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LDS reikalais.
Laiškutis R. Januliui.
Visų reikalas.
Kaip ir ką daryti?

Rašo R. Mizara
Mielas Ričardai!

Man pasakoja grįžusieji iš 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 17-ojo seimo Čikagoje, 
kad jis buvo geras,—ūpingas, 
drausmingas ir spalvingas.

Seimas užgyrė Patį LDS 
prezidentu, o d-rą P. Gustai— 
-tį—daktaru-kvotėju. Iš de
vynių Centro Valdybos narių, 
keturi .jau yra Amerikoje gi-
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Katalikų arkivyskupas kalba Oaff didins kafO gėcjas
prieš diskriminaciją

Chicago, Ill. — Į civilinių 
teisių susirinkimą praėjusį 
sekmadienį Chicagos katali
kų bažnyčios arkivyskupas 
John P. Cody atsiuntė laiš-

■ ką. Negru vadams jis pa
žadėjo visomis jėgomis pa- 

mę, augę ir čia mokslus ėję. dėti pašalinti visokią rasi
nę diskriminaciją. Arki-

; vyskupas Cody aštriai pa- 
1 smerkė tuos, kurie tole-

plės karo veiksmus
Washingtonas. —- Nerei-I veikia 280,000 ginkluotų vy- 

laikomas di- kia kreipti daug dėmesio | rų, o su pabaiga šių metų

Prez. Johnsonas vėl kaltino 
Š. Viet., kariaus iki pergalės

Tai džiuginantis dalykas!
Sakau, džiuginantis, kadan

gi mes, kurdami LDS, dėjome ' 
didžiausią viltį ant Ameriko- 
je gimusios lietuvių gentkar- ruoja diskriminaciją. Jis 
tės. Pirmasis LDS seimas į- sakė, kad nusidėjimas yra, 
vyko 1932 metais Clevelande ; pavyzdžiui, neišnuomoti bei 
ii ten mes šventai pažadėjo- j namn filr fnrlnl
me darbuotis ir darbuotis, 
kad Susivienijiman būtų į- 
traukta kuo daugiausiai jau
nų žmonių.

v) Buvo laikai, kai LDS jauni
mo turėjo daug — veiklaus, 

J kultūriško jaunimo. Atsime- 
nam, kokie buvo spalvingi, 
puikūs seimai Rochesteryje, 
Detroite, Pittsburghe, Čikago
je, Bostone, kai jauni žmo
nės, jauni veikėjai—vieni lie
tuviškai kalbą, kiti angliškai, 
— sielojosi, dirbo mūsų Susi
vienijimui ! Kiek turėjome 
sportininkų, menininkų ! ..

Bet kai makartizmo debesis 
užgulė mūsų šalį, kai lietu- 

K viškieji skundikai pradėjo 
dar baisiau skųsti mūsų Susi
vienijimą FBI, šalies proku
roras vienu plunksnos pa- 

4 braukimu, apkaltino mūsų or
ganizaciją esant “subversy- 

» ve”. Nėra nei kalbos, kad 
visa tai nugąsdino nemaža 

r skaičių jaunų žmonių, ypa
tingai dirbusių valdžios dar- 
buose.

neparduoti namo tik todėl, 
kad pirkėjas yra kitos ra
sės arba kito tikėjim'O žmo
gus.

Arkivyskupo aiškus pasi
sakymas už civilines teises

ir pasmerkimas rasinės dis
kriminacijos
dėlių, svarbiu lai m ė j i m u 
tiems, kurie civilinių teisių 
.judėjimui vadovauja. Rei
kia žinoti, kad Chicagos ar
kivyskupija yra didžiausia 
visoje Amerikoje. Į ją įeina 
du milijonai trys šimtai 
tūkstančiu katalikų.

Bet, žinoma, arkivyskupo 
pasisakymas nėra verstinas 
katalikų kunigams. Pav., 
Chicagos lietuvių katalikų 
nei kunigai, nei jų organas 150,q00.

į optimistiškus pareiškimus į jų skaičius pakils iki 375,-
apie karo eigą Vietname. 
Sakoma, kad mūsų vyriau
sybė su prez. Johnson u 
priešakyje tykiai didina ka
ro jėgas ir ruošiasi dar la
biau išplėsti karo veiksmus.

Viešai neskelbiama, bet 
Į yra įsakyta armijos jėgas 
padidinti 50,000 naujų re
krutų kas mėnesis per at
einančius
Vadinasi,
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“Draugas” nesiskaito ne tik 
su arkivyskupo Cody, bet ir 
su popiežiaus Povilo VI 
patarimais.

Tarybinių sportininkų aštrus 
protestas prieš Viet. karą

Prieš tokį mūsų Susivieniji
mo apkaltinimą mes kovojo
me ir kova buvo laimėta, nes 
Justicijos departamento sek
retorius Brownell atšaukė 
kaltinimą viešai, atsiprašyda
mas mūsų Susivienijimo. Va
dinasi, čia Susivienijimas išė
jo pergalėtoju.

Maskva. — Tarybiniai at
letai turėjo vykti į Jung
tines Valstijas ir dalyvauti 
metinėse varžybose su 
Amerikos atletais. Deja, 
Jungtinės Valstijos nūnai 
veda agresyvų karą prieš 
Vietnamo žmones. Tarybi
niai sportininkai nori iš
reikšti savo griežtą pa
smerkimą šiam karui. Vie
nintelė greitai jiems priei
nama protesto forma yra 
atsisakymas dalyvauti mi
nėtose varžybose. c

Ir štai prieš pat 
mo laiką (varžybos 
Įvykti Los Angeles
liepos 23-24 dd.) jie 
rinko ir pareiškė:

“Mūsų neapykanta 
tikos militarizmui,

varžyboms. Amerikos At
letų Sąjungos direktorius 
Hull skrisiąs į Maskvą ir 
bandysiąs “nesusipratimus 
išlyginti.”

Washingtonas. — Vals
tybės Departamentas išreiš
kė apgailestavimą, kad ta
rybiniai atletai atsisako da
lyvauti varžybose.

išvyki-

mieste
susi-

000. Ir to dar neužteksią.
Numatoma, kad su 1967 

metų pavasariu Amerikos 
jėgos pasieks 425,000 vyrų!

Sakoma, kad tokį karo jė
gų ir karo veiksmų padidi
nimo planą iš Honolulu par
vežė apsigynimo sekreto
rius MĮcNamara. Jis ten 
laikė konferenciją su karo 
vadais iš Vietnamo ir iš-

tris mėnesius.
armija padidės

Dabar Vietname I dirbo tokį planą.

Bet ar visi nariai, palikę 
mūsų Susivienijimą, po per
galės, grįžo atgal į jo gretas?

Abejoju.
čia, štai, mielas LDS pre

zidente, ir stovi didelis klau
simas: Kaip grąžinti tuos, ku-

• rie kadaise yra buvę mūsų 
nariais, į LDS? Kaip įrašyti 
juo daugiau naujų narių?

* Visiems žinoma, LDS tur
tingas doleriais, jo fondai di
džiuliai, bet narių skaičiumi 
jis po truputėlį vis mažėja. 
Nariais, tiesa, mažėja ir kiti 
Susivienijimai — ir SLA, ir 
SLRKA. Mažėja ir kai kurių 
kitų tautinių grupių panašios 
fraternalinės organizacijos. 
Tam yra eilė priežasčių,

Ą rių šičia neliesiu.
Taigi, Jūs, Ričardai, 

prezidentas, esu tikras, 
te didžiulių pastangų

Ame- 
kuris 

atlieka žiaurumus Vietna
me, ir mūsų solidarumas su 
Vietnamo zmcremis. kurie 
kovoia už savo laisvę ir 
neprikla u s o m y b ę. nelei
džia mums dalyvauti var
žybose su atletais tos šalies, 
iš kurios šita agresija par
eina.”

Los Angeles, Calif.—Ta
rybinių atletų atsisakymas 
dalyvauti varžybose su 
amerikiečiais atletais pri
trenkė varžybų rengėjus. 
Jie jau viską buvo suruošę

Didelis kr. demokratą 
pralaimėjimas V. Vok.

Bona. — Praėjusios sa
vaitės pabaigoje įvyko vie
tiniai rinkimai turtingiau
sioje ir svarbiausioje Va
karų Vokietijos valstijoje, 
Šiaur. Westphalijoje. Pir
mą kartą socialdemokratai 
supliekė krikščionis demo
kratus, tai yra premjero 
Erhardo partiją. Socialde
mokratai laimėjo 49.47% 
balsų, o krikščionys demo
kratai tik 42.77%. Tai lai
koma dideliu smūgiu 
krikščionių demokratų par
tijai ir jos vadui premjerui 
Erhardui.

Protestai prieš karą 
ir karinę politiką

Naples, Italija. — Liepos 
10 d. įvyko prieš Ameriką 
demonstracija. D e m onst- 
rantai pasigamino su pre
zidento Johnsono išvaizda 
iškamšą ir ją viešai sude
gino. Policija demonstran
tus užpuolė ir 10 suarešta
vo.

Karači. — Liepos 10 d. 
įvyko antra didžiulė pakis
taniečių demo n s t r a c i j a 
prieš Amerikos karą Viet
name. Demonstrantų dau
gumą sudarė studentai bei 
moksleiviai.

Roma. — Kai popiežius 
Povilas VI pasirodė Šv. 
Petro aikštėje “palaiminti 
tikinčiuosius,” minioje pa
sirodė labai didelė aukštai 
iškelta iškaba prieš Vietna
mo karą. Tuoj puolė polici
ja ir demonstrantus pašali
no. Popiežius ragino ti
kinčiuosius melstis už tai
ka.

Goldbergas sako radęs 
daug simpatijos karui
Roma. — Jungtinių Vals

tijų ambasadorius Jungti
nėse Tautose, Arthur Gold
bergas kalbėjosi su Italijos 
valdžios aukštais pareigū
nais ir su popiežiumi Povi
lu VI. Jis sako, kad radęs 
tiek pas valdininkus, tiek 
pas popiežių daug simpati
jos Amerikos vyriausybės 
“pas t a n g o m s už taiką.” 
Konkrečiai jis nepaduoda 
nė vienos nuomonės, bet 
tik sako, kad jis tokį įspū
dį gavęs iš įvairių pasikal-

Kaip čia gali būti: Po
piežius Povilas VI yra pa
sisakęs prieš kara, o dabar 
pritaria karo plėtimui? Ma
žai kas tuo tiki.

ku-

kaip 
dėsi- 
LDS 

narių skaičių pakelti. O mes 
Jums kiek begalėdami padė
sime.

Kaip tai padaryit?

* Yra daug būdų ir aš čia jų 
visų neminėsiu. Man, tačiau, 
rodosi, pirmiausia priemonė: 
LDS kuopų kultūrinės veik

lios pagyvinimas. Daryti visa, 
kad kuopų mitingai būtų daž- 
nūs ir gyvesni, kad kuopos 
ruoštų dažniau visokius kul
tūrinius parengimus.

Gerinti organo “Tiesos” tu
rini. Supažindinti skaitytojus 
su tuo, kas darosi mūsų tėvų

žemėje Lietuvoje. įtraukti 
daugiau žmonių į' “Tiesos” 
bendradarbių skaičių, kad jie 
rašytų, diskusuotų, visokiais 
kultūriniais klausimais suįdo
mintų LDS narius.

Didžiuliai kultūriniai ir 
ekonominiai pasiekimai Lietu
voje moraliai tvirtina kiekvie
ną lietuvių kilmės amerikietį. 
Bet apie tai reikia daugiau
rašyti LDS organe.

LDS yra tokia organizacija, 
kurioje gali lengvai priklau
syti ir tėvai, ir sūnūs bei du
kros, ir anūkai, ir net proa
nūkiai. Visiems vietos užten
ka ir tik reikia pradėti darbą 
plačiu baru.

Linkiu Tau, brangus Ričar
dai, sveikatos! Energijos tai 
žinau turi užtenkamai I..

------ -----------------

Sako, pasieks Mėnulį 
ir sugrįš į Žemę

Tokio. — Japonijoje vie
ši tarybinis kosmonautas 
Vladimiras M. Komarovas. 
Jis sako, kad greitoje at
eityje tarybiniai mokslinin
kai pasiųs tokį aparatą į 
Mėnulį, kuris, atlikęs jam 
pavestas pareigas, sugrįš 
atgal į Žemę.

Jau dabar žinoma, kaip 
pasiųsti erdvėlaivi ar ko
kį kitą aparatą į Mėnulį ir 
ten jį nuleisti, bet dar ne
buvo bandoma ji iš ten su
grąžinti atgal į žeme. Jei
gu tas žygis tarybiniams 
mokslininkams pavyktų, tai 
būtų pradžia žmogaus pa
siuntimo į Mėnulį. Pasau
lis lauks to išbandymo.

Per vieną dieną krito 
31 amerikietis

Washingtonas. — Apsigy
nimo Departamentas pripa
žįsta, kad liepos 11 dieną 
Vietname buvo užmuštas 31 
Amerikos kareivis. O kiek 
buvo sužeistų, nepasakoma.

Ragina dar nepripažinti 
Argentinos valdžios
Washingtonas. — New 

Yorko senatoriai Jacob Ja- 
vitz ir R. Kennedy ragina 
vyriausybę nesiskubinti su 
pripažinimu Argentinos mi- 
litarinės valdžios. Bet Wa
shingtone plačiai varoma 
propaganda už pripažinimą. 
Kaip žinia, Anglija jau pri
pažino.

Amerikos lėktuv. jau 
bombarduoja Laosą!

“N. Y. Timeso” korės-i sius į dieną būdavo pa- 
pondentas R. W. Apple ra- ■ daroma 50 užpuolimų, 
šo iš Saigono, Pietų Viet-, tai dabar kasdien daro- 

.......... ‘ ' -Ima po 100 užpuolimu. Dau-namo, kad iki šiol buvo sle
piama nuo Amerikos ir pa
saulio tas faktas, jog Ame
rikos lėktuvai kasdien bom
barduoja ir Laosą, kaimy
ninę Vietnamo valstybę. Jis 
sako, kad niekur nėra skel
biami Amerikos Laose nu
šauti lėktuvai bei žuvę la
kūnai.

Jis taipgi teigia, kad tas 
puolimas Laoso iš oro 
kasdien plečiamas. Jeigu, 
girdi, prieš šešis mėne-

ma po 100 užpuolimų. Dau
žomi keliai, geležinkeliai, 
tiltai, kuriais, sakoma, iš Š. 
Vietnamo esanti siunčia
ma į Pietų Vietnamą pa
galba liaudiečiams.

Šitie isiveržimai į Laosą, 
pasak Mr. Apple, iki šiol 
buvo taip atsargiai slepia
mi, jog net buvo griežtai 
draudžiama minėti tuos 
lakūnus, kurie yra Ameri
kos vyriausybes apdovano
jami medaliais už žygius 
prieš Laosą.

Washington. — Liepos 12 
d. per radiją ir televiziją 
girdėjome kalbant prezi
dentą Johnsoną. Kalbos te
ma buvo: karas Vietname.

Prezidentas savo kalboje 
tiktai pakartojo visus senus 
argumentus, kodėl Jungti
nės Valstijos Vietname ka
riauja. Svarbiausias argu
mentas, kad Amerika yra 
kadaise pažadėjusi “ginti” 
Pietų Vietnamą prieš “ag
resiją.” Todėl ji ten esan
ti, būsianti ir nesitrauk
sianti, kol ta “agresija ne
bus pašalinta,” kol Pietų 
Vietnamui “laisvė ir nepri
klausomybė” nebus garan
tuotos.

Kas tas agresorius prieš 
Pietų Vietnamą? Kas dau
giau: nagi, Šiaurės Viet
namas.

Kreipdamasis į Šiau rėš 
Vietnamą prezidentas šau
kė: “Jūsų armijos laimėti denį nebesinriešins sugrą- 
negali. Jūs negalite jėga žinimui Kinijai teisių Jung- 
mns išvarvti iš Pietų Viet- tinese Tautose.

namo... Kol jūs laikysitės 
agresijos, mes p r i e š i nsi- 
mės.”

Bet karo pabaigos nesi
mato. Prezidentas sakė, 
kad šis karas gali dar ilgai

Johnsonas kalbėjo ir apie 
Kiniją. Pripažino, kad Ki
nijos kooperacijos Azijoje 
pastovi taika negalima. Bet 
ir čia, žinoma, esanti kal
ta Kinija. Amerika ban
danti palengvinti susisieki
mą su Kinija, bet pastangos 
veltui. Amerika norėjusi 
leisti Amerikos laikrašti
ninkams ir mokslininkams 
vykti į Kinija, bet pastaro
ji ju neįsileidusi.

Diplomatiniai stebėtojai 
šiose prezidento pastabose 
apie Kiniją jmato naują po
sūki, kuris gali vesti i pa
keitimą kurso linkui Kini
jos. Pav., gal Amerika ru-

Maskvoj laukiama Anglijos ir 
Indijos aukštųjų vadovų

Maskva.—Antradienį pri- Wilsonas ir jo vadovaujama 
buvo Indijos premjerė Indi- vyriausybė palaiko Jungti- 
ra Gandhi. Tapo iškilmin- nes Valstijas šiame kare, 
gai sutikta. Ji atvykusi bet pati aktyviškai savo jė- 
tartis 
kalais. 
Indija 
galėtų bendrai darbuotis 
šio barbariško karo užbai
gimui. Ji čionai viešės pen
kias dienas.

O pabaigoje savaitės at
vyks Anglijos premjeras 
darbietis Herald Wilson, 
kuris irgi tarsis su tarybi
niais vadais Vietnamo ka
ro reikalais. Nors pats

Vietnamo karo rei- 
leškanti būdų, kaip 
ir Tarybų Sąjunga

gomis nedalyvauja. Angli
joje prieškarinis judėji
mas, ypač toje pačioje Dar
bo Partijoje, toks galingas, 
kad premjeras Wilsonas 
bent jau viešai turi kalbėti 
už karo baigimą.

Kokius įspūdžius ir rezul
tatus šie Anglijos ir Indi
jos vadai iš Tarybų Sąjun
gos parsivežė, greita ateitis 
parodys.

Mūsą lakūnai laikomi 
"karo kriminalistais”
Washingtonas. — Kalba

ma ir pris i b i j o m a, kad 
Amerikos lakūnai, kurie 
yra Šiaurės Vietnamo ran
kose, gali būti teisiami kaip 
“karo kriminalistai? At
rodo, girdi, kad tam yra 
ruošiamos sąlygos.

Argumentas esąs toks: 
Šiaurės Vietnamas nėra pa
skelbęs karo Jungtinėms 
Vai s t i j o m s , o Jungtinės 
Valstijos nėra paskelbusios 
karo Š. Vietnamui. Tuo 
būdu tarp jų karo nėra. 
Todėl vadinama Ženevos 
“sutartis dėl karo belais
vių” Amerikos lakūnų ne
paliečia. Jie atskridę sėjo 
mirtį ir sunaikinimą ant Š. 
Vietnamo. Jie nėra “karo 
belaisviai,” bet “karo kri
minalistai.” Todėl ir galį 
būti teisiami kaip karo kri
minalistai.

Demokratai prieš prez. 
Johnsoną ir jo politiką

Bismark, No. Dakota. — 
Šiaur. Westphalijoje. Pir- 
kratinė Nepartinė Lyga at
sisakė u ž g i r t i Vietnamo 
karą ir prez. Johnsono poli
tiką. Suvažiavimas nuta
rė raginti prezidentą ieško
ti taikos.

Madison, Wis. — Wiscon
sin© valstijos Jaunųjų De
mokratų Klubų suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikal a u j a m a, kad 
Vietnamo karas būtų baig
tas, kad Amerikos karinės 
jėgos iš Vietnamo būtų 
tuojau ištrauktos.

Miami, Fla. — Kubos pa
bėgėliai pradėjo vajų sukė
limui pinigų dėl naujos in
vazijos į Kubą.

Tokio. — Japonijos prem
jeras Šato ragina Kiniją 
ieškoti susisiekimo su už
sieniais, išeiti iš izoliacijos.
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Ginčai del “juodosios jėgos”
AŠTRŪS GINČAI ŠIUO tarpu vyksta spaudoje 

mitinguose dėl “juodosios jėgos” (“Black power”) šūkio, 
iškelto kai kurių negrų vadovų, kovojančių už pilietines 
teises ir demokratines laisves negrams.

“Black power” šūkį, tačiau, ne visi vienodai su
pranta ir nevienodai aiškina, Vieni sako, kad “juodoji 
jėga” reiškia tai, kad juodaspalviai žmonės privalo or
ganizuotis į savas organizacijas 
gyvenimą negrams, už visa tai, 
brangu kiekvienam žmogui.

Kiti “juodosios jėgos” šūkį

ir

ir kovoti už gražesnį 
kas yra reikalinga ir

aiškina, būk tie, ku
rie tą šūkį kelia, statą negrus vyresne rase už baltųjų 
rasę,' būk jie nenorį nieko bendra turėti su baltaisiais. 
Jie privalą tik kovoti už negrų reikalus, baltuosius pa
liekant į šalį. O kadangi šiuo tarpu baltieji šalį valdo, 
tai turi būti vedama griežta kova prieš visus baltuosius, 
statant negrus į pirmą vietą.

Kurie šitaip aiškina “juodosios jėgos” prasmę, aišku, 
jie nepritaria tokiems, kaip N A AGP vadovai, bei kun. 
Luther King. Pastarieji, supraskime, kovoja už tai, kad 
negrams būtų pripažintos lygios teisės su baltaisiais, 
kad mokyklos būtų integruotos, kad viskas būtų integ
ruota,—kad negrai nebūtų laikomi antraeiliais piliečiais, 
kad jie visur ir visuomet naudotųsi tomis pačiomis tei
sėmis, kaip baltieji.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO 
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Penktad., liepos (July) 15, 1966
i

San Francisco, Cal. ,

PAREIŠKIMAS DeL JAV 
AGRESIJOS VIETNAME

Liepos 4—6 dienomis Bu- 
charešte, Rumunijos sosti
nėje, įvyko t. v. “Varšuvos 
sutarties dalyvių” pasitari
mas. Tai buvo didelės svar
bos konferencija. Priimta 
ten rezoliucija liečia visa- 
pasaulinius reikalus. Ir ka
dangi tai labai svarbus do
kumentas, tai mes jį ir pa
duodame mūsų skaityto
jams:

Valstybes — Varšuvos su
tarties dalyves, atstovauja
mos Politinio konsultacinio 
komiteto Bukarešto pasitari
me, — Bulgarijos Liaudies 
Respublika, Čekoslovakijos 
Socialistine Respublika, Len
kijos Liaudies Respublika, 
Rumunijos Socialistinė Respu
blika, Tarybų Socialistinių- 
Respublikų Sąjunga, Vengri
jos Liaudies Respublika, Vo
kietijos Demokratinė Respub
lika — apsvarstė padėtį, su
sidariusią dėl Jungtinių Ame
rikos Valstijų agresijos 
name, ypač Amerikos 
luotosioms pajėgoms 
džius naujus veiksmus, 
riais siekiama išplėsti 
prieš Vietnamo liaudį.

Pasitarimo dalyviai
Hanojaus ir Haifano uosto— 
didžiausių šiaurės Vietnamo 
gyventojų centrų —priemies
čių bombardavimus nauja, 
dar pavojingesne pakopa, A- 
merikai vykdant karo Vietna
me “eskalavimo” politiką. 
Dėl to karas Vietname, rim
tai komplikuodamas tarptau
tinę padėtį, įgauna naują po
būdį dar pavojingesnį taikai 
ir visuotiniam saugumui.

Pasitarimo dalyviai rūsčiai 
smerkia šiuos nusikalstamus 
veiksmus ir pareiškia, kad 
jie visiškai remia narsią bro
liškosios Vietnamo liaudies 
kovą už laisvę ir nepriklauso
mybę, už savo tėvynės vieny
bę ir vientisumą.

Viet- 
gink-

k ti
le arą

laiko

KAI KURIE NEGRŲ vadovai rodo pirštu į Nation
al Association for the Advancement of Colored People 
ir sako: žiūrėkite, kaip ta organizacija “suponiškėjo,” 
kaip ji išsigimė, kovodama už integraciją. Minėtoje or
ganizacijoje priklauso ir baltveidžių—nemaža jų. Ši or
ganizacija buvo įkurta prieš 57-rius metus. Vienas jos 
įkūrėjų buvo įžymusis mokslininkas Du Bois, prieš ke
lerius metus Ghanoje miręs. (Jis, beje, mirė būdamas 
komunistu.) Kadaise taigi ši organizacija buvo kairi, 
kovinga. Bet ilgainiui ji Vis krypo “link vidurio,” ir šian
dien, galima sakyti, ji yra vidurinės klasės organizacija. 
Atsiminkime: negrai taip pat turi savų turtingų žmo- 

. nių, net ir milijonierių.
Congress of Racial Equality (CORE) ir Student 

Nonviolent Coordinating Committee stovi toliau į kai
rę nuo NAAGP; jos kovingos; kai kurie jų vadovai ma
no, jog gana būti gerais, gana tūpčiojimų, reikia būti 
kovingais, reikia pradėti ką nors didesnio, jei norima 
pasiekti apčiuopiamų laimėjimų. Į šitas organizacijas 
yra susibūrę nemažai talentingų jėgų, energingų, pra
silavinusių vadovų.

Didelę įtaką negruose turi dr. Luther Martin King, 
kuris atstovauja daugiau mažiau religingas negrų gru
pes. Jis yra priešingas jėgos vartojimui, jis mano, jog 
negrai išsikovos pilietines teises pasyviškai, nevartoda
mi fizinės jėgos.

kiši-

dali- 
kaip 
liau-

IR TAIP DALYKAI ŠIANDIEN tebesiklosto. Spė
jama, kad netrukus bus sušaukta visų vadovaujančių 
negrų konferencija ir joje bus konkrečiai išgvildentas 
“juodosios jėgos” klausimas.

Klaidos atitaisymas
“LAISVĖJE” Už LIEPOS 8 d. tilpo redakcinis 

straipsnis apie Lietuvių Darbininkų Susivienijimą. Ten, 
kur pasakyta, apie kiek LDS išmokėjo savo nariams, 

' įvyko nemalonių paklaidų. Reikia skaityti taip:
“Nuo LDS susiorganizavimo iki gegužės 1 d., 1966 

m., nariu mirė 3,497. Jų pašalpgaviams išmokėta po
mirtinėmis viso $1,366,981.95.

Per tą laiką narių sirgo 17,262 ir jiems LDS išmo
kėjo pašalpomis $964,875.30.”

JAV karas Vietname — ci- 
i niškiausias agresyvios Ameri- 
1 kos imperializmo politikos 
pasireiškimas. Tai tyčiojima
sis iš tarptautinės teisės, iš 
tarptautinių susitarimų, gru
bus Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos įstatų laužymas. 
Kaip tik JAV sužlugdė Žene
vos 1954 metų susitarimų 
vykdymą, kuriais buvo numa
tyta surengti bendrus Vietna
mo rinkimus ir suvienyti Viet
namą be jokio užsienio 
mosi.

Amerikos kariuomenės 
niai atėjo į Vietnamą, 
grobikai, kaip Vietnamo 
dies laisvės ir nepriklausomy
bės smaugėjai. Plėšikiškame 
kare, kurį JAV kariauja prieš 
Vietnamą, jos vis labiau grie
biasi žiaurjų ir nežmoniškų 
priemonių, naikina taikius 

■ gyventojus, net naudoja na
palmą ir nuodingąsias me
džiagas. Tie, kurie vykdo 
šias piktadarystes, eina hitle
rinių karinių nusikaltėlių ke
liu. Amerikos kariuomenės ir 
jų satelitų veiksmai Vietname 
—nusikaltimas taikai ir žmo
nijai, sukeliąs didžiausią tarp
tautinę atsakomybę. Agreso
riai turi atsižvelgti į istorijos 
pamokas ir neužmiršti, kad 
jiems nepavyks išvengti atsa
komybės už savo piktadary
bes.

Amerikiniams agresoriams 
I nepavyks išvengti atpildo už 

Poetas Justinas MarcinkevičiusVilniaus Universiteto rektorius matematikos 
mokslų daktaras prof. J. KUBILIUS

didžiulius materialinius su
griovimus ir nuostolius, pa
darytus Vietnamo liaudžiai, 
už sugriautus miestus ir kai
mus, už sudegintas ligonines 
ir mokyklas, už išardytus su
sisiekimo kelius, už visą bar
bariškumą, parodytą taikių 
gyventojų atžvilgiu.

JAV vyriausybė turi žinoti, 
kad kuo daugiau nusikaltimų 
bus įvykdyta Vietnamo liau
džiai, tuo didesnė bus kaltė, 
tuo rūstesnis bus atpildas už 
ją.

J A Vi vyriausybė mėgina 
ginklu primesti Pietų Vietna
mo gyventojams savo san
tvarką, išlaikyti ten supuvu
sį, liaudies giliai neapkenčia
mą karinės diktatūros reži
mą, kuris laikosi vien tik A- 
merikos durtuvais. Niekas ne
turi teisės diktuoti savo va
lios Vietnamo liaudžiai, kaip 
ir bet kurios kitos šalies liau
džiai. Tik Vietnamo liaudis 
gali spręsti, kokią santvarką 
sukurti savo šalyje, ir tai yra 
jos neatimama teisė.

Jungtinės Amerikos Valsti
jos norėtų pavergti ir kitas 
Indokinijos pusiasalio šalis. 
Jos vis intensyviąu grubiai 
kišasi į Laoso vidaus reika
lus, bombarduoja jo teritori
ją, toliau vykdo provokacijas 
prieš nepriklausomą Kambo
džą.

Visa tai rodo, kad Ameri
kos imperializmas mėgina nu
slopinti tautų nacionalio išsi
vadavimo judėjimą, atimti iš 
jų šventą teisę pačioms lemti 
savo likimą, pasirinkti vysty
mosi kelią sutinkamai su sa
vo lūkesčiais.

Pavojus, kurį kelia agresy
vūs JAV vyriausybės veiks
mai, dar labiau didėja ryšium 
su tuo, kad ji siekia įtraukti 
į karą Vietname savo sąjun
gininkus. Australija ir Nau
joji Zelandija, Tailandas ir 
Filipinai, taip pat Pietų Ko
rėjos marionetinis režimas 
jau nusiuntė arba siunčia ka
rinius kontingentus dalyvauti 
kare prieš Vietnamo liaudį. 
Politinę ir materialinę para
mą Jungtinėms Amerikos Val
stijoms teikia Vietname Vo
kietijos Federatyvinė Respu
blika. Tos šalys, kurios pade
da agresoriams, teikdamos 
ginklus, kurios leidžia Jung
tinėms Amerikos Valstijoms 
naudoti savo teritoriją Ameri
kos kariuomenei į Vietnamą 
permesti ir jai aprūpinti, taip 
pat yra agresijos dalyviai. 
Anksčiau ar vėliau visų tų 
šalių vyriausybės turės atsa
kyti tautoms už šiuos veiks
mus.

Nieko negali suklaidinti A- 
merikos vyriausybės teigimai, 
kad ji pasiruošusi vesti dery
bas dėl Vietnamo problemos 
sureguliavimo. Šie pareiški
mai apie “taikingus ketini
mus” ir “taikingas derybas” 
yra perdėm melagingi, nes 
karo veiksmai ne tik tęsiami, 
bet ir plečiami.

Akivaizdus, pasipiktinimą 
keliąs neatitikimas tarp karo 
Vietname tęsimo ir JAV tei
gimų, kad jos norinčios imtis 
žygių nusiginklavimo keliu.

Mūsų šalių partijos, vyriau
sybės ir tautos žavisi didvy
riškosios Vietnamo liaudies 
narsumu, ištverme ir pasiry
žimu pasiekti pergalę kovoje 
su grobikais. Kaip besi
stengtų agresoriai, kokias 
naujas piktadarybes jie be- 
vykdytų, jie neįstengs pa
laužti Vietnamo liaudies pa
siryžimo apginti laisvę ir ne
priklausomybę. Pasitarimo 
dalyviai yra tos nuomonės, 
kad savo kova prieš Ameri
kos imperializmą Vietnamo 
liaudis gina ne tik savo nacio
nalines teises, bet ir įneša 
svarbų indėlį į pasaulinės so
cialistinės sistemos šalių, visų 
tautų kovą už taiką, nepri
klausomybę, demokratiją ir 
socializmą. Teisiam Vietnamo 
liaudies reikalui karštai pri
taria ir su juo visiškai solida
rizuojasi socialistinės šalys, 
tarptautinė darbininkų klasė, 
komunistų ir darbininkų par
tijos, nacionalinio išsivadavi
mo judėjimas, visos taikos ir 
pažangos jėgos.,

H.
šalys — Varšuvos sutarties 

dalyvės, pasirašiusios šį pa
reiškimą, kuo ryžtingiausiai 
patvirtina savo poziciją Viet
namo klausimu.

Amerikos . vyriausybė turi 
nedelsiant nutraukti agresyvų 
karą Vietname, gerbti pagrin
dines Vietnamo liaudies na
cionalines teises į taiką, na
cionalinę nepriklausomybę, 
teritorinę vienybę ir vientisu
mą, numatomas Ženevos 1954 
metų susitarimais Vietnamo 
klausimu.

Vadovaudamosi tuo, kad 
teisė spręsti savo reikalus pri
klauso išimtinai Vietnamo 
liaudžiai, valstybės — šio pa
sitarimo dalyvės — visiškai 
pritaria Vietnamo Demokra
tinės Respublikos vyriausybės 
keturių punktų programai ir 
Pietų Vietnamo Nacionalinio 
išsivadavimo fronto iškeltai 
penkių punktų programai, ku
rios yra teisingas pagrindas 
Vietnamo klausimui politiškai 
sureguliuoti. Jos visiškai ati
tinka Ženevos 1954 metų su
sitarimus, atitinka taikos Piet
ryčių Azijoje ir visame pasau
lyje interesus.

Jungtinės Amerikos Valsti
jos turi pradėti griežtai vyk
dyti Ženevos susitarimus Viet
namo klausimu, nutraukti ag
resiją prieš Vietnamo Demo
kratinę Respubliką, nedel
siant, galutinai ir negrįžtamai 
nustojus bombarduoti jos te
ritoriją, nutraukti ginkluotą 
intervenciją Pietų Vietname, 
išvesti savd kariuomenę ir sa- 
3 — Kas ką rašo irsako 
vo satelitų kariuomenę iš Pie
tų Vietnamo, likviduoti visas 
Amerikos karines bazes šioje 
šalyje, pripažinti Nacionalinį 
išsivadavimo frontą vieninte
liu tikru Pietų Vietnamo gy
ventojų atstovu, pripažinti 
Vietnamo liaudžiai teisę lem
ti savo likimą be kišimosi iš 
užsienio, pačiai spręsti klau
simą dėl taikaus šalies suvie
nijimo.

III.
Apsvarsčiusios padėtį Viet

name susidariusią, Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms plečiant 
karo veiksmus, valstybės — 
Varšuvos sutarties dalyvės:

1. Kuo ryžtingiausiai įspė
jo JAV vyriausybę dėl atsa
komybės, kurią ji prisiima vi
sos žmonijos atžvilgiu, tęsda
ma ir plėsdama šį karą, už 
visus negalimus numatyti pa
darinius, kurie gali kilti taip 
pat ir pačioms Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms.

2. Teikia ir teiks Vietnamo 
Demokratinei Respublikai vis 
didesnę moralinę-politinę pa
ramą ir visapusišką pagalbą, 
taip pat ekonominę ir gynimo
si priemonėmis, medžiagomis, 
technika ir specialistais, rei
kalingą Amerikos agresijai 
pergalingai atremti, atsižvelg
damos į naujos karo Vietna
me fazės iškeltas reikmes.

3,. Pareiškia, kad jos.pasi
ruošusios, jeigu Vietnamo De
mokratinės Respublikos vy
riausybė prašys, suteikti ga
limybę savo savanoriams vyk
ti į Vietnamą ir padėti Viet
namo liaudžiai jos kovoje 
prieš amerikinius agresorius.

4. Griežtai smerkia JAV 
veiksmus, kuriais siekiama iš
plėsti karą ir į Laosą bei 
Kambodžą, pareiškia, kad jos 
solidarizuojasi su šių šalių 
tautomis, reikalauja, 'kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
griežtai laikytųsi Ženevos 
1954 ir 1962 metų susitarimų 
ir dėl šių valstybių, gerbtų jų 
suverenumą, nepriklausomy
bę, neutralumą ir teritorinį 
vientisumą.

IV.
Mūsų šalių partijos ir vy

riausybės yra tos nuomonės, 
kad reikalinga socialistinių 
valstybių veiksmų vienybė 
Vietnamo liaudies pergalei 
pasiekti. Kiekviena iš mūsų 
šalių kupina pasiryžimo ir at
eityje negailėti pastangų, im
tis visų reikiamų priemonių, 
kad būtų galima padėti Viet
namo liaudžiai padaryti galą 
Amerikos agresijai.

šalys — šio pasitarimo daly
vės — kreipiasi į visas valsty
bes, kurioms brangi taika, į

“Bolšoi” baletas ir D-ro 
Repshio mirtis

San Francisco meno mylė
tojai su didžiausiu entuzi
azmu pasitiko Tarybų Są
jungos “Bolšoi” baletą. Lie
pos 2 dieną proga turėjau 
grožėtis įspūdingo grožio 
baleto “Giselle” pastatymu. 
Tikrą tiesą rašė dienraščio 
“San Francisco Chronicle” 
žurnalistas Herbb Caen, 
kad niujorkiečius tiesiog 
apsvaigino, sužavėjo “Bol
šoi” baletas. Ypatingai, jis 
sakė, vaidinant “Giselle”, 
balerina Natalia Bessmert
nova sužavėjo niujorkie
čius. Pilnai tuo tikiu, nes 
ir sanfranciskiečiams vai
dinant 'Giselle’’ teko ap- 
svaigti...

Pav., mūsų dailus didelės 
operos pastatas buvo pilnai 
užpildytas ir stovinčių ne
maža matėsi. Entuziazmas 
buvo toks didelis, toks įspū
dingas, kad nėra jam apra
šyti žodžių, ypatingai laike 
Natalios Bessmertnovos so- 
lų ir duetų su lyg vėjo pa
galba skraidančių į aukštį 
Mikhail Lavrovsky, rodės, 
namo sienos negalės išlai
kyti nuo gausių šūkių ir 
treuksmingų aplodismentų.

Sėdintieji arčiau estrados 
mėtė gėles, moterys mėtė 
nuo krūtinių savo korsažus 
ir kitus papuošalus į estra
dą. Tikrai neregėtas įspū
dis ir entuziazmas buvo.

Pasitikimas baleristų
Liepos 3 d. vienoje San 

Francicso galerijoje įvyko 
pasimatymas su “Bolšoi” 
baleristais. American-Rus
sian Institutas tuo pa
sirūpino. Publikos suūžė su 
kaupu į šiuos galerijos kam
barius. Baleristų atsilankė 
nemaža dalis. Tiesa, ne vi
siems teko čia dalyvauti, 
nes tą vakarą kitiems teko 
šokti, vaidinti.

Instituto pirmininkas pro
fesorius H. Roberts pasvei
kino baleristus ir linkėjo 
jiems gražios sėkmės. Ste
bint į baleristus, jų liesias, 
dailias figūras, veidų bruo
žus, atrodė lyg jie būtų nu
lieti iš kokios nors nepa
prastos medžiagos. Ot, kaž
kaip sunku akis atitraukt 
nuo jų. Visi madingai ap
sirengę.

Balerisčių mergaičių plau-

visas pažangiąsias ir taikingą
sias jėgas, į pasaulio visuome
nę, į tarptautinį darbininkų 
judėjimą, į komunistų ir dar
bininkų partijas, ragindamos 
sutelkti frontą kovai prieš 
Amerikos agresiją, griežtai 
stoti prieš barbarišką karą 
Vietname, paremti narsią 
Vietnamo liaudies kovą.

šalys — Varšuvos sutarties 
dalyvės — kreipiasi į visų val
stybių vyriausybes, raginda
mos padaryti viską, kas nuo 
jų priklauso, kad būtų pada
rytas galas JAV agresijai Viet
name, būtų likviduotas karo 
židinys Pietryčių Azijoje, bū
tų sumažintas įtempimas ir 
normalizuoti tarptautiniai san
tykiai. Nė viena valstybė, nė 
viena vyriausybė, kuriai rūpi 
taikos likimas, negali ir neturi 
abejingai žiūrėti į JAV veik
smus Vietname, šie veiksmai 
ne tik kelia pavojų Vietnamo 
liaudies nepriklausomybei ir 
laisvei, bet ir sudaro vis rim
tesnę grėsmę visuotinei taikai.

Mūsų šalys pareiškia savo 
įsitikinimą, kad taikos jėgos, 
remiančios Vietnamo, liaudies 
kovą, gali priversti Amerikos 
/imperialistus nuraukti agresi
ją Vietname ir tuo pačiu 
įnešti didelį indėlį, užtikri
nant taiką visame pasaulyje.

Teisus reikalas, už kurį ko
voja Vietnamo liaudis, trium
fuos! Vietnamo liaudis nuga
lės!

kų šukuosenos — vėliausios . i 
mados. Kalbūs, draugiški, .y 
jokio pasipūtimo pas juos < 
nėra. j

O jau klausimų iš publi- 
kos nestokavo jiems. Be- | 
je, ir mes lietuviai triravo- 
mės, ar nesiranda “Bolšoi’' 
balete lietuvių šokėjų. At- i 
sakė, kad randasi, tik šiuo 
tarpu jų nėra čia atvyku- r 
šių. . A, i
Staigi d-ro Repshio mirtis

Nelemtoji mirtis išplėšia f 
iš mūsų tarpo be laiko vi- y 
sų prakilniausius, reikalin
giausius žmones. Neteki
mas d-ro Repshio ne vien 
didelė skriauda jo mylimie
siems, artimiesiems, bet di
delė skriauda ir pažangia
jai visuomenei. Bostone pas 
Repshius teko trejetą kartų 
gražiai paviešėti ir arčiau 
daktarą pažinti. Velionis 
daktaras buvo geros valios, 
širdingas ir pilnas draugiš
kumo žmogus.

Manau, kad d-ras Repshis 
savo profesija daug patar- \ 
navo mažo ištekliaus žmo
nėms.

Liūdesy liko velionio žmo
na E. Repšienė ir su pirma 
žmona dukra ir, be abejo, 
daugybė draugų. Nuoširdi, 
gili užuojatua Elžbietėlei 
Repšienei, giminėms ir 
draugams. O Daktarui lai 
būna lengva amžinai ilsėtis į 
jo numylėtame Bostone. k

Jauki išvyka L
i

Birželio mėnesį įvyko Z 
Santa Cruz, Calif., Ray Ma- f 
chiulio bei Machiulių šei- •' * 
mos vasarnamyje puiki iš
vyka. Nepaisant, kad Santa 
Cruz nuo S. Francisco — 
Oaklando nemaža kelionė, 
tačiau ši grožio vieta pa
žadina žmones į čia vykti. 
Čia randasi apsigyvenusių 
Kalifornijos gražuolių rau
donmedžių, kurie moka su- ▼ 
žavėti bile žmogų.

Atvykusiam iš didmiesčio x j 
šie milžinai, tiesūs medžiai, * 
nuteikia žmogų geron pu- 4 
sėn.

Kalbama išvyka buvo su ,, ( 
pietais, rengėjams ir pelno 
liko. M
Varde išvykos ruošėjų ir 

atsilankiusių svečių reiš
kiu didelį padėkos žodį vi
sai Machulių šeimai už pui
kią dieną. • 1

Liepos 3 dieną nuo San 
Francisco - Oakland įlankos 
tilto nušoko 230 pėdų į van
denį ir liko gyva, 18 metų 
amžiaus mergaitė Louisa 
Adrenne Lewis. Mergaitės 
tik nugara liko pažeista. 
Kol kas priežastis šokimo 
nežinoma.

Mūsiškiai geros valios 
žmonės Al. ir V. Tarašikai 
išvyko į Chicagą dalyvauti 
LDS seime. Laimingos ke
lionės jiems ir sveikiem 
grįžti į namus.

M. B-te

Los Angeles. — Čionai 
baigėsi visų Amerikos gu
bernatorių metinė konfe
rencija, užgirdama vyriau
sybės politiką ir karą Viet
name. Prieš užg.yrimo re
zoliuciją balsavo tiktai O- jj 
regono valstijos gubernato- & 'j 
rius Mark O. Hatfield, res-: v 
publikonas. Keturiasdešimt 
devyni gubernatoriai baisa 
vo už rezoliuciją.
Oregono gubernatorius lai

kosi su senatoriaus Morse 
nusistatymu, kad šis Viet
namo karas yra nelegališ- 
kas ir neteisingas. ,
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A. B. Salietis

Kelios pastabos iš Amerikos
!■ * Kom. parti j oi

Y, Mūsų skaitytojams jau 
’ žinoma, kad šių metų birže- 

lio 22-26 dd. New Yorke 
į įvyko Jungtinių Amerikos 

Valstijų Komunistu parti- 
. jos suvažiavimas. Tai buvo, 

partijos vado Gus Hali žo
džiais, “svarbus mūsų poli- 

j Etiniame gyvenime įvykis”. 
’*) Pradėdamas platų Parti- 
' » jos Centro Komiteto prane

šima, Gus Hali pastebėjo, 
kad mūsų šalies vyriausybė 
pabijojo i šį suvažiavimą 

(įleisti broliškas delegacijas 
iš užsienio. Kodėl? “Štai ir 
vėl”, atsakė Hali, “mes ma
tome, kad ne mūsų skaičius 
yra laikomas aiškiu ir grei- 

> tu pavojumi, bet mūsų idė
jos, mūsų mintvs. Ši galin
giausios kapitalistinės kla
sės pasaulyje baimė labai 
daug pasako apie jos vidinę 
silpnybe, apie kapitalistinės 

I santvarkos nepasitikėjimą 
savimi.”

Toliau:I]
“Čia mūsų buvimas pa

vaizduoja dar ir kita socia
linio progreso dėsni, būtent, 
kada idėja atspindi momen
to realybę, ji pasidaro ne-

I nugalima. Paskutiniais ke
leliais metais mūsų partijos 

/ pateikta tiesa, įkūnyta 
, Marksizmo - leninizmo 

moksle, buvo paskelbta uz 
u įstatvmu ribų, persekioja- 

ma ir teismu baudžiama. 
Ji buvo iškraipoma ir netei- 
singai perstatoma. Ji buvo 
atvejų atvejais skelbiama 
sergan čia, pasenusia, 
mirštančia ir daugelį 
kartu — iau mirusia. Bet, 

/ štai, nežiūrint Smitho akto, 
'( MoCa^rano akto. Komunis- 
; to tu vaikins kontroles akto, 
Į Landrum - Griffino akto; 

nežiū r i n t Leavenworth o, 
jį a Atlantos. Lewisburgo, Al- 
|! * dprsono. Terre Haute ir 

Danburio federaliniu kale
nimu. koriuose mūsų vadai 

. t bovn kalinami. —štai mes • P * ncjoma so^ninke i Naciona- 
Hni «iiva^iavima. štai mes 
cvqvbnq politinėje scenoje 
faktorius štai mes — vie- 
nlnrri ir stinrėiantvs. Tai ir 
vol ivnrlirvnaq* irlpins negali
ma ikoHnti izoliuoti arba 

•m sunaikinti Teisingo realy
bės atsnindžio negalima su- 

• butnliuoti.
Mes pirmutiniai pripažįs

tame. kad šios pergalės mes 
nepasiekėme vieni, — iš tik
rųjų, tai nėra mūsų perga
lė. Šio suvažiavimo laiky
mas yra tos demokratinės 

* dvasios, to demokratinio su
pratimo, kurių šaknys taip 
giliai suleistos į mūsų tauti- 

i ♦ nį charakterį, pergalė. Ir 
todėl mes norime padėkoti 
milijonams mūsų žmonių, 
kurie nesutinka su mumis, 
bet kurie turėjo gilius de
mokratini u s įsitikinimus, 
kurie permatė, kas slypi už 
antikomunizmo dūmų už- 

J A dangos ir atėjo ginti komu- 
p nistus, nes tiktai taip tėra 

galima apginti mūsų demo
kratines įstaigas. Mes taip* 

! gi norime padėkoti milijo
nams visame pasaulyje 
žmonių, kurie pareiškė 

A mums savo solidarumą...
| Bet štai kitas dalykas, 

kuris turi užmetęs biaurų 
šešėlį ant viso mūsų gyveni- 

*mo, ant visko, ką tik mes 
mes darome. Tai krimina- 
liška, brutališka Jungtinių 
Valstijų agresija prieš

I Vietnamo žmones. Tai pik
ti čiausias, žvėriškiausias už

puolimas ant mažos tautos,

. -v-

’ ' IS 
i ”

j suvažiavimo
kokį tik yra mačiusi žmoni
jos istorija.

Hitlerinės Vokietijos žvė
riškumas — gabenimas jos 
aukų į krematoriumus — 
sukrėtė civilizuoto žmogaus 
sąžine. Betgi dabar Jungti
nės Valstijos operuoja šim
tus lekiojančių krematoriu
mų, iš kurių liepsna naiki
na kaimus, miestus ir lau
kus. Pirmutinės jų aukos 
yra moterys ir vaikai. Kada 
gi visoje žmogaus žiaurumo 
istorijoje kuri kita tauta 
kada nors siekė ugnimi ir 
masišku, be jokios diskrimi
nacijos, naudojimu chemi
kalų naikinti viską, kas tik 
auga, kiekviena augmeni. 
kiekvieną gyvulėlį? ir įej 
tas nebus sulaikyta, tai 
Vietnamas pasidarys taip 
tuščias, kaip Mėnulio pavir
šius. Kaip dujinės kameros 
ir smogikai buvo hitlerinės 
Vokieti ios įnašas į civiliza
cija. taip “depopulation”, 
“defoliation”, “saturation 
bombing”, “napalm” kon
cepcija yra Jungtiniu Vals
tijų kontribucija civilizaci
jai!

Jei dar galima toki pikta 
ir tokio dvdžio nusikalti
mą padvigubinti, tai ii pa
dvigubina šlykšti Džonso
no, McNamaro ir Goldber- 
go demagogija. Tai bedug
nis moralinės išsigimimas. 
Tai demoo-ofnia. kuriai ly
gins istoriioie nėra buvę.”

Tai. nasakvsiu. labai ašt
rūs, liepsnojantvs žodžiai, 
bet jie pilnutinai anibūdina 
šio Amerikos komunistu su
važiavimo dvasia ir nuotai
kas. Nebuvo vengta vadinti 
viską iu tikrais vardais.

—Peikia nasakvti. šis su
važiavimas buvo vienas iš 
geriausiai suruoštu, vienas 
iš darbingiausiu ir vienas iš 
entuziastingiausių tos par
tijos suvažiavimų.
Entuziastiškas atidarymas
Suvažiavimas tęsėsi dau

giau kaip keturias dienas. 
"Prasidėjo birželio 22 d. su 
didžiuliu mitingų, i kurį bu
vo įleisti ne tik delegatai, 
'dternatai bei specialiai pa
kviesti stvečiai. bet taipgi iš 
anksto iėiimo bilietus įsigi
ję nartiios nariai ir jų bi
čiuliai. Tai buvo atdara se
sija, kurioje platų Centro 
Komiteto pranešimą patei
kė įžymusis kovotojas ir 
nartijos vadas Gus Hall. I 
šią sesija taipgi buvo įleisti 
ir dalyvavo laikraščių, di
džiųjų žinių agentūrų, radi
jo ir televiziios tinklu re
porteriai. Reikia pastebėti 
ir ta, kad ant rytojaus ir 
paskui kasdien per visą 
suvažiavimą beveik vi
suose komerciniuose laik
raščiuose buvo pranešin ė ja
ma iš suvažiavimo eigos. 
Taipgi radijo ir televizijos 
stotys suvažiavimo neigno
ravo. Galima sakyti, kad 
apie jokį kitą Amerikos ko
munistų sąskrydį nebuvo 
taip plačiai kalbama ir ra
šoma. Žinoma, buvo rašoma 
savaip, kartais žinias iš
kraipant, tiesą apverčiant 
aukštyn kojomis, bet svar
bu, kad jie — komunistai — 
šį kartą nebuvo ignoruo
jami, kad jų suvažiavimas 
susilaukė plataus dėmesio.

Ypatingą entuziazmą su
važiavimo atidarymo susi
rinkime iššaukė skaitymas 
sveikinimų nuo įvairių ko
munistų partijų iš užsienio. 
Tarp kitų , suvažiavimui

sveikinimus prisiuntė Šiau
rės Vietnamo, Indi jos, 
Prancūzijos, Tarybų Sąjun
gos, Italijos, Šiaurės Korė
jos ir k t. komunistinės par
tijos. Beje, mūsų komercinė 
spauda specialų dėmesį at
kreipė į Šiaurės Vietnamo 
ir Tarybų Sąjungos partijų 
sveikinimą. Girdi, tas reiš
kia, kad amerikinė partija 
palaiko Tarybų Sąjungos 
poziciją jos ginčuose su ki
niečiais.

Žinoma, niekados nebuvo 
jokios abejonės apie tokį 
amerik iečių nusistatymą. 
Tiesa, buvo ir gal dar yra 
vienas kitas narys bei vei
kėjas, kuris simpatizuoja 
kiniečių pozicijai, bet jų 
balsas visiškai nepasirodė 
šiame suvažiavime. įdomu 
pabrėžti, kad nei Kinijos, 
nei Albanijos (kiek man ži
noma šiuos žodžius rašant) 
komunistinės partijos ne- 
prisiuntė suvažiavimui 
sveikinimo.

Suvažiavimo sąstatas
Gal nebus pro šalį žodis 

ir apie suvažiavimo sąstatą, 
jį sudarė 213 delegatų ir 42 
pavaduotojai. Tai vienas iš 
skaitlingiausių partijos su
važiavimų. Buvo atstovau
jama 36 valstijų partinės 
organizaciios Gal daugiau 
kaip trečdalis delegatų ir 
alternatų buvo jaunuoliai.

Reikia žinoti, kad Jaunų
jų Komunistų Lygos Ame
rikoje seniai nebėra. Tai, 
žinoma, nelabai gera padė
tis, kad nėra pereinamosios, 
naruošiamosios organizaci
jos. Dvidešimt du delegatai 
buvo studentai, 68 pramoni
niai darbininkai ir 
fesionalai. Likusieji 
užsiėmimu, 
nenaši gesti 
“antrosios” 
Tik vienas 
iš katecoriios nuo 30 iki 50 
metu amžiaus. Vienoje pu
snie vvrai ir moterys nuo 
50 iki 80 metu, o kitoje vai
kinai ir mergaitės nuo 19 
iki 25 metu. Tai reiškia, kad 
siautėiusi ilgametė reakci
ja, siautėjęs ilgametis tero
ras prieš komunistus, susi
dorojo su “antrosios” kar
tos komunistais. Reikia at
siminti, kad per visus sep
tynerius metus Amerikos 
Komunistu partija neturė
jo, negalėjo turėti jokio na
cionalinio suvažiavimo. Rei
kia tikėtis, kad dabar, no 
šio suvažiavimo, padėtis 
pasikeis gerojon pusėn.

(Bus daugiau)

Miami Fla “LAISVES” REIKALAIS

54 nro- 
kitokių 
galima 
visos

Nebuvo 
beveik 
kartos žmonių, 
kitas tesimato

Maskva. — Mirė nuo šir
dies priepuolio Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekreto
rius A. P. Dudakov. Buvo 
tik 55 metų amžiaus.

Gražiai praėjo liepos 4-ta
Kai prieš 190 metų liepos 

4-tą 13 Jungtinių Valstijų 
. paskelbė pasauliui Ameri

kos Nepriklausomybės de
klaraciją, be abejo, buvo 
džiaugsmo diena, kurią tra
diciniai švenčiame kas me
tai. Šių metų liepos ketvir
tą jankiai, įspūdingai šven
tėme Miamio Aido choro 
pokilyje — Lietuvių Socia- 
lio Klubo salėje. Gražiai 
skambėjo mūsų šalies ir 
senos tėvynės — mūsų mo
tulių ir sesučių Nemuno 
krašto dainos.

Tiesa, tai buvo karšta, 
tvanki diena. Daug pra
kaitavo pokilio darbuotojos 
ir dainos artistai. Bet jau
ki nuotaika, kai salė pilnu
tinai prisipildė svečiais — 
šiluma “niekam kaulų ne
sulaužė”. '

Bet kas padarė choro po
kylį taip sėkmingu? Gale 
savaitės parengimų buvo 
su kaupu —šeštadienį, sek
madienį ir vėl pirmadienį. 
Žinoma, tai meno artistai, 
tai brangūs svečiai — Mil
dred Stensler ir Viktoras 
Beckeris. Tai todėl, kad 
Mildred Stensler ir Vikto- 

| ras Beckeris nusitarė savas 
j atostogas panaudoti visuo
menės labui, puoselėjimui 
lietuvių dainos meno. Jie 
atvyko sava iniciatyva, sa
vomis lėšomis i . karštą 
Floridą.

Mildred Stensler yra 
chorvedė, dainininkė. Tik 
pereitais metais ji su gru
pe amerikiečių dainininkų 
dalyvavo dainų ir šokių fe
stivalyje Lietuvoje. Ten di
rigavo tūkstančiams chori
stų. Mildred mūsų judėji
me yra talentinga vadovė. 
Ji vra. LMS centro sekreto
rė. ii gerai rašo spaudoje, 
moka organizuoti menine 
veikla. Šiuo metu, kai atei- 
viios gretos senėja ir ma
žėja. vra gražu matvti jau- 
nesnėsės kartos taip sėk
minga meno judėjime vei
kėją, kaip Mildred.

Meninė programa
Viktoras Beckeris, žino

ma, buvo programos žvaig
ždė, Mildred — akompanis- 
tė. Viktoras yra koncerti
nis solistas. Estradoje jis 
jaučiasi laisvai, kaip “na- 
mieje”. Jo balsas lavintas 
ir gražus. Jis publikai da
vė daug, kuri ilgai ji nepa
leido nuo estrados. Solistas 
dainavo dviem išstojimais. 
Jo dainos tinkamai parink
tos — lietuvišos ir angliš
kos.

Viktoras daugiau, negu 
solistas. Modernišku savo 
instrumentu užrekorduotas 
dainas jis pademonstravo

salėje. Tad girdėjome so
listus, duetus ir chorus dai
nuojant, kurių asmeniškai 
nematėme.

Keletą dainelių davė ir
mūs vietinė solistė Elenutė iš arti ir toli. 
Mikitienė. Gaila, kad (kita
mūsų vietinė solistė, Mae mūsų laikraščio

Kaip žinia, liepos 3 d. buvo suruošta graži sueiga 
pas Philadelphijos kaimynus ūkininkus Ramanauskus. 
Jie patys suruošė ir susirinkusius svečius puikiai vai
šino. Ten dalyvavo A. Bimba ir sugrįžęs pasakojo, kad 
ta sueiga labai puikiai pavyko. Buvo suvykę svečių

Gabrėnienė, šiuo tarpu yra 
išvykusi į “nortus” ir ne
galėjo šiame pokilyje daly
vauti.

Vietinjs Aido choras gra
žiai pasirodė dviem išstoji
mais. Bet irgi pasitaikė ši 
programa laiku, kai choro 
mokytojas Velička yra iš
vykęs atostogoms. Ir choro 
vadovybė teko Mildredai. 
Žinoma, Mildreda pastebė
jo, kad Jono Veličkos cho
ristai jau gana gerai pra
mokyti, tad ir naujam di
rigentui juos paėmus, galė
jo gana gerai dainuoti.

Parengime buvo svečių, 
kuriuos 
matyti LSK salėje, 
gabioji 
darbuotoja Mrs. M. Koch 
svečius supažindino 
tiniais.

Dainų programą

tik retai tenka 
Mūs 

svečių patikimo

su vie-

Dainų programą atidarė 
choro pirmininkas J. W. 
Thomsonas. pirmininkavo 
choristas Birštonas. Prie 
sėkmės šio choro parengi
mo labai daug dirbo ir au
kojo abudu Birštonai. Tuo 
tarpu pripuolė Mrs. Birš
tonienės gimtadienis, kurį 
ji panaudojo meno, choro 
gerovei. Ji gamino ir do
vanojo skanų maistą sve
čiam. Taipgi geri meninin
kai, daug metu dalyvavęs 
Newarko Sietyno chore. 
Juozas ir Marytė Paukš- 
taičiai šiame narengime at
žymėjo vedybinio gyveni
mo 40-ta sukakti. Prane
šima iubiliiatu pagarbai 
nadarė S. Thomsonienė.

Mūsų laikais kelionės vra 
“trumpos”. Viliamės, kad 
šis susitikimas Floridoje 
su Mildred ir Viktoru, ne
bus paskutinis. Su jais ir 
kitais dainos artistais lauk
sime daugiau pasimatymų.

Ramstis

Redakcijos atsakymai
C. P.—Dėkojame už pri

siųstas informacijas.

Londonas. — 17-ojo amž. 
prancūzų dailininko Claude 
Gelliee piešinys parduotas 
už $490,000.

Post Fall, Idaho.—Išbė
gusi iš kalėjimo kalinė Lil-1 
lian Jo Ramus, gerai gink
luota, negalėjo atsilaikyti 
prieš FBI agentus. Tapo 
pašauta ir suimta.

Mūsų mielieji Trakai šešėlių žaismas (J. Sabo nuotr.)

Toje gražioje, jaukioje sueigoje nebuvo pamiršti ir 
i “Laisvės” reikalai. Širdingiausias ir 

didžiausias ačiū, žinoma, priklauso draugams Rama
nauskams, kurie sukvietė tokį gražų būrį svečių.

Per A. B. “Laisvei” dovanų buvo įteikta sekamai:
F. Mankauskas .............................
Zambusevičiai ................................
J. Stasiukaitis .............. .......... ;...
J. ir J. Staniai ...............................
J. Deltuva ......................................
L. Tilvikas .....................................
N. Dudonis ....................................
A. ir Ch. Motuzai .......................
A. ir K. Naravai ....... . ...................
T. J. Beleckiai ...............................
John ir Frances Logisky ...........
V. Paliepienė .........................
Uršulė Gužonienė .......................
W. Žuvininkas ..............................
P. Paserskis ................................
Nellie Griciūnienė.........................
E. Mulokaitė .................................
F. Nevardauskas .........................
J. Meška ......................................
LDS Narys....................................
A. Globičius ................ . .............. .
Mariutė ..........................................
Martha Youdogienė ....................
Eva Krutulis-Čereškienė ..............
Ona Krutulienė ...........................
J. ir E. Bekampiai .....................
P. Šlajus ........................................
F. Zavis ....... . ..............................
V. Gizauskas .................................
H. ir R. Feiferiai .........................
Visiems širdingai ačiū už paramą.

“Laisvės” Administracija

$15.00 
15.00 
10.00 
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10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
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5.00 
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Sellersville, Pa
Iš prakilnaus susitikimo
Visi buvo susidomėję, vi

si laukė liepos trečiosios. Ir 
štai, ta laukiamoji diena 
atėjo. Tai draugų Rama
nauskų atmintina ir garbin
ga diena. Jie, paminėjimui 
ilgų metų ūkinin k a v i m o 
surengė šią iškilmę, į kurią 
užkvietė savo pažįstamus, 
draugus ir gyvenimo bičiu
lius. Kad surengus tokią 
didelę iškilmę, reikia įdėti 
daug kruopštaus darbo ir 
turto. Tai - didelis ir atsa
kingas uždavinys. Bet An
tanas ir Bronė Ramanaus
kai dar pilni energijos ir 
“jaunatviško” ryžto, ir ne
žiūrint į visokius nesmagu
mus ir skerspaines, jiedu 
pasišventusiai eina prie už
sibrėžto tikslo ir rengia 
lietuvių susitikimą.

Kad sutikus svečius ir 
juos gerai pavalgydinus ir 
pavaišinus, šeštadienį, lie
pos 2 d. atvažiuoja pas 
juos Pranaitis. Kazlauskas. 
Baranauskas, W a 1 a n t a i. 
Merkiai, Marytė. Jurgis ir 
Gustaitienė iš Filadelfijos 
ir Vladzė Paliepienė iš 
Cherry Hill, N. J., ir sudarė 
dideli buri pagalbininkų. 
Vyrai, vadovybėje Rama
nausko, sunešė stalus ir 
suolus ir juos nastatė sody
boje. no dideliais lapotais 
ąžuolais ir sutvarkė viską, 
kas reikalinga. Moterys, va
dovybėje Bronės, griebėsi 
gaminti maistą.

Štai, sekmadienis, liepos 
trečioji. Diena iš pat ryto 
buvo karšta. Apie 10 va
landa svečiai pradėjo rink
tis ir nuotaika pagyvėjo, 
nes vieni kitiems snaudžia 
dešinę, įvyksta nauji susiti
kimai, naujos pažintys. Sve
čių suvažiavo iš New Jer
sey, Filadelfijos, Chesterio, 
Readingo, Eiastono, Beth- 
lehemo, Mahanojaus, Ply- 
moutho, Shenandoah, Pitts- 
tono, Scrantono, o daugiau-

Nįa buvo iš New Yorko ir 
BMtimorės.

Atėjo pietų laikas, ir sta
lai tapo apkrauti įvairiais 
valgiais ir kitokiais pridėč- 
kais. Visi valgo, visi vaiši
nasi. Visi jaučiasi kaip vie
nos šeimynos nariai. Bene
diktas Beržas iš C h e r ry 
Hill, N. J., nuotaiką pagy
vino rekorduota muzika ir 
gražiomis melodingomis lie
tuviškomis dainomis.

Ir taip, prie pašnekėsiu, 
pasikalbėjimų, vaišinosi ir 
linksminosi, laikas greitai 
bėgo ir diena ėjo prie pa
baigos.

Draugui Merkiui pirmi
ninkaujant, įvyko ir pro
gramėlė, kurioje sugrįžę iš 
Tarybų Lietuvos turistai 
papasakojo įgytus įspū- 
ispūdžius senojoje tėvynėje. 
Kalbėjo Truikienė, Kaspa-. 
riūnas ir Keršuliai. A. Bim
ba paprašė spaudai para
mos.

Programai pasibaigus, vi
si, kas tik norėjo, gavo už
kąsti, kad alkaniems nerei
kėtų važiuoti namo.

Prie stalu patarnavo 
Zambusevičienė, M a r ytė, 
Bekampienė. Stanienė, Ku- 
čiauskaitė, Merkienė. Mu- 
lokaitė ir kitos. Dirbo 
Merkis, Ramanauskas, Wa- 
lenta, Baranauskas, Kaz
lauskas, Jurgis ir kiti.

Su dovanomis sueigos 
naudai prisidėjo Tilvikas, 
Marytė ir Romikaitienė.

Padarius sueigos sąskai
tą pasirodė, kad buvo su
kelta labai labai gražios pa
ramos spaudai. Ta parama 
dar pagausėjo, kada viena 
iš gaspadinių padengė val
gių išlaidas sumoje $115.

Tai buvo našus ir įspū
dingas susitikimas. Tokiu 
jis buvo dėka to, kad drau
gai ir draugės iš skirtingų 
kolonijų širdingai parėmė. 
Tai džiugus ir pagirtinas 
rūpestingumas.

J. A. Bekampis
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A. Kazlauskas

Pirmosios proletarines revoliucijos 
atgarsiai JAV lietuvių tarpe

visam pasauliui skelbti 
“tautos valią”... o ne ko
voti.”

Pažangiųjų lietuvių orga- 
niacijos, jų spauda protes
tavo prieš buržuazijos mė
ginimus suteikti savo klasi
niams interesams bendra- 
nacionalinę prasmę. “Lais
vė,” “Mūsų tiesa“ ir kiti 
laikraščiai Smetoną ir pa
čią buržuazinę vyriausybę 
laikė apsišaukėliais, “val
džia be šalies,” nes ji “nė
ra žmonių išrinkta, o tik 
paskirta saujos buržujų ir 
kunigų, ir tai ji laikosi tik 
daly Lietuvos.” Pažangio
sios jėgos stengėsi išaiškin
ti klasinį revoliucijos pobū
dį: “kumečiai ir mažaže
miai ūkininkai gena lauk 
dvarininkų ir klebonų val
džią, o pastarieji pasivadi
na save net visa Lietuva.”

Savo klasės egzistavimo 
viltis buržuazija susiejo su 
ginkluotu socialistinės revo
liucijos nuslopinimu. Visi 
buržuaziniai veikėjai, tauti
ninku ir klerikalų laikraš
čiai ragino kuo greičiau 
“baigti kalbas ir imtis plie
no.” Tautininkai realizavo 
visos buržuazijos troškimą 
ir Čikagos seime 1919 m.

I birželio 8-10 d. nutarė orga- 
! nizuoti JAV lietuvių ka- 
Į riuomenę bei pasiųsti ją į 
j Lietuvą. Ginklų ir amunici
jos buvo tikimasi įsigyti iš 
Antantės sandėlių Europo
je. , “Amerikos b r i g a d os” 
organizavimo reikalą .svars
tė Lietuvos buržuazinė vy
riausybė. 1919 m. pabaigoje 
įvykęs ministrų kabineto 
posėdis pritarė jos organi
zavimui, iškėlė didelę poli
tinę ir karinę brigados for
mavimo reikšmę. Buvo už
simota rikiuotėn pastatyti 
net 30,000 vyrų.

Klerikalai ir tautininkai, 
lipdydami “lietuvišką vais
kų,” griebėsi net atvirų 
klastočių. Buržuazinis 
“Garsas” 1919 m. Nr. 39 
paskelbė pirmojo pasaulinio 
karo dalyvio V. Meškūno 
laišką, kuriuo buvo ragina
ma stoti į mobilizuojamą 
kariuomenę. V. Meškūnas 
“Laisvėje” nurodė, kad jo 
laiškas iškraipytas, falsifi
kuotas. Atmesdamas bur
žuazijos klastotes, jis ra
šė: “Aš nepritariau ir ne
pritariu tokiems legionams, 
kurie Amerikoje laikomi po 
karei dėlei apsigynimo nuo 
bolševikų.”

Pažangūs JAV lietuviai 
išvystė aktyvią veiklą prieš 
ginkluotos jėgos organiza
vimą. Pažangioji spauda — 
“Mūsų tiesa,” “Laisvė” ir 
kiti aiškinę visuomenei tik
ruosius kariuomenės for
mavimo tikslus. “Mūsų tie
sa” 1919 m. Nr. 2 nurodė 
lietuviams. darbini n k a m s, 
kad jų rankomis mūsų kle
rikalai ir tautininkai kėsi
nasi užsmaugti proletarinę 
Lietuvos revoliuciją. Kiek
vienas į “Amerikos lietuviš
ką vaiską” įtrauktas vyras 
reiškia ginkluotą proletari
nės revoliucijos naikintoją, 
mūsų brolių skerdiką.” Lie
tuvių kolonijose plito Lietu
vių Soc. Sąjungos revoliucinių 
narių išleisti atsišaukimai, 
raginantieji sužlugdyti bur
žuazijoj pastangas mobli- 
zuoti jaunimą. Viename to
kių atsišaukimų buvo rašo
ma: “Neimk ginklo į ran
kas prieš savo draugus ir 
brolius! Nebūk vyčiu! Ne- 
remk to “vaisko,” ką mūsų 
buržujai nori sudaryti prieš 
Lietuvos darbininkus? Pa

(Pabaiga)
Jau 1919 m. vasario 28 d. 

“Laisvė,” vertindama kontr
revoliucines jėgas Lietuvo
je, teisingai spėjo: “Ar tik 
nebus taip, kad Lietuvos 
buržuazija susidėjo su Vo
kietijos buržuazija ir soci- 
alpatriotais, norėdama ap
veikti bolševikus.” Apie 
tai, kad Lietuvoje palieka
ma Vokietijos kariuomenė, 
JAV lietuviai sužinojo dar 
1919 m. sausio 3 d., kai 
“Laisvė” žinutėje iš Ams
terdamo paskelbė: “Vokie
tijos kariuomenė kol kas 
pasiliksianti Liet u v o j e ir 
Vilniuje. Taip esą nutarta 
konferencijoje tarp vokie
čių valdžios ir Lietuvos val
džios lyderių.”

Antrąja valstybe, kuri ko
vojo prieš Tarybų Lietuvą, 
pažangieji Amerikos lietu
viai laikė dvarininkinę-bur- 
žuazinę Lenkiją. Lietuvių 
buržuazija garsiai šūkalojo 
apie skirtingus lietuvių ir 
lenkų nacionalinius intere
sus ir politinius siekimus. 
Tačiau progresyvioji spau
da nurodė, kad Lietuvos 
buržuazijai dvarininkinės- 
buržuazinės Lenkijos kėslai 
“nėra tokie pavojingi kaip 
kad bolševikai.”

Socialistinės revoliucijos 
nuslopinimo viltis buržua
zija siejo su intervencija ir 
“talkininkais” — Antante.
J. O. Sirvydas — vienas žy
miausių Amerikos lietuvių 
tautininkų vadovų — neofi
cialiame rašte kalbėjo apie 
Lenkijos ir Vokietijos ka
riuomenių dalyvavimą ko
voje prieš Lietuvos proleta
rinę valstybę. Todėl JAV 
lietuviams įtikinamai skam
bėjo gausiais faktais pa
remtos “Laisvės” išvados, 
kad Tarybų valdžią Lietu
voje “apgalėjo ne Lietuvos 
darbo žmonės (ką tvirtino 
Požėlos ir Kairiai).” Ne 
Lietuvos darbo žmonių kal
tė, nurodė “Laisvė,” kad jie 
“nepajėgė atsilaikyti prieš 
lietuvių, lenkų, vokiečių mi- 
litarizmą, kurį aktyviai rė
mė didieji talkininkai.”

Pažangiųjų lietuvių sklei
džiamos žinios apie 1918- 
1919 m. įvykius Lietuvoje 
buvo Amerikos, lietuviams 
politinės orientacijos kelro
džiu, vertinant sudėtingus 
socialinius ir politinius reiš
kinius Lietuvoje.

•

Buržuazinės lietuvių or
ganizacijos ir partijos dėjo 
pastangas tarptautiniu 
mastu įteisinti buržuainės 
vyri a u s y b ė s egzistavimą, 
kaip jie sakė “išgauti Lie
tuvai nepriklausomybę.”

Buržuazinės srovės akty
vią veiklą prieš Tarybų val
džios kūrimąsi, už buržua
zinės vyriausybės palaiky
mą išvystė dar 1918 m. pa
baigoje. Buvo organizuoja
mi mitingai, priiminėjamos 
rezoliucijos, nukreiptos 
prieš kilusią revoliuciją. 
Buržuazinė vyriausybė bu
vo remiama ir kitomis for
momis: siunčiami kapitalis
tinių šalių vyriausybėms 
reikalavimai pripažinti bur
žuazinę Lietuvą, pačiose 
JĄV buvo ieškoma įtakin
gų politikų, kurie pritartų 
lietuvių buržuazijos pastan
goms ir t. t. Lietuviškųjų 
diplomatų veiklos priemo
nes tiksliai apibūdino V. 
Kapsukas: jie “papratę lan
džioti pro užpakalines ga- 
Mngųjų duris, prašyti, mal- 
flautiir alkūnes bučiuoti, 

žangieji lietuviai suvažia
vimuose, pasitarimuose ir 
kituose masiniuose rengi
niuose priimdavo protesto 
rezoliucijas prieš karinės jė
gos, skirtos socialistinės re
voliucijos Lietuvoje slopini
mui, organizavimą. Gyvi 
pirmojo pasaulinio karo 
prisiminimai, veiks minga 
pažangiųjų lietuvių agitaci
ja visai sužlugdė buržuazi
jos planus. Į Lietuvą viso 
labo tebuvo pasiųsta vos ke
liasdešimt formuotos ka
riuomenės atstovų. Ameri
kos pažangieji lietuviai ne 
tik atremdavo buržuazijos 
išpuolius prieš Tarybų Lie
tuvą, žlugdė tautininkų, kle
rikalų ir dešiniųjų socialis
tų organizuojamas priemo
nes prieš Lietuvos darbo 
žmones, bet ir organizuotai 
reikšdavo solidarumą su re
voliucinėmis gimtinės jėgo
mis.

Didžiosios Spalio Socialis
tinės revoliucijos idėjos, 
pirmoji proletarinė revoliu
cija Lietuvoje ir 1919 m. 
prasidėjęs JAV revoliucinio 
judėjimo pakilimas išjudino 
didžiules Amerikos lietuvių 
mases aktyviam politiniam 
veikimui.

Pasiaukojamai ir nuošir
džiai socialistinę revoliuciją 
Lietuvoje gynė pažangūs 
Amerikos lietuviai. Pažan
giųjų JAV lietuvių kova 
prieš vietinę buržuaziją 
silpnino ir žlugdė jos pagal
bą buržuazinei Lietuvos vy
riausybei, o tai savo ruožtu 
sudarė palankesnes sąlygas 
Lietuvos darbo žmonėms 
kovoti prieš savo išnaudo
tojus, vietinę kontrrevoliu- 
ciją ir užsienio intervenci
ją

V. Leninas “Laiške Ame
rikos darbininkams” pažy
mėjo: “Amerikos revoliu
ciniai proletarai yra pa
šaukti kaip tik dabar suvai
dinti ypatingai svarbų vaid
menį, kaip nesutaikomi prie
šai Amerikos imperializmo.” 
Lietuviai darbininkai, suda
rydami vieną priešakinių 
Amerikos proletariato bū
rių, remdami Tarybų Lietu
vą ir Tarybų Rusiją, įvyk
dė savo proletarinio inter
nacionalizmo misiją, buvo 
ištikimi socializmo idėjoms, 
prieš kurias Amerikos im
perializmas kovojo atkak
liausią kovą.

Socialistinė revol i u c i j a 
Lietuvoje dar daugiau pa
gilino ideologinę Amerikos 
lietuvių diferencijaciją, pri
vertė lietuvių burž u a z i j ą 
daugiau išryškinti savo kla
sinę prigimtį. Amerikos pa
žangieji lietuviai Lietuvos 
darbo žmonių kovą nuosek
liai rėmė per visą lietuviš
kosios buržuazijos valdymo 
laikotarpį. Jų kovos už sa
vo gimtinės nacionalinę ir 
socialinę laisvę vėliavoje 
buvo įrašytas liepsningas 
1919 m. gimęs šūkis “Tegy
vuoja Tarybų Socialistinė 
Lietuva,” kuris buvo reali
zuotas istorinėmis 1940 me
tų birželio dienomis.

“Laisves” redakcijos 
pastaba

Spausdindami šį gerb. A. 
Kazlausko įdomų straipsnį, 
mes praleidome dokumen
tuotus šaltinius, iš kokio 
laikraščio numerio buvo ta 
ar kita citata paimta. Tai 
padarėme, kad būtų leng
viau mūsų spaustuvės tech
nikams.

Tikimės, kad straipsnio 
autorius dėl to ant mūs 
neširs.

Dėkui, dėkui visiems!
Mano nuoširdus dėkui vi

siems, kurie mane sveikino 
gimtadienio proga... už vi
sus šimtus atvirukų, laiš
kų, telegramų, “scrolls” 
(pasirašytus lapus), dova
nėles ir pinigines dovanas, 
kurių suplaukė su sveikini
mais net $253.50. Pinigai 
paskirti ir pasiųsti mūsų 
spaudai “Vilniai”, “Lais
vei”, dėlei American Rus
sian Instituto, Moterys Ko
vokite už Taiką ir kitom 
taikos organizacijom ir 
jaunuolių organizacijai. 
Vardai tų, kurie prisiuntė 
pinigines dovanas paskelbti 
“Vilnyje”. Tai puiki dova
na taikos organizacijom.

Taipgi dėkui visiems, ku
rie mane sveikino ir aprašė 
per spaudą — Rojui Miza- 
raį, V. Andruliui, A. Salie- 
čiui, M. Baltulioniūtei, I. 
Kamarauskui ir kitiems. 
Dėkui ALDLD kuopoms ir 
pavieniams, kurie sveikino 
per spaudą. Dėkui už kor
sažus man ir vyrui Juozui 
nuo New Yorkiečių — N. 
ir B. Keršulių, S. Sasnos, 
J. Gužo, P. ir N. Buknių, 
N. ir P. Ventų, A. ir I. 
Bimbų ir Lilijai Kavaliaus
kaitei. Už raudonų rožių 
puokštę E. ir R. Mizarams, 
už rožes dukrai, ir už gra
žų sutaisymą negyvų gėlių 
puokštes J. Bakenui, taip
gi visiems vietiniams bičiu
liams, už krištolinius karo
lius; ALDLD 153 kp. San 
Francisco ir 198 kuopai, 
Oakland, Calif., už su
rengimą gimtadienio , ir 
veiklos paminėjimo puotos, 
kurioje dalyvavo nemažas 
skaičius įvairių apylinkės 
ir net iš Pietinės Kaliforni
jos darbuotojų. Tiems, ku
rie daugiausiai darbavosi 
banketo ruošoj: V. Butkie
nei, A. ir V. Taraškams, J. 
ir M. Mozūraičiams, V. ir
U. Burdams, K. Mugianie- 
nei, D. Mačiulienei, Ray 
Mačiuliui, Teldai King, I. 
ir M. Kamar, M. Genaitie- 
nei, A. Norkienei ir M. Bal
tulioniūtei.

Nuoširdus dėkui Alisei 
Jonikienei, kuri tokį didelį 
žygį darė atvykdama iš Či
kagos ir atveždama sveiki
nimų nuo 52 ypatų ir nuo 
“Vilnies” redakcinio štabo. 
Taipgi dėkui Alisei už jos 
puikią, jaudinančią kalbą.

Dėkui kalbėtojam Dr. 
Holland Roberts, Elaine 
Yoneda, Jean Kramer, ir
V. Taraškienei už gabų 
pirmininkavimą. Dėkui 
Mark, Aldonai ir Veroni
kai Sobel už muziką ir de
klamacijas, kurios sužavė
jo publiką.

Kurių vardai •činoai su-
minėti, prisiuntė pinigines 
dovanas mano gimtadienio 
proga. Kaip minėjau, tie 
pinigai perduoti mūsų 
spaudai ir kitoms taikos 
organizacijoms.

Kalifornijos: Po $10 — 
A. Baronas, I. Kamaraus
kas; po $5 —T. Latvėnas, 
S. Smith, C. ir A. Zix, John 
Žekas, J. ir A. Russ, J. ir 
M. Alvinai, A. ir D. Shu'ltz, 
J. ir W. Jacobs; po $3 — 
C. Pečiulis; po $2—J. ir M. 
Paulukaičiai, M. ir A. Pū
kiai, Anna Peslienė, M. Ru
dienė, Anna Rainis; po $1 
— G. Šidlauskas, V. Sutkus.

Massachusetts: Bevardis 
$15; per M. Sukackienę nuo 
sekamų: M. Sukackienė, A. 
Vasilienė, J. D. Lukai, G. 
H. Smith, J. L. Januliai, A. 
W. Yuskevich. Viso $5.

New York: Helen ir Ame
lia Jeskevičiūtės $20; Jonas 
Grybas $10; po $5—J. irK0

4-
Rušinskai, J. ir K. Vaice
kauskai, Anna .Wellus; 
$7.50—X. Y.

Michigan: Vera Smalstie- 
nė ir Jonas po $5.00.

Chicago, III.: G. K. Bud- 
ris $5. Per Alice Jonikie
nę prisiuntė sekamai: Jes
sie ir F. Vesely $20; A. Ba
cevičienė $10; po $5 —Nel
lie DeShaaff, Nancy Gor
don, ir A. J. Grigas. Mažes
nes sumas sekamai: I. Sa- 
gadinas, Eva Šankus, J. 
Kazlauskienė, Anna Kas- 
ton, P. Malinauskienė, An
na Jokubka, Frances Dau- 
deris, Valeria Urbikas, 
Minnie Yuden, G. Montvi
las, Marcella Wassel, M. 
Gabris, U. Juodaitienė, He
len Pajūnienė, G. K. Bud- 
ris, J. Staskus, A ir J. Gri
gas, P. ir J. Dauderis, Le
on Markevicz, M. Plečkai
tienė, M. Plauskas, St. Zol- 
pe, J. Stulgis, J. M. Kamin
skas, J. ir E. Pauliukai, S. 
Misius, Pauline Moteczus,
K. Gurskienė, Antonette 
Gerdus, A. Gvergždienė, 
Josephine Doren, Mildred 
Chesna, Benjamin Kubi
lius, Dr. A. Margeris, J. ir 
V. Andrulis, A. ir L. Yonik, 
Vincent Rudaitis, S. J. Jo
kubka, Martin Widra, Jonas 
Mažeika, Mildred Friberg. 
Viso per drg. Jonikienę 
$86.

Florida: A. C. $5.
Iš viso buvo $253.50, ku

rie perduoti kaip minėta 
padėkos rašte.

Dėkui poetams J. JBijū- 
nui ir J. Juškai už sveiki
nimo eiles (kurios tilpo 
spaudoj).

Nuostabu man, kad daug 
sveikinimų gavau iš Lietu
vos — nupieštas parašų la
pas nuo Vilniaus moterų, 
telegramos nuo Kultūrinių 
Ryšių Komiteto, nuo Kau
no Moterų Komiteto, Kur
šėnų vaikų ir darbuotojų, 
nuo Justo ir Genovaitės 
Paleckių, Prof. Jono Kubi
liaus, Leokadijos Diržins- 
kaitės, specialę austinę juo
stą Lietuvos vėliavos spal
vomis, kurioje įaustas svei
kinimas ir kurią prisiuntė 
J. Narkevičiūtė ir Tizen- 
hausen. Taipgi dąugybę ki
tų laiškų ir atvirukų.

Abelnai dėkui, dėkui vi
siems už tokį niekuomet 
neužmirštiną, nuostabų įvy
kį mano gyvenime.

Ksavera Karosienė

Birmingham, Ala. — Bu
vęs gubernatorius Wallace 
organiz u o j a “konservato
rių” partiją,kuri 1968 m. jį 
nominuotų į šalies preziden
tus. >

Turistai1 pamėgo Vilnių

Svarbus pranešimas Mass, ir 
Conn, valstijų visuomenei

Sekmadienis, liepos 31 d., 
Olympia Parke, Worceste- 
ry, įvyks nepaprastas pik
nikas prisiminimui vienerių 
metų sukakties nuo įvyki
mo Tarybinėje Lietuvoje 
Jubiliejinės Damų šventės 
1965 m., kurioje dalyvavo 
ir Amerikos menininkai.

Dainų programą atliks 
New Yorko Aido choro ok
tetas vadovaujamas Mild. 
Stensler, Hartford. Laisvės 
choras, vadovaujamas Wil
ma Hollis, Montello Vyrų 
Dailės grupė, vadovaujama 
Alberto Potsaus, ir Worces-

Dorchester, Mass.
Iš “Laisvės” pikniko, kuris 
įvyko liepos 3-4 dienomis

Montello, Mass.
Aukų sunešė dėl Moterų 

Stalo šios ypatos: L. Plutie- 
nė 1 pyragą, Anna Janes 
paduškaitę, Mary Kvetkas 
2 baksu grūzdų, 2 baksus 
napkinų, Helena Žekonienė 
ir M. Kvetkas 8 kenus džiū- 
so ir morkų keiką, Julia Rai- 
nard kumpį, H. Tamašaus
kienė 2 pyragus, S. Budre- 
vičienė babiką ir sūrį, P. 
Žukauskienė 2 kugelius, M. 
Trakimavičienė didelį pyra
gą, U. Daugirdienė kugelį, 
S. Šukienė 2 baksus grūzdų, 
A. Ruchkauskienė b a k s ą 
krustų, M. Kazlauskienė iš 
Haverhillio 2 pyragus, N. 
Grybienė ir S. Druzas 1 
kumpį, M. Uždavinis agur
kų ir sūrį, “Laisvės” rėmė
ja tuziną kiaušinių, svarą 
kavos, 2 svarus cukraus, B. 
Sarapas pyragą, A. Mazu- 
kienė bonką vyno, M. Alex- 
sandrienė iš Sudbury 2 di
delius sūrius ir tuziną kiau
šinių, G. Šimaitis pantę 
degtinės.

Pinigais
Cambridge Moterų

klubas ............. $10.00
LLD 2 ktiopa,

So. Boston......... 5.00
Frank Ivanauskas ... 5.00 
Uršulė Zajeckaitė ... 5.00 
Yvonne Niaura......... 3.00
Marijona Gutauskienė 2.00 
Paima Kaliošienė....... 2.00
Olga Zarubienė......... 2.00
Julia Družienė........... 2.00
Eva Likienė ................. 2.00
Helena Tamašauskienė 2.00 
Elz. Kurulis ............... 1.00

Viso $41.00
Surinko už įvairias dovanas 

sekančios ypatos
N. Grigaliūnienė ir

L. Plutienė
už paduškaitę ... $12.50 

terio Aldo choras, vadovau
jamas Jono Dirvelio.

Paroda
Bus šauni iš Lietuvos 

parvežtų rankdarbių, mu
zikos, nuotraukų, knygų ir 
tt., paroda.

Rengia bendromis jėgo
mis LMS Antroji apskritis 
ir Mass, valstijos Moterų 
skyrius.

Prašome visuomenę į šį 
pikniką atvykti kuo anks
čiausiai, kad turėtumėt lai
ko papietauti, pasikalbėti, 
ir programos pasiklausyti.

(54-55)
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ir už sūrį ........... 12.50
Už L. A. P. klubo

dovaną—lempą
Elenora Belekevičienė 
ir E. Fraimontienė 12.50

Viso ............... $37.50
Pinigais ........... 41.00
Už barcekius 
prie stalo .......  $74.65

Viso Moterų Stalas
davė ............... $153.15

Dėkoju visiems už aukas 
ir už pagalbą prie stalo, o 
labiausiai Olgutei Zarubie- 
nei-Kuk; ji taip gražiai 
daiktus priėmė ir užrašė, 
kad man visai nereikėjo rū
pintis.

Dar sykį visiems ačiū!
Julia Raina rd

Binghamton, N. Y.
Pas mus atsitiko didelė 

nelaimė. Liepos 4 d. ligo
nis Antanas Navalinskas 
labai susižeidė, nupuldamas 
nuo “porčiaus” kokių 15 pė
dų aukščio. Jo sveikata ir 
taip buvo prastoje padėtye. 
Per šešerius metus jis nega
lėjo vaikščioti be pagalbos. 
O dabar dar blogiau. Jis 
dabar guli ligoninėje—Me
morial Hospital, Johnson 
City, N. Y.

Namų adresas: 389 Pro
spect St., Binghamton, N. 
Y. J. K. Navalinskienė

*

TERORAS 
ARGENTINOJE

Buenos Aires.—Misiones 
pro vine i i j o j e policija su
areštavo 70 komunistų. Mi- 
litaristų klika, kuri nuver
tė prezidentą Illiją, matyt, 
bijo liaudies bruzdėjimo 
prieš diktatūrą. Tikisi 
areštais užgniaužti liaudies 
protestą.



Penktad., liepos (July) 15, 1966 L A IS V ® 5 pusk

CHICAGO, ILL.
Iš LDS 17-ojo seimo 

l ’W .Liepos 8 d. prasidėjo Lie
tuvių Darbininkų Susivieni- 

y jinio (LDS) 17-as seimas 
Y Mildos teatro saalėje. Var- 

v du seimo rengimo,komiteto 
a’ seimą atidarė jauna mote

riškė Minnie Yuden (Ju- 
dzentavieienė).

Prez. Gasiūnas iššaukė 
pakalbėti A. Tarašką iš Ka- 

, ^lifornijos. Kalbėtojas trum- 
L pai ir aiškiai apibūdino 
/ t LDS svarbiausią problemą 
į —naujų narių gavimą.

Iššaukti ir sveikino sei
mą J. J. Daujotas iš Benld, 
Ilk, Amelija Yuskovičienė 
iš Connecticut vai s t i j o s , 
taipgi n a u j a i išrinktas '

prez i d e n V u R. Janulis iš 
Worcester, Mass.

Visi kalbėjo trumpai.
Sekė mandatų komisijos 

raportas.
Seimo pirmininke išrink

ta advokatė Stefanija Mu
sytė iš Detroito, vice pirmi
ninku — Juozas Kunca iš 
New Haven, Conn.

Po to sekė prezidento Jo
no Gasiūno raportas ir ki
ti raportai.

Pirmoji sesija baigta pie
tų laikui, v

Pietus paruošė Mildoje, 
kad delegatams nereiktų 
ieškoti valgyklų ir pigiau 
atsieitų.

NEPAPRASTAS PIKNIKAS
Rengia bendrai L. M. S. 2-ra Apskritis ir Mass. Valstijos Moterų Sąryšis.

Liepos 31, Olympia Park, Worcester
Prisiminimui atžymėjimui vienų metų sukakties nuo įvykimo LTSR Jubi

liejinės Dainų Šventės 1965 m., kur dalyvavo ir Amerikos menininkai

MENINĘ DAINŲ PROGRAMĄ ATLIKS:

Jonas Dirvelis Mildred Stensler Victor Becker
Aido choro mokytojas B’klyn Aido choro mokyt. tenoras

NEW YORKO AIDO MOTERŲ KVARTETAS
N. Buknlenė, N. Ventienė, 51. Stensler, O, Čepulienė, K. Rusinskienė

Jonas Sabaliauskas 
tenoras

Ona Dirvelienė
sopranas

Albinas Daukšis 
tenoras

New Yorko AIDO CHORO GRUPĖ,vadovybėje MILDRED STENSLER 
Hartfordo LAISVĖS CHORAS, vadovybėje WILMA HOLUS. 
Montello VYRŲ DAILĖS GRUPĖ, vadovybėje ALBERT POTSUS. 
Worcesterio AIDO GRUPĖ, vadovybėje JONO DIRVELIO.

Bus šauni Tarybinės Lietuvos rankdarbių, muzikos, knygų, nuotraukų paroda.
Kviečiame atvykti į pikniką anksti, kad būtų gana laiko dėl vaišių, parodų 

ir pokalbiams. Pradžia 1-mą valandą dieną.

M. Yuden-Judzentavičienės 
kalba

Gerbiamieji LDS seimo 
delegatai ir svečiai:

Vardu LDS Antrosios ap
skrities seimo ruošimo ko
miteto atidarau LDS 17-to 
seimo pirmąją sesiją.

Kaip daugeliui jūsų žino
ma, mūsų susivienijimas 
gimė Čikagoje, 1930 metais. 
Senojo susivienijimo (SLA) 
viršininkai policijos pagal
ba išmetė 208 delegatus ir 
tuo suskaldė tą organizaci
ja*

Aš buvau dar mergaite ir 
mažai atsimenu. Tuo rei
kalu gal kiti pakalbės.

Mano pareiga—ir tai gar
binga pareiga — tik atida
ryti seimą, pasveikinti jus

visus mūsų komiteto vardu, 
taipgi pasveikinti svečius ir 
delegatus Čikagos pažan
giųjų lietuvių vardu ir pa
linkėti delegatams sėkmės 
gerai pravesti seimą, pada
ryti gerus tarimus organi
zacijos naudai.

Nors nesijaučiu autorite
tu, bet norėčiau patarti ne
leisti laiko menkiems daly
kams. Daugiau susikaup
ti ant svarbesnių organiza
cijos klausimų, tai laiko su
taupysime. Turime tik dvi 
dienas, o reikalų yra daug.

Jei seimo ruošime buvo 
kas netikslaus, kom i t e t o 
vardu atsiprašau. Dirbo
me kaip mokėjome.

Dabar laikau sau garbin
ga pareiga pavesti tolesnę 
seimo eigą mūsų tarnavu
siam prezidentui Jonui Ga
šlūnui.

“Vilnis”

Philadelphia, Pa.
Draugų Ramanauskų lie

pos 3 d. sueiga gerai pavy
ko, svečių suvylfo virš šim
to, diena buyZ graži, karš
ta, pietūs geri, svečiai pasi- 
valgę pokalbiuose smagiai 
laiką praleido. Bus gražios 
paramos geram tikslui. Ki
tas parengimas įvyks vasa
rinių parengimų užbaigi
mui.

Mus.aplankė draugės Tu- 
reikienė ir Žalnieraitienė. 
Jas atvežė T u r e i k i e n ės 
marti. Nei viena, nei kita 
negalėjo pas Ramanauskus 
dalyvauti. Tureikienė ne
galėjo palikti sergančio vy
ro, kuris 10 metų serga šir
dies liga. Žalnieraitienė 
buvo neseniai palaidojusi 
gyvenimo draugą, nesijau
čia gerai. Nesimato ir 
draugės Sidabrienės, kuri 
buvo mūsų parengimų lan
kytoja. Linkiu jai pasveik
ti.

Matulis sako, operacija 
nepavyko, nors gydytojas 
tvirtino, kad buvo sėkmin
ga. Turi pasiduoti į ligoni
nę rugpiūčio 21 dieną tyri
nėjimui, ir gali daryti kitą 
operaciją. Gydytojas sako, 
kad kas nors yra blogo su 
pūsle. Padėtis rimta.

Birželio 21 d. mirė Tho
mas Drunsutinas, birželio
22— Marta Klovas, birželio
23— Ona Mickevičius, birže
lio 29—Agnes Povilaitis ir 
Joseph Lesutis.

Liepos 7 d. mirė Mary 
Kairevičius.

Valstijos pareigūnas sako, 
kad nuo balandžio iki gegu
žės mėnesio 10 d., 200 žmo
nių gavo darbą Philadelphi
joje.

Bristol Borough Pennsyl
vania Industrial Develop
ment korporacijos dirbtu
vei davė didelę paskolą, 207 
darbininkai gaus darbus.

Tymsterių unija organi
zuoja telefonų darbininkus 
Philadelphijoje.

Nepriklausomybės minė
jime liepos 4 d. įvyko iškil
mės. Kalbėjo pasekretoris 
W. Bali, užgirdamas John- 
sono vedamą karą Vietna
me. Taikos mylėtojai su
ruošė šalia kita mitingą, da
lyvavo virš 500 žmonių, 37 
areštuoti.

Laivyno Departamentas 
padarė sutartį su Vertol 
Boeing kompanija, Dela
ware County, už $54,500,000 
pastatyti helikopterių ka
reivių vežiojimui.

Meat Cutter lokalo 195, 
CIO, šešių dienų streikas 
pasibaigė. Sąlygos neskel
biamos, kol nariai neuž- 
girs.

•
Su liepos 13 diena pieno 

kaina pakeliama puse cen
to kvortai Philadelphijoje 
ir priemiesčiuose.

Nuo liepos ketvirtos iki 
aštuntos negaunant “Lais
vės” ir “Vilnies” pasidarė 
nuobodu, namuose ko tai 
trūksta, neturint žinių iš 
lietuvių kolonijų ir Lietu
vos.

Pilietis

MIAMI, FLA.
My Mother

Mother, a six letter word 
arid you wonder what it 
means? A week ago, it was 
a person related by birth 
who seemed always around 
when I needed her. Today 
the word Mother takes on 
a whole world of shading, 
meaning, warmth and love. 
To me, she was that special 
being that knew when to 
say the right things, how 
to urge me on when I was 
down in the dumps, and oh 
yes, could always bring a 
smile to my face when the 
going got tough.

I’ll miss her greatly, as 
all of you no doubt missed 
your mothers before me, 
but I know even tho she 
has been taken from me 
she is still seated some
where, perhaps with other 
mothers, watching, boast
ing a little too, and hold
ing out an invisible hand of 
comfort should I need it.

Donald Carents

Prisimenu,
kad šių metų liepos 14 die
ną, suėjo treji metai, kai 
saulėtoji Kalifornijos žemė 
paėmė savo priegl o b s t i n 
amžinam poilsiui žaliųjų 
Lietuvos laukų užaugintą 
taurų lietuvį, darbo žmonių 
draugą, visą savo gyveni
mą dirbusį pažangiųjų 
Amerikos lietuvių gretose 
visuomeninį - kultūrinį dar
bą, Repečką Petrą, Jono 
sūnų/

“Laisvės” ir “Vilnies” 
laikraščių komplektai, pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
rašytojų — gerb. Mizaros, 
Seno Vinco ir kitų, — gar
siojo U. Sinklerio raštų ver
timų į lietuvių kalbą tomai, 
gulintieji mano knygų len
tynoje, kasdien primena 
mano brangaus velionio 
pusbrolio Petro pamėgimą 
pažangiosios spaudos - lite
ratūros ne vien sau, bet ne- 
pagailėjimą lėšų nei triūso 
pažangiąja literatūra ir 
spauda dar ir kitus aprū
pinti.

Brangus Petrai, Tu išėjai 
į nebūtį, bet metai, kol mes 
alsuosime gyvenimu, neiš- 
blėsins mumyse Tavo švie
saus prisiminimo, kad T u 
mylėjai gyvenimą, šeimą, 
draugus ir kovojai dėl dar
bo žmonių šviesaus gyveni
mo. !

Velionies pusbrolis 
Povilas iš Lietuvos

Pelningi judami paveikslai 
apie John F. Kennedy
New Yorkas.—Per kelias 

dienas Manhattane dviejuo
se teatruose buvo rodomas 
filmas apie Kennedį. Žmo
nės gausiai lankė. Už įėji
ma į teatrus įplaukė $231,- 
953. • ,

PHILADELPHIA & VICINITY
Help Wanted Male

SALESMEN
Prestige Career instead of a Job.
If your personal progress is 

blocked in your present job, com
pare this opportunity now. Our se
lection Standards are high. So is 
your opportunity for advancement. 
We are expanding from coast to 
coast, border to border, as fast as 
we can find good men to share 
our future.

We are a 30 yr. old international 
financial institution, managing over 
375,000,000.

Here is your opportunity in an 
industry that has doubled its size 
every 10 years:

1. A mutual Funds Company fi
nanced for rapid expansion.

2. Young enthusiastic manage
ment team.

3. Guaranteed salary income sup
port while you learn.

4. Class room and field training 
at our expense.

5. All of the usual group benefits.
6. Exceptional men may start 

part time (you can improve your 
future without risking your pre
sent job).

7. Management openings are av
ailable now.

Call now, it may mean a new 
career for you.

FINANCIAL PROGRAMS INC.
KI 5-6411 (Phila.)

Help Wanted Female

STENOGRAPHER. Expd. Able to 
take shorthand, use elec, typewritei’ 
& IBM transcriber. Knowledge ge
neral office routine. N. E. plant loc., 
CROWN PRODUCTS, 2121 Wheat
sheaf Lane, PI 4-4452. (54-60)

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

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

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

Crown Products
2121 Wheatsheaf Lane.

PI 4-4452 , (51-57)

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 
and board, plus salary. For details 
call Mr. Davies, EV 6-2333. Mon- 
thru’ Fri. 9 AM to 5 PM.

(52-58)

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)

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 
rms, cathedral ceilinged liv. rm, 
32 x 27 glass enclosed dining rm 
with indoor fount. & garden. 2 
ultra-modern kitchens, 3 ba t h s , 
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)

Athens. — Graikijos far- 
meriai netoli Salonikos iš
ėjo į streiką. Susirėmime 
su policija 80 farmerių su
žeista ir 140 suareštuota. 
Farmeriai reikalauja val
džios pagalbos.

Saigonas. — Du Amerikos 
lakūnai, kurių lėėktuvus nu
kirto vietnamiečiai, tapo 
išgelbėti ir nepateko į ne
laisvę.

St. Louis. — Per kelias 
dienas čia temperatūra bu
vo pakilus virš 100 laips
nių. Nuo karščio mirė 25 
žmonės.

Help Wanted Male
WANTED. Offset Stripper, pro

cess color and black and white. 
Exp. Part time. Air-conditioned 
Plant. Liberal benefits. PRESSER.

SH 8-6700. (52-58)

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)

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

GR 4-1350 ( 52-55)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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

(52-57)

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)

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.

(52-54)

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)

DRYWAL TAPING MEN 
Experienced.

Splendid Opportunity
' 412-462-9011, Homestead, Pa.

(54-58)

ELECTRICIAN MECHANIC.
Knowledge of circuits necessary. 
Able to work shift work. N. E. 
plant location.

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(54-60)

MAINTENANCE man for laundry 
plant, Must be expd in electrical 
machinery & boiler maintenance. 
Steady work, good pay & working 
conds. Apply: 501 YARNALL ST., 
____________________________ (54-56)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk
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J. R. Niaura

Trylika maloniausių dienų 
Lietuvoje

parodžiau vienam iš ten 
esančių darbininkų mūsų 
šalies prezidento Kenedžio 
pusdolerį. Vyrukas apžiū
rėjo pusdolerį ir mandagiai 
nusišypsojo bet kai ban
džiau įteikti jam kaip su
venyrą dėl atminties, tai 
jis rankas iškėlęs papurtė 
galvą ir nubėgo tolyn.

' Buvau girdėjęs iš seniau, 
kad “tipinimas” Tarybų Są
jungoje nėra praktikuoja
mas, bet aš, kaip kadaise 
dirbęs įvairiuose viešbu- 

Yvonne, šių eilučių rašė jas i čiuose, negalėjau įsivaiz- 
ir 7 kiti, su kuriais pirmiau 
nebuvome susitikę, bet vė
liau pasidarėme artimiausi 
draugai, iš E. Bostono pa
kilome į padanges ir pradė
jome kelionę j Niujorką, o 
iš ten į Lietuvą.

Niujorką pasiekę, sužino
jome, kad Belgų linija ne
veikia, iš priežasties ten ki
lusio streiko, tai turėjome 
keliauti Skandinavijos lini
ja per Daniją ir Švediją.

Artėjant prie Tarybų Są
jungos teritorijos pradėjo 
visokios mintys skverbtis į 
galvą ir Ivg kad pradėjau 
ko nors bijotis, nes neturė
jau supratimo, kas ten lau
kia. Muitinę perėjome, be 
jokių sutrukdymų ir, lyg 
kad norėdamas atsilyginti 
už mandagų patarnavimą, spaudimą ir, bijo d a m a s ,

Per 59 metus gyvenda
mas JAV niekados nenusto
jau vilties, kad kada nors 
ir aš gausiu progą nuvykti 
į Lietuvą ir dar kartą pa
vaikštinėti po tuos laukus, 
kur kadaise piemenuku bū
damas buožės kiaules ga
niau.

Gyvenimo saulelei bai
giant už debesų užslinkti, 
nusprendžiau, kad dabar 
arba niekada!

Birželio 8 d. M. Uždavi- 
nis, A. Babilienė, žmona

duoti, kad kur nors būtų 
toks neišmanėlis, kad atsi
sakytų priimti “tipą.” Nu
sprendžiau įsitikinti.

Vėliau, kai į viešbutį at
nešė mudviejų bagažus, pa-1 
prašiau nešėją įeiti į kam
barį ir uždariau duris, kad 
nepabėgtų. Šį kartą išė
miau iš kišenės du Kene
džio pusdolerius ir, įspau- 
dęs jam į ranką, bandžiau 
kaip nors sužinoti, ar jis 
atpažins Kenedžio nuotrau
ką. Žvilgterėjęs į monetą, 
dešinę ranką padėjo ant 
širdies ir žemai pasilenkęs 
šnabždėjo... “Pre z i d e n t 
Kenedi charoši prezident, 
charoši prezident.”

Gerklėje, kur randasi 
“Adomo obuolys,” pajutau

DORCHESTER, MASS. 
Mirus

Dr. Jonui Repšiui
Mes, Haverhill’io draugai reiškiame gilią už

uojautą jo mylimai žmonai Elzbietai, dukrai 
Edith ir anūkui Joneliui.

Mes jį gęrbėm ir mylėjom kaipo gydytoją ir 
draugą.

A. M. Kazlauskai
W. A. Račkauskai
L. B. Gumauskai
R. Šileikienė
A. Navickas

J. P. Petrus
J. U. Kowell

(Lawrence)
S. Penkauškienė

(Lawrence)
J. Daugirda

(Lowell)

SAN FRANCISCO—SAN LEANDRO, CALIF.

Mirus

Dr. Jonui Repšiui
(Dorchester Mass.)

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Elzbie-
tai, dukrai Edith, kitiems giminėms ir visiems
draugams ir pažįstamiems.

A. ir V. Taraškai B. ir V. Sutkai
V. ir U. Burdai R. ir M. Mijat
F. ir A. Balčiūnai Marie Baltulioniūtė
J. ir K. Karosai Telda King
F. ir D. Mačiuliai Josephine Anscott
A. ir K. Mugianiai I. ir M. Kamarauskai
Raymond Mačiulis J. ir M. Mozuraičiai

Rochester, N. Y
Lietuvoje mirė Matilda Baukauskienė. Ten 

paliko liūdinčius du brolius Mitrus. Amerikoje, 
Rochester, N. Y., USA, liko sesutė Amilija Usa- 
vičienė. Mes, rochesteriečiai, reiškiame Ami- 
liukei nuoširdžią užuojautą šioje liūdesio valan
doje.

P. O. Malinauskai V. Bullienė
K. Žemaitienė A. L. Bekešiai

E. čereškienė

kad nepra dėčiau verkti, 
pliaukštelėjau jam per petį 
ir palydėjau pro duris.

Kai išsibaigė Kenedžio 
pusdoleriai, tai kur tik ma
niau, kad yra verta duoti 
“tipą,” dalinau naujus do
lerius, paaiškindamas, kad 
Jurgis Washingtonas yra 
mano geras draugas.

Toks paaiškinimas visada 
iššaukdavo linksmą juoką, 
ir daugiau niekur nepsitai- 
kė, kad atsisakytų priimti 
“tipą.”

Maskvoje eskalatoriumi 
nusileidome į požeminį gele
žinkelį, kas pas juos vadi
nama “Metro.”

Pravažiavę keletą stočių 
ir šiek tiek atsipeikėję, lyg 
kad iš miego pabudę, ėmė
me dairytis, norėdami su
žinoti, ar mes esame kokio
je katedroje ar “subvėje”? 
' Mūsų gidė, rodydama 

i sienoje nubraižytą žemė
lapį, pasakojo, kad už 4 ka
peikas šia “subve” galima 
nuvažiuoti maždaug apie 
šimtą kilometrų, jeigu ne
išlipsi iš jos.

Pradėjau sau vienas ro
kuoti, norėdamas sužinoti, 
kaip toli tai būtų mūsų ša
lyje. ir priėjau išvados, kad 
iš Bostono aš galėčiau nu
važiuoti j Worcester} ir at
gal už penktuką!

Maskvoje “subvių” eska
latoriai bėga pusėtinai grei
tai, taip, kad nėra kada dai
rytis. Eskalatoriumi kylant 
aukštyn, kas nors gryna 
lietuvių kalba už mano nu
garos paklausė “Na. iš kur 
gi iūs čia atsiradote?”

Užmiršęs, kur esu. ūmai 
atsisukau į užpakalį, kai 
tuo tarpu eskalatorius, pa
siekęs viršų, išspruko iš po 
kojų, ir aš, kaip maišas pe
lų, pradėjau virsti į žemę, 
rankomis mosikuod amas, 
norėdamas ką nors pasi- 
stverti.

Pajutau, kad lyg replėmis 
kas nors sugriebė man už 
rankos viršum alkūnės ir 
pastatė mane. Atsipeikėjęs 
pažiūrėjau aukštyn ir nu
stebau pamatęs gražų jau
nikaitį, apsirengusį kokia 
tai milicijanto uniforma, 
belaikantį mane už rankos.

Nespėjęs tinkamai padė
koti jam, bandžiau pasi
teirauti, kas jis yra ir kuo 
užsiima.

Pastebėjęs, kad aš galiu 
pastovėti, jis, nusišypsojęs, 
gražiai lietuviškai atsakė: 

“O, aš čia taip sau sa
vais reikalais,” ir dingo mi
nioje.

Kai pradėjome rengtis va
žiuoti į Lietuvą, tai nuta
rėme su žmona, kad dovanų 
vežti kuo mažiausia.

Bet moteris nebūtų 
teris, jei vyrui duotą 
galėtų išlaikyti.

Kai tik jos paprašė kokią 
nors dovanėlę nuvežti į Lie
tuvą, ji nuo visų priėmė.

Zurzėjau ir neatkartoti- 
nus žodžius vartojau, kai 
man kur nors prisieidavo 
tas dovanėles nors ir netoli 
panėšėti.

Kai jau pasiekėme Vil
nių ir i Neringos viešbutį iš 
visų Lietuvos kampelių pra
dėjo atvažinėti ir Vilniuje 
gyvenantieji ateidinėti atsi
imti jiems atvežtų dovanė
lių ir nors keletą žodelių 
išgirsti apie Amerikoje gy
venančius jų gimines, aš 
gailėjausi, kad negalėjau 
nors kiek daugiau atvežti 
nors ir labai kuklių dova
nėlių.

Su paprastais kaimiečiais 
ir inteligentija užmezgėme 
draugiškumo ryšius, kurie 
neišdils per daugelį metų, 
o gal ir niekada.

Dar prieš išvažiuosiant į

mo-

Lietuvą buvau jau šį tą 
girdėjęs apie Ąžuoliukų 
chorą, taigi labai nudžiu
gau, kai sužinojau, kad 
jiems rengiamas koncertas 
įvyks tuo tarpu, kai mes bū
sime Vilniuje. Atėjus pa
skirtam laikui, iš užkulisų 
į estradą pradeda išeiti 
ąžuoliukai, taip išsirikiavę, 
kad atrodo, jog eitų 20 bal
tų žąsiukų, sudarydami li
niją, į raidę “S.”

Vadovybėje viduramžio 
vyro sudainuoja kelias įvai
riomis kalbomis dainas taip 
gražiai ir sutartinai, kad, 
girdėdamas ir matydamas, 
negali įsivaizduoti, jog ber
niukai tarp septynerių ir 
gal dešimties metelių galė
tų taip sutartinai dainuoti.

Ąžuoliukams dar nebai
gus, iš užkulisų pradeda 
išeiti didesni berniukai, ku
rių skaičius siekia apie 60, 
o jų amžius gali būti maž
daug tarp 12 ir 16 metų, j 

Vėliau dar prisideda apie 
20, bet šie jau atrodo kaip 
jauni vyrai, o ne berniukai. 
Vyresniesiems susirikiavus, 
jaunesniųjų darbas būna 
užbaigtas ir jie nubėgioja 
pas savo mamytes.

Pasitaikė taip, kad viena 
net dviejų ąžuoliukų ma
mytė sėdėjo visai netoli nuo 
mūsų, tai iš jos aš ir suži
nojau, kiek buvo galima, 
kaip ten viskas yra tvarko
ma.

Ji papasakojo, kad ne vie
nas, ale du yra šitokie cho
rai mokinami, nes berniu
kui tam tikro amžiaus 
sulaukus, balsas dažnai 
persikeičia arba visai 
išnyksta, tai iš to antra
eilio choro būna perkeliami 
i pirmąjį, nes jie jau būna 
tam prirengti.

Norėdamas lyg kad pra
juokinti tą mamytę, apie 
kurią tie du ąžuoliukai, 
lyg jauni katukai, glaudėsi, 
sukinėjosi aplink,» prasita
riau: “Kiek langų šitie 
berniokai galėtų išdaužyti, 
jei juos paleistum visus į 
gatvę?”

“Eik jau eik tamsta, jie 
nė pamislyti neturi kada 
apie langų daužymą, nes jie, 
apart paprasto mokinimosi, 
tris sykius į savaitę eina 
praktikuotis dainavimo, o 
iie turi dainuoti net šeešio- 
lika skirtingų kalbų ir taip
gi kiekvienas turi mokintis 
kokį nors instrumentą.”

“Argi nepavargsta tie 
vaikučiai, kuomet jiems 
užkraunama tiek daug dar
bo?”

“Niekas jiems tu darbų 
neužkrauna, jeigu jie patys 
nenorėtų. Jie myli pavaži
nėti po kitas šalis.” ir ji 
suminėjo kelias iš tų šalių, 
kuriose jie jau buvo, o da
bar jie rengiasi vykti į Ry- , 
tinę Vokietiją.

Tą naktį, negalėdamas 
greitai užmigti, bandžiau 
išspręsti, kuris iš pasauli
niai pagarsėjusių berniukų 
chorų yra geriausias ? 
Ąžuoliukai giliausiai įstrigo 
i mano širdi ir su ta minti
mi užmerkiau akis ir už
migau.

Great Neck, N. Y.
Paskutinis pakvietimas
Jau buvo rašyta, kad 

Great Necke ren g i a m a s 
piknikas įvyks liepos 17 d. 
gražiame Kings Point Par
ke. Rengimo komitetas rū
pinasi, kad šis parengimas 
būtų vienas geriausių, kad 
atsilankiusieji būtų gražiai 
priimti ir skaniais valgiais 
ir gėrimais pavaišinti.

Pradžia 11 vai. ryto, pie
tūs 1 vai.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir po žaliuojančiais me
džiais linksmai laiką pra
leisti su savo draugais ir 
bičiuliais.

Rengimo Komitetas

Iš Motery Klubo 
parengimo

į Praėjusį sek m a d i e n į, 
kaip žinia, “Laisvės” salė
je įvyko antrosios JAV lie
tuvių turistų grupės išleis
tuvės į Lietuvą. Išleistuves 
suruošė Lietuvių Moterų 
Klubas.

Nors oras buvo labai 
karštas, tačiau žmonių pri
sirinko kupina salė. Nebo
dami karščio, žmonės links
minosi, vaišinosi ir linkėjo 
išvykstantiems gero vėjo.

Pirmininkaavo Klubo pir
mininkė Ieva Mizarienė, tik 
ką sugrįžusi iš LDS 17-ojo 
seimo Čikagoje. Laike vai
šių ji pakvietė kelis paren
gimo dalyvius 
keletą žodžiu. 
Gasiūnas, V.
Lazauskas, B. Keršulienė, 
K. Petrikienė. P. Bėčis.

Rengimo komisijos na
rės : A. Rainienė, B. Ker
šulienė ir U. Bagdonienė. 
Gaspadinės buvo: J. La
zauskienė. Kj Čeikauskienė 
ir M. Jakštienė. < Vyrai tal
kininkavo: J. Lazauskas ir 
B. Malin.

Kasininkė, kuri rūpinosi 
visais finansais, L. Kava
liauskaitė.

Antradienį, su apie 50 
asmenų grupe, išvyko seka
mos Klubo narės: Albina 
Vaznienė, Domicėlė Gali- 
nauskienė, Helen Vaitkuvie- 
nė ir Ona Repsevičiutė. Vi
soms Klubas įteikė po do
vanėlę.

Mūsų turistai išskrido 
antradieni, 8 vai. vak., SAS 
linijos lėktuvu.

Geriausios jiems sėkmės!
Ns.

pasakyti po
Kalbėio: J.

Keršulis, J.

Chicago, Ill.—Kvorta pie
no vėl pabrango 1 centu.

Drg. Jurgis Bernotą 
tebėra ligoninėje

Trečiadienį per telefoną 
kalbėjausi su Aldona Ka- 
tiniene, Jurgio Bernoto 
dukra. Ji sako, kad Jur
gis dar vis tebėra ligoninė
je, gydytojai tęsia jo svei
katos tikrinimus. Jau su
radę, kad jis tulžyje turi 
keletą akmenų (“gall
stones”). Dar nėra padarę 
išvados, ar darys operaci
ją, ar šiaip vaistais ban
dys tuos akmenis pašalinti.

Kaip ten bebūtų, mūsų 
Jurgis ligoninėje bus laiko
mas iki savaitės pabaigos.

Linkime drg. Bernotai 
greitai pasveikti.

Rep.

PIONEER 3-8504 PILGRIM 2-2922

Greater Northeast Beauty Academy
DAY & EVENING CLASSES

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

Tarybinio poeto raginimas 
JAV rašytojui pasmerkt karą
Maskva. — Poetas Yevtu-®“------------------------------

shenko viešai kreipiasi į įžy
mųjį amerikietį rašytoją 
John Steinbeck, raginda
mas jį pakelti protesto bal
są prieš Vietnamo karą ir 
Amerikos agresiją.

Poetas atvirame laiške 
sako, kad jis Jungtinėse 
Valstijose turi daug drau
gų ir bičiulių, bet apgai
lestauja, kad ne visi jie yra 
užprotestavę prieš karą. 
Vienas iš tų yra rašytojas 
John Steinbeck.

Yevtus h e n k o primena, 
kad įžymusis poetas Robert 
Lowell užprotestavo prieš 
šį neteisingą, barba r i š k ą 

šiol te-

LLD 185 KP. PIETŪS 
ATIDEDAMI

Aną dieną korespondenci
joje iš LLD 185 kuopos su
sirinkimo buvo paminėta, 
kad kuopa nutarė ruošti di
delius steiko pietus liepos 
24 d. Forest Parke. Bet ka
dangi šį sekmadienį. yra 
Great Necke išvažiavimas, 
o tik už savaitės turėti ki
tą, būtų per sunku mūsų 
veikėjams ir publikai, tai 
LLD 185 kuopos pietūs ati
dedami tolimesniam laikui. 
Kada jie bus suruošti, bus 
pranešta “Laisvėje”.

karą, bet kodėl iki 
betyli Steinbeckas?

Sag Harbor, L. 
šytojas Steinbeckas 
kė komentuoti Yevtushenko 
kreipimąsi į jį.

I.—Ra- 
atsisa-

man 
che-

Padėka
Kovo 30 d., š. m., 

sižeidus apsideginimu 
mikalais, staigiai tapau nu
vežtas ligoninėn. Čia buvau 
tik 1 dieną ir naktį. Buvo 
pasakyta, kad galiu baigti 
gyti namie.

Be to apsideginimo, bu
vo ir senesnis negerumas, 
kuris kankino ir silpnino 
mano kairiąją ranką. Ap
lankius net kelis gydytojus, 
o ypač dr. Gustaičio pata
rimu, nuvykau į Presbyte
rian Hospitalį, 168 St., Wa
shington Heights, kad gi
liau ištirtų mano ligos prie
žastį.

Po dviejų savaičių buvi
mo ligoninėje, po visokių 
tyrimų - nagrinėjimų, dak
tarai pranešė, kad turiu 
“Parkinsons disease.” Ir 
operaciją daryti kol kas ne
verta, nes padėties nepage
rins, o gal dar būtų ir blo
giau. Gegužės 11 sugrį
žau namo. Na, ir pildau 
daktarų įsakymus, gydausi 
namie.

Sveikatos klausimu ir 
New Yorką palikome. Gai
la visų gerų pažįstamų, gai
la Aido Choro. Bet ką da
ryti, sveikata pirmoj vietoj.

Abu kartu “Laisvė” tą 
faktą gražiai apibūdino bei 
užjautė būnant ligoninėje. 
Nors pavėluotai, bet noriu 
padėkoti gerajam “Lais
vės” personalui ir visiems . 
mieliems draugams ir gi
minėms už lankymą ligoni
nėse, už gėles, už dovanas 
ir už daug daug gražių at
viručių.

Labai labai ačiū!
Walteris Brazauskas

Skandalas su “Volks
wagen” automobiliais
Ne tik Amerikos automo

bilių gaminimo kompani
jos turi bėdos su naujaisiais 
automobiliais. Pasi rodo, 
kad ir Vakarų Vokietijos 
s t a m b i oji “Volkswagen” 
kompanija turi išleidus vė
liausios gamybos 700,000 
automobilių, kuriuos reikia 
taisyti, kurie yra nesaugūs. 
Ji turi ir Amerikoje par
davusi savo darbo “volks- 
wagenu” beveik du šimtus 
tūkstančių. Jų savininkai 
irgi raginami grąžinti auto
mobilius pataisymui!

Maspethietė Ona Černia- 
vičienė pranešė, kad liepos 
4 d. mirė Margaret Slongs- 
naitienė. Ji gyveno 953 Ma
dison St., Brooklyne.

Ji buvo “Laisvės” skaity
toja ir N. Y. Lietuvių Mo
terų Klubo narė.

Laidotuvės įvyko liepos 
9 d., Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vieną sūnų, dvi dukteris ir 
anūkų.

Mirė Ona Rugienienė
Po sunkios ligos liepos 

12 d., 4 vai. popiet, mirė 
LDS narė ir “Laisvės” skai
tytoja Ona Rugienienė. Pa
šarvota Blair šermeninėje, 
723 Coney Island Avenue, 
Brooklyne. Bus laidojama 
penktadienį, liepos 15 d., 10 
vai, ryte.

Liūdesyje paliko dukterį 
ir du anūkus.

Žinią telefonu suteikė J. 
Weiss.

Washingtonas. — Apsi
gynimo Departamentas da
vė įsakymą armijai paleis
ti namo tuos kareivius, ku
rie reikalingi šeimoms iš
laikyti.

GREAT NECK, N. Y.
IŠVAŽIAVIMAS IR PIETOS

Įvyks Sekmadienį

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

Geri Pietūs 1-mą Vai. Dieną 
Ekstra Užkandžiai 64ą vai. vakare

ATIDŽIOS - SVARBU!
Jei lytų, tai pietūs bus perkelti į Laisves Salę . 

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.
Kelrodis: Iš Great Neck važiuokite Kings Point Rd. 
iki Red Brook Rd., ant Red Brook Rd. sukite į dešinę 

iki Kings Point Park
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