, kurie kas 
metai būdavo: nėra S. Pen- 
kausko, nėra Igno Čiulados, 
nėra lowelliecio Blažonio, 
nėra ir d-ro J. Repšio.

Taip, jų piknike, jau ne
buvo, nes jie ilsisi amžinu 
miegu. Nebuvo dar ir 
daugiau kitu gerų laisvie- 
?ių, išsitraukusių iš gyvų
jų tarpo per vienerius me
tus. Bet kurie buvo, tie 
dirbo, veikė, darė visa, kad 
piknikas neštų naudos laik
raščiui. Daugelis skaity-

tojų pasimokėjo už savo 
prenumeratas; nemaža bu
vo tokių, kurie mažesnėmis 
ir stambesnėmis sumelėmis 
apdovanojo “Laisvę.”

Buvo į pikniką atvykęs 
Jungtinių Tautų bibliote- 
,kos direktorius, mokslinin
kas Levas Vladimirovas su 
žmona ir dukrele. Jis pasa
kė neilgą, bet gražią svei
kinimo kalbą; susipažino su 
daugeliu Naujosios Angli
jos pažangiųjų lietuvių, 
gražiai pasišnekėjo.

Apie visą pikniką, visus 
jo reikalus reikalėlius, ti
kiuosi, išsamiau p a r a š y s 
Geo. Shimaitis ir kiti mū
sų korespondentai.

Beje, piknike Moterų są
ryšy s turėjo savo stalą, ap
krautą visokiomis gėrybė
mis — tai vis buvo dova
nos, suneštos gerų mūsų 
draugių.

R. M.

Baisi padėtis N. Y. miesto 
išlaikomose ligoninėse

Miesto Sveikatos Tarny
bos direktorius dr. Howard 
J. Brown apsilankė dvie
jose didžiulėse, miesto ligo
ninėse — Bellevue ir Metro
politan. Ir tai, ką jis tik 
tose dviejose ligoninėse su
rado, jį “išgąsdino.” Tai 
esanti “širdį laužanti, sle
gianti ir pažeminanti padė
tis.” Ligonių aptarnavi
mas esąs tiesiog nepaken
čiamas. Pav., Bellevue li
goninėje reikėtų 978 slau
gių, o tėra 242.

Padėtis dar pasunkėjusi 
po neseniai įvykusio slau
gių streiko, nes 125 slaugės 
nebesngrįžusios į darbą. 
Vienos jų surado geriau ap
mokamus darbus, kitos, ma-

tyt, apsisprendė nebedirbti 
dėl kokių nors priežasčių.

Kokia iš to išeitis? Mr. 
Brown neturi aiškaus at
sakymo. Jis mano, kad gal 
reikėtų vieną ar dvi ligo
nines visiškai uždaryti. 
Tuo būdu likusioms ligoni
nėms tektų daugiau slaugių 
ir gydytojų, jų ligoniai bū
tų geriau, žmoniškiau ap
tarnaujami.

Kaip žinia, New Yorko 
miestas užlaiko 21 ligoninę. 
Bellevue ligoninė, kuri ran
dasi Manhattane ant 28th 
St. ir First Avė., yra di
džiausia iš visų. Bet, ma
tyt, joje ir sąlygos yra iš 
visų blogiausios. ;

Mano nuomone
sprendžiant iš jų spaudos ir 
“V” tilpusios nuotraukos, 
užfiksavusios tą koncertą, 
bei jų po nuotrauka para
šas, tai jų tie “gerai lavin
ti keturi chorai” dainavo 
apytuštei salei. O mūsų Ai
do choras dainavo apypil
nei salei. Turiu keletą nuo
traukų, užfiksuotų J. Siur- 
bos. Gražu pažiūrėti į jas, 
kuriose parodoma publika, 
veik pilnutėlė salė jos, ir 
kelios scenos iš vaidmens 
“Vestuvių” opertės bei cho
ro koncertų dainų.

Neveltui Aidas vis dai
nuodavo: “Tu, kurs klai
džioji, darbininke, eikš prie 
mūs, eikš prie mūs”...

Antrąjį paskubomis Aido 
choras turėjo išleistuvių va
karienę pirmajai turistų 
grupei Lietuvon, išvykusiai 
šio mėn. 7 d. Čia Aidas 
taipgi turėjo gero pasiseki
mo: pilnutėlę “Laisvės” sa-

Aidiečiai-cho ristai išsi
skirstė atostogoms iki po 
Labor Day pirmojo penk
tadienio. Choro mokytoja 
Mildred Stensler taipgi šio
mis dienomis išvyksta Flo- 
ridon atostogoms, žinoma, 
pasimatymui-susitikimui su 
tenaitiniais chorų vadovais, 
organizatoriais bei choris
tais. Tikiu, naudos pasida
rys kiek tiek ir LMS cent
rui.

Dabar reikia paminėti Ai
do choro laimėjimus. Ai
das publikos visuomet turė
davo gražios, beveik rinkti
nės ir nemažai. Tai paro
do neseniai turėti du paren
gimai. Pirmasis — gegužės 
22 d. metinis koncertas, čia 
ir operetė “Vestuvės” vyku
siai buvo suvaidintos, o ir 
publikos turėta daug—apy
pilnė didžioji Schwaben 
svetainė.

Dargi reikia prisiminti, 
kad tą pat dieną “veiks-[lę publikos h* gerokai fi- 

atseit dipukai, ture-1 nansinės chorui paramos,niai," ;
jo savo “mažąją dainų die
ną” Franklin K. Lane au
ditorijoje. Anot jų, turėjo 
gerai lavintus keturis cho
rus. Vienas jų choras buvo 
atvykęs net iš Kanados, ro
dos, iš Hamiltono. Bet,

sos Tarybų Sąjungos gyve
nimu. Būkite tarybiniais 
patriotais ir darbininkiško 
internacio n a 1 i z m o šauk
liais!

Linkiu Jums, baigus 
mokslą,—nuoširdžiai dirbti 
savo Tėvynės labui.
(“Tiesa,” 1966 m. VIII 1)

nors įžanga vakarienei bu
vo neaukšta r
dui choras sudainavo keletą 
rinktinių dainų, kuriomis 
visa publika pasitenkino ir 
už tai chorui smarkiai pa
plojo. . .

Gal reikėtų paminėti ir 
Aido nuostolius: tik prieš 
pora savaičių mirė ilgame
tis choristas, geras teno
ras — Tadas Kaškiaučius. 
Nelengva bus užpildyti jo 
vietą tokiu geru, paslaugiu 
choristu, kokiu buvo Tadas.

Ilgai prisimins Tave, Ta
dai, Aidas... J. S. L.

$2.50. Prie-

Žinokite, kad liepos 10 
d. bus išleistuvės

Taip, sekmadienį, liepos 
10 d., “Laisvės” salėje bus 
išleistuvės antrosios šieme
tinės JAV lietuvių turistų 
grupės į Lietuvą (išvyks 
liepos 12 d.).

Išleistuves ruošia 
viu Moterų Klubas, 
džia 1:30 vąl. dieną.

Visi prašomi dalyvauti.

Lietu-
Pra-

Išvyko į LDS Seimą
Iš Niujorko į Čikagą, kur 

liepos 8 ir 9 dd. įvyks LDS 
17-asis seimas, išvyko ne
maža žmonių. Iš LDS 1- 
osios kuopos delegatės V. 
Bunkienė ir I. Mizarienė; iš 
13 kuoons A. Yakstis ir V. 
A. Nevins.

Išvyko LDS Centro 
Valdybos nariai: prez. J. 
Gasiūnas, sekr. J. Siurba, 
iždininkas J. Weiss, iždo 
globėjai Valys Bunkus ir J. 
Grybas.

Girdėjome, kad vyks ir 
daugiau žmonių pamatyti 
Čikagą ir susitikti su 17- 
ojo seimo delegatais.

Čikagoje, kaip žinia, Mil
dos salėje, įvyks didžiulis 
banketas. Tai bus šešta
dienį, po seimo sesijų. Ant 
rytojaus, sekmadienį, bus 
piknikas, j kurį kviečiami 
visi LDS seimo delegatai.

Labai pasitenkinę 
kelione į Lietuvą

Waite,ris ir Bronė Kerštu- 
liai lankėsi Tarybų Lietu
voje su pirmąja turistų 
grupe. Praėjusį sekmadie
nį jiedu, kartu su keliolika 
kitų niujorkiečių, dalyvavo 
sueigoje pas Ramanauskus 
ir ten trumpai papasakojo 
savo įspūdžius mūsų tėvų 
žemėje. Be to, teko su jais 
asmeniškai susitikti ir šio 
čo paklausinėti. {

Įdomu tas, kad nei Wal- 
teris, nei Bronė nesiskun
džia nuovargiu. O juk to
kioje kelionėje, dar su gru
pe, visko pasitaiko ir kar
tais tenka gerai pavargti. 
Bet šie mūsų draugai, kaip 
iie patys sako, sugrįžo la
bai labai pasitenkinę savo 
kelione. Jiedu parsivežė 
gražių įspūdžiu, džiaugiasi 
Lietuvoje susitikę su savo 
giminėmis (ypač Walteris 
su savo trimis broliais), su 
pažįstamais ir su šiaip Lie
tuvos veikėjais bei eiliniais 
žmonėmis. Visur jie buvo 
draugiškai priimti ir pui
kiai pavaišinti. Savo aki
mis pamatė didžiulį Lietu
voje padarytą ir daromą 
progresą.

Mūsų Walteris ir Bronė 
atrodo gerai pajaunėję po 
šios įdomios kelionės.

Rep.

Atsigulė ligoninėn
Praėjusį sekmadienį (lie

pos 3 d.) į ligoninę išėjo 
senas laisvetis Jurgis Ber
notą. Jis nėra kaip nors 
sunkiai susirgęs, bet, ot, ne
sijautė gerai ir nusprendė 
patikrinti savo sveikatos 
stovį. Gal ten pabus keletą 
dienų. O gal jau bus, kai 
šiuos žodžius skaitysite, su
grįžęs namo.

Jurgis guli Fifth Avenue 
Flower ligoninėje.

Linkime jaim visus savo 
sveikatos reikalus surasti 
pilnoje tvarkoje.

Rep.

Gal sukils New Jersey 
demokratų vadai

Trenton, N. Y. — Pla
čiai kalbama, kad šios vals
tijos demokratų partijos 
vaduose plinta nepasitenki
nimas prezidento Johnsono 
užsienine politika ir Viet
namo karu. Jie labai bijo, 
kad taip smarkiai prieš ka
rą auga žmonėse sentimen
tas, jog jie šį rudenį nebe- 
balsuos už damokratų kan
didatus. Kol kas tų “sukilė
lių” vardai dar viešai ne
skelbiami.

Ky diktatūra laimėjo, 
budistai pasidavė

Saigonas. — Budistų va
dovybė sutiko per dvi savai
tes nebe ruošti jokių de
ni o n s t r a c i j ų bei pro
testų prieš gen. Ky milita- 
rinę diktatūrą ir nereika
lauti, kad jis iš valdžios pa
sitrauktų. Tai didžiulis Ky 
laimėjimas.

Kas bus po tų dviejų sa
vaičių, ar budistai atnau
jins protestus ir reikalavi
mus, dar nežinia.

MIRE
49George Grabliauskas, 

m. amžiaus. Mirė liepos 3 
d. Kūnas buvo pašarvotas 
Boyd Funeral House, Dear 
Park, L. I. Laidotuvės 
i vyks liepos 7; d. Pine Lawn 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną. D o r o t Įi y, sūnų 
George ir. motiną Oną Čer- 
nevičienę,' gyvenančią Mas- 
pėthe.

Mūsų užuojauta drg. čer- 
nevičien^ (jos liūdesio va
landoje. , '

KLAIDELĖ
Huntingtonietis drg. Jo

nas Kaulinis, užsimokėda
mas už “L” prenumeratą, 
patėmijo, kad koresponden
cijoje apie jo gimtadieni pa
daryta klaida: vietoje 81-o- 
jo gimtadienio J)UVq pažy
mėtas 82-asis.

Korespondentas atsiprašo 
už perankstyvą jo gyveni
mo pailginimą — vieneriais 
metais, ir jis norėtų dar 
daug daug kartų tą klaidą 
apie Joną gyvenimą pada
ryti... V.

Brooklyn, N. Y.
Po sunkios ligos birželio 

25 d. namuose mirė Frank 
Shimaitis, sulaukęs 83 me
tų amž,iaus. Buvo pašar
votas Shalins koplyčioje, 
Woodhavene. Palaid o t a s 
antradienį, birželio 28 d., 
St. Charles Cemetery, Long 
Island.

Velionis iš amato buvo 
siuvėjas, Brooklyne išgyve
no apie 62 metus, skaitė 
“Laisvę” ir kitus laikraš
čius. Prieš 17 metų turėjo 
kojos operaciją, koją nu- 
piovė aukščiau kelio.

Paliko liūdinčius savo 
mylimą žmoną Oną, dukterį 
Helen, jos vyrą Ted Dap- 
key ir anūkus, W. Engle
wood, N. J., mirusios duk
ters Olgos vyrą Frank Gray 
ir jo šeimą, Richmond Hill, 
N. Y., pusbrolį George Shi- 
maitį, Brockton, Mass.

Lietuvoje paėjo iš Šakių 
apylinkės, Rajošių kaimo. 
Ten apliko savo brolį Au
gustiną Shimaitį ir io šei
mą, gyvenančius kolūkyje, 
Šakiu rajone, sesers dukterį 
Matildą Jankauskienę ir jos 
šeimą Lukšių apylinkėje, ir 
kitus gimines.

Geo. Shimaitis

Dovanos “Laisvei”
Jonas ir Ona Mesko, So. 

Philadelphia, Pa., dovanojo 
du Lietuvių Namo Bendro
vės šėrus.

Sophie Penkauskas, Law
rence, Mass., dovanojo vie
na Lietuvių Namo Bendro
vės Šerą.

Už dovanas širdingai v •aciu.

Maskva. — Gautas prane
šimas, kad Taškente įvyko 
naujas žemės drebėjimas. 
Miestas baisiai apgriautas. 
Iki šiol daugiau kaip 300,- 
000 gyventojų neteko pa
stogės.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 46-tos kuopos susirinkimas 
:jvyks trečiadieni, liepos (July) 13 
d., 7:30 vai. 
nėję, 102-02
Park. Visi kuopos nariai prašomi 
atsilankyti.

vakare, Laisvės svetai- 
Liberty Avė., Ozone

Kuopos valdyba 
(152-153)

BROCKTON, MASS.
“Laisvės” piknikų atskaita įvyks 

sekmadieni, liepos 10 d., Liet. Taut. 
Namo kambariuose, 8 Vine St., 2 
vai. dieną. Prašomi pikniko darbi
ninkai ir komitetas dalyvauti, bus 
išduota pikniko pasekmės. George 
Shimaitis, pikniko gaspadorius.

Dalyvaukime Visi 
Sekmadienį, Liepos 10 d 

1:30 vai. po pietų 

Laisvės svetainėje
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

turistų išleistuvių pietūs
ruošia 

Niujorko Lietuvių Moterų Klubas
Įžanga $2.50

PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

7358-60 Castor Avenue
<P. C. SHAPRANAUSKAS PHILADELPHIA, PA. 19152




