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Jau senokai laukiami pakei
timai Lietuvos vyriausybėje 
įvyko. Jau skaitėte praneši
mą, kad Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba savo Prezidiumo 
t Urmininku išrinko Motiejų 

umauską, o Ministrų Tarybos 
^pirmininku Juozą Maniusį.

Kai Justas Paleckis buvo 
išrinktas visos Tarybų Sąjun
gos Tautybių Tarybos pirmi
ninku ir turėjo išAikelti i sos
tinę Maskvą, jo vietą turėjo 
užimti kas nors kitas.

Motiejų šumauską gerai pa
žįstu. Pirmą kartą su juo su
sitikau pokario laikais lanky
damasis Lietuvoje.

Tinkamesnio kandidato tai 
aukštai ir garbingai vietai ne
žinau.

Naujasis Lietuvos preziden
tas yra senas ir drąsus ko
votojas, karo metu buvęs di
delio partizanų būrio vadovas, 
labai draugiškas ir visoje Lie
tuvoje labai gerbiamas ir my
limas vyras.

, Juozas Maniušis penketu 
•metų už Motiejų jaunesnis, 
Wet taip pat gyvenime ir ko
vose už liaudies reikalus yra 
daug matęs ir patyręs. Prem
jero vieta suteikia jam pro
gą savo didelius gabumus ir 
turtingus patyrimus panaudo
ti išmintingam ir lanksčiam 
vyriausybės laivo vairavimui.

Mes, Amerikos pažangieji 
lietuviai, linkime jums, Motie
jau ir Juozai, didžiausios sėk
mės jūsų aukštose pareigose.

Nors lietuvių tautai dide
lė garbė ir aukštas pripaži
nimas, kad jos mylimasis sū
nus Justas Paleckis tapo vi
sos šalies vienos iš aukščiau
sių tarybų vadovu, bet jo lai
kinas pasitraukimas nuo Lie
tuvos vyriasybės vairo bus 
jaučiamas visoje Lietuvoje.’ 

i vienas iš tų žmonių, ku- 
iki šiol labai išmintingai

dė ir tvarkė lietuvių tautos 
reikalus.

Mūsų linkėjimai Justui sėk
mės visuose jo asmeniškuose, 
šeiminiškuose ir visuomeniš
kuose žygiuose!

Kinijos komunistų vadai 
nusikalbėjo iki didžia u s i o s 
kvailybės, bandydami save ir 
svietą įtikinti, kad Tarybų 
Sąjungos prezidentas Podgor- 
nas ir popiežius Paulius VI 
sudarę sąmokslą padėti Jung
tinių Valstijų imperializmui 
sunaikinti šiaurės Vietnamą. 
Visas pasaulis žino, ir juo ge- 

au žino patys kiniečiai, kad 
me korfflikte tarybinės že- 

ės žmonių ir vadų giliausias 
^troškimas yra padėti vietna
miečiams apsiginti ir nugalėti 
agresiją.

Toks užmetimas, sakoma, 
buvo padarytas dien r a Š č i o 
“Jenmin Jih Pao” skiltyse. 
Gal partijos aukštoji vadovy
bė taip klaidingai nęgalvoja? 
Gal tik to dienraščio redak
toriui galvoje viskas 
tė aukštyn kojomis?

d sime...

apsiver- 
Pamaty-

kareivismūsų armijos 
Vi šalies Konstitucijos ga- 
Intuotas teises, ar neturi?
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D-ras Martin Luther King 
įspėja “miestų tėvus”

Kituose miestuose, ypa-
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New York, N. Y.—D-ras 
Martin Luther King pra- tingai pietinėse valstijose, 
ėjusį sekmadienį turėjo pa- negrų buitis taip pat labai 
sikalbėjimą su spaudos ir sunki, ir tai gali 
radijo korespondentais. Šia priversti “ką nors daryti, 
proga kovotojas už pilieti
nes negrams teises, taip pat 
kovotojas prieš karą Viet
name numato, jog sekamą 
vasarą kai kuriuose mies
tuose gali įvykti didelės 
negrų riaušės jei “miestų 
tėvai” 
negrų buities, kuri yra la
bai baisi.

D-ras King suminėjo ir 
miestus, kuriuose grūmoja i 
žmonių neramumai. Jais 
vra Clevelandas, 
Los Angeles, <

zmones

O kai dėl balandžio 15 
dienos demonstracijos, tai 
d-ras King priminė:
— Niujorko miesto policija 
nedakainavo šios didžios 
istorinės demonstra c i j o s. 
Ji skelbė, būk demonstravę 
100,000 ar 125,000 žmonių. 
Tikrumoje, demonstra v o 
tarp 300 ii* 400 tūkstančių 
žmonių.

Policija, sakė demonstra-- 
, Chicaga, cijos vadovas, labai dažnai 
Oaklandas, padidina skaičių tų demon- 

Washingtonas, Newa r kas. strantų, kurie 
ir Niujorkas.

Šiuose miestuose negrų į kai žmonės kovoja už tai, 
ghetuose gyvenimas toks j kas policijos vadovams ne
baisus, kad tūliems sunku, patinka, tai ji jų skaičių 
tai ir be įsivaizduoti. mažina.

nesistengs pagerinti

* ; kovoja dėl 
jai patinkamo klausimo, o

Teismas: leistina streikuoti
pries automatų ų

Washington. — Skali e s0. 
Aukščiausiasis teismas, 5 
balsais prieš 4, nusprendė, 
kad darbininkai turi teisę 
streikuoti prieš automatiją, 
jei jos įvedimas pažeidžia 
darbininku kont raktą su 
darbdaviais.

Kai kurios kompanijos, 
mat, įvesdamos automatiją 
i savo fabrikus, tam tikras 
dalis darbo atiduoda ki
tiems automatiškai jas pa
dirbti, o savo darbininkų 
dalį paleidžia iš darbo. Teis
mas nutarė, kad tokiuo at
veju darbininkai turi pilną 
teisę skelbti streiką.

Sprendimą pasirašė: vy
riausias teisėjas Earl War
ren, William J. Brennan, 
Abe Fortas. Bvron R. 
White ir John M. Harlan.

Prieš sprendimą: 
Stewart, Hugo L. 
William C. Douglas 
C. Clark.

New York. — Miesto ma
joras Lindsay sako: reikėsią 
laisniuoti krautuvėles, ku
rios pardavinėja cigaretės 
dėl to, kad daugelis jų par
davinėja slapta įgabentas 
cigaretes — iš tų valstijų, 
kur nėra cigaretės akėtos 
taksais. Daug gengsterių, 
esą, į Niujorką įveža ciga
retes iš pietinių valstijų ir 
čia jas nelegaliai parduoda.

Pekinas. — Šiame mieste 
maoistai reikal a u j a , kad 
Kinijos prez i d e n t a s Liu 
Šao-či būtų atiduotas į teis
mą kaip sąmoksli n i n k a s 
“prieš Mao Tse-tungą.”

Potter 
Black, 

ir Tom

Ulbrichto siūlymas 
Kiesingeriui

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos valdovai siūlo pra
dėti diskusijas su Rytų Vo
kietijos pareigūnais.

Atsakydamas į tuos siū
lymus, Rytų Vokietijos 
Komunistų partijos genera
linis sekretorius Walter 
Ulbricht šitaip pasakė Va
karų Vokietijos kancleriui 
Kurt Georg Kiesingeriui:

—Jūs, kaip Vakarų Vo
kietijos premjeras, susitiki
te su Rytų Vokietijos prem
jeru Williu Stoph ir tarki
tės.

Bet Vakarų Vlokietijos 
revanšistai nenori to daryti, 
kadangi jie mano, kad toks 
susitikimas reikštų (Rytų 
Vokietijos pripažinimą.

Richardas Speckas 
surastas kaltu

Peoria, Ill. —- Po labai 
trumpo pasitarimo, džiūrė, 
teisusi Richardą Specką, 
surado kaltu pirmo laips
nio žmogžudystėje ir pasiū
lė teisėjui, kad jam būtų 
paskirta mirties bausmė. 
Tačiau teisėjas gali nesis
kaityti su džiūrės rekomen
dacija ir gali Specką 
bausti tik kalėjimu.

Richard Speck, kaip 
noma, buvo teistas už
kad jis Čikagoje nužudė 
aštuonias merginas, — stu
dentes, besimokančias būti 
slaugėmis (nursėmis).

Teisėjas Herbert C. Pas- 
chen sako, jis paskirsiąs 
Speckui bausmę trisdešimt 
dienų bėgyje. Bet Specko 
advokatas, kurį jam pasky
rė valdžia, Gerald Getty 
sako: aš apeliuosiu į aukš
tesnį teismą, reikalauda
mas, kad jis pripažintų že

nu

ži- 
tai,

ros Tasso pranešimu, Kini
joje Mao Cze-duno (ameri
kietiškai: . Mao Tse-tungo) 
kova prieš savo politinius 
priešus valdžioje ir Komu
nistų partijoje tebevyksta. 
Tass skelbia tokius faktus:

Mao Cze-duno grupė vis 
labiau puola savo politinius 
priešininkus — pirmiausia 
KLR pirmininką Liu Šao-ci 
ir KKP CK generalinį sek
retorių Den Siao-piną.

Dabar Mao Cze-duno gru
pė mobilizavo visas priemo
nes savo priešininkams ap
juodinti ir sugniuždyti. Vi
soje šalyje vyksta mitingai, 
susirinkimai, į kuriuos su
varoma dešimtys tūkstan
čių žmonių. Spaudoje dau
gybė medžiagos, nukreip
tos prieš Liu šao-ci ir jo' 
šalininkus. Pekino gatvėse 
ir aikštėse pastatyti garsia
kalbiai, iš kurių be paliovos 
sklinda keiksmai Mao Cze- 
duno priešininkų adresu, po 
miestą kursuojančios chun
veibinų agitacinės mašinos 
ragina /‘nuversti” Liu Šao- 
ci, Den Siao-piną ir kitus 
patekusius į nemalonę va
dovus.

Būdinga, be to. kad tik 
chunveibinų spauda ir pla-

Paminklas
Osvencime

Washington.—“NewYork sit: 
Timeso” korespo n d e n t a s, sk 
Hendrick Smith sako, L 
jog kai kurie diplomatai, kir 
turį ryšių su socialistinėmis 
sostinėmis, patyrė tokių 
dalykų: Tarybų Sąjunga 
susitarė su Kinija dėl di- 

yra Liu Šao-ci. I desnės ir greitesnės karinės 
į pagalbos teikimo Šiaurės 

-- 'j Vietnamui. Sutartis esanti
- ” “le-' : T a r y b u Sąjungos
valdžios ' s^unčiama pagalba geležin-

katai Liu Šao-ci vadina 
vardu. “Ženmin žibao” ir 
kiti centriniai laikraščiai 
bevelija kalbėti apie “vy
kiausiąjį, valdantį partijoje 
ir einantį kapitalistiniu ke
liu,” nors Kinijoje niekam 
nėra paslaptis, kad šis “vy
riausiasis”

Oficiali propaganda šią ■ 
įnirtingą kampaniją vadina j 
“generaliniu puolimu 
miamu mūšiu už \. 
paėmimą,” “raudonuoju ba
landžiu.”

Puolimas prieš Mao gru
pės priešininkus turi viršū
nių kovos už valdžią bruo
žus. Jiems mėginama su 
versti visą atsakomybę už 
visas politines ir ekonomi
nes KLR nesėkmes, už visą 
tą chaosą. į kurį įstumta 
šalis. Tačiau, kai reikia 

: pateikti konkrečius kalti
nimus, pasirodo, kad jų vi
sų “nusika 11 i m a i ” tėra 
“prieštaravi m a s Mao-Cze- 
duno idėjoms.”

Patekusių į nemalonę va
dovų ratas pastaruoju me
tu dar labiau išsiplėtė. Kon
krečiai, chunveibinių spau
da nrfidėio smarkiau pul
ti KLR Valstybės tarybos 
premjero pavaduo t o j ą Li 
Sian-nianį.

keliais ar lėktuvais nebus 
kinų trukdoma, kaip buvo 
ligi šiol.

Kai tarybinė siunta pa
sieks TSRS-Kinijos rube- 
žių, tuomet jos persiuntimą 
per Kinijos teritoriją kont
roliuos i patys vietnamie
čiai — kontroliuos jie iki 
atvežimo į Šiaurės Vietna
mo teritoriją, ten, kur ji 
bus reikalinga. Manoma, 
kad tokiuo būdu visas per-

ntimas bus saugus ir 
ibesnis.
agi šiol buvo skelbta, kad 
tai tarybinius siunčiamus 
u rėš Vietnamui gink-

— lėktuvus-džetus, pa
nkas bei kitokius pabuk-
— dažnai sulaikydavę, 

kai kuriuos dalykus net 
‘pasisavindavę.” Dabai*,

salio tie diplomatai, nieko 
panašaus nebūsią — viskas, 

aciamas Į Šiaurės Viet- 
bus apsaugotas ir 

tikslą greičiau pa-

lūs 
try

o 
ir

siu 
n aitna 
savo 
sieks.

bu\ 
po

Skelbiama, jog visa tai 
o padaryta—susitarta— 
to, kai Kinijoje tapo su-, 
lyti tie baisūs “raudon- 
Eirdiečių” siautėjimai.

M i 
Jai: 
me

15

milijonų 
budeliai

Osvencimas, Lenkija — 
Balandžio 16 d. čia buvo 
atidengtas milžiniškas pa
minklas atminčiai-pager b i- 
mui tų keturių 
žmonių, kuriuos
naciai čia nužudė antrojo 
pasaulinio karo metu.

Didžiulis paminklas buvo 
sukurtas lenkų ir italų dai
lininkų — skulptorių ir ar
chitektų — ir pastatytas 
daug maž toje vietoje, kur 
iš visų keturių Europos 
kampų naciai budeliai at
veždavo žmones į Osven
cimą (vokiškai buvo vadin
tas: Auschwitz). Iš šitos 
vietos bei stoties, budeliai 
varinėjo žmones į tam tik
rus stovyklos rajonus, o 
paskui juos žudė: šaudė, 
badu marino, korė, visaip 
kankino, — bet daugiausiai 
jų žudė nuodingais gazais, 
o paskui vertė į krematori- 
jų ugnį.

Daugiausiai nužudytųjų 
buvo, žydų tautybės žmonės.

Paminklo atidarymo ce
remonijose dalyvavo apie 
20,000 žmonių.

Japonija 
kairėj a

Tokio. — Balandžio
dieną Japonijos salose įvy
ko t. v. savivaldybių rinki
mai. Šiame mieste juos lai
mėjo kairieji — socialistai 
ir komunistai, išrinkdami 
Tokio gubernatoriaus vie
tai liberalą d-rą Ryokichi 
Minobę.

Minobe gavo 2,200,386 
balsus, o jo oponentas — 
konservatyvių partijos kan
didatas d-ras Masatoshi 
Matsushita — 203,752.

Dabar vietos spauda spė
ja, kad čia prasidės didesnis 
bruzdėjimas prieš .JAV. 
Mat šioje šalyje yra daug, 
militarinių bazių, kurioms 
žmonės priešingi. Ligi šiol 
per keletą metų nebuvo leis
ta Tokijuje kairiesie m s 
demonstruoti, dabar, sako
ma, bus leista.

mesniojo teismo sprendimą 
negaliojančiu dėl to, kad 
teisėjas leido teisme paro
dyti: fotonuotraukas nužu
dytų merginų, su aiškiai 
matomomis jų kūnuose pa
darytomis žaizdomis.

San Franciske 
žygiavo 70,000

San Francisco, Gal.—Ba
landžio 15 dieną demonstra- 
cijoje-žygyje už karo bai
gimą Vietname, šiame mies
te demonstravo apie 70,000 
žmonių. Tai buvo .didžiau
sia antikarinė demonstraci
ja šio miesto istorijoje.

Komercinė spauda ir čia 
minimizavo žygiuotoji! 
skaičių — skelbė, būk “tik” 
50,000 žmonių demonstra
vo.

Kalba, nustatyta 
prieš Johnsoną

Iš Ekvadoriaus respubli
kos (Pietų Amerikoj e) 
Reuters žinių agentūra 
praneša, kad £en smarkiai 
veikiama prieš JAV. Ek-

New Rochelle, N. Y. — 
•ė įžymus archi t e k t a s 
nes W. Paul, sulaukęs 63 
:u amžiaus, c.

Washing tonas. — Piet
rytinės Azijos Sutarties Or- 

lizacijos (SEATO) posė
dyje Tailando ir Australi
joj atstovai labai smerkė

ga

vadoriaus prezidentas Aro- Prancūziją, kad ji nepade- 
' t Jungtinėms Valstijoms 
vesti karą prieš Vietnamą, 

re ir Angliją, kam ji ža
lti sumažinti savo gink- 
tas jėgas Azijoje.

seniena, būdamas ameriki- ‘ da 
nių valstybių konferencijo
je Urugvajuje, pasakė ašt
ria kalbą, kritikuodamas 
Johnsoną ir JAV politiką 
Pietų Amerikos respublikų 
atžvilgiu.

Dabar toji kalba yra! na 
transliuojama per
kad ją girdėtų visi ekvado-: die 
riečiai.

Ba 
da 
luo

Prezidentas Diaz 
kritikuoja JAV

Mexico City. — Grįžęs 
Urugvajaus (Punta del Es-

Saigonas. — Pietų Viet- 
iio militąrinė valdžia pa- 

radiią, skęlbė amnestiją tiems liau- 
čiams, kurie pabėgs iš 

ko^os lauko ir pasiduos jos 
lonei. Bet stebėtojai sa- 

kad tokių kvailių, kn- 
kibtu ant šios militaris- 
meškerės, bus labai ma-

mž
i ko, 
rie

• tu
i ža

Berlvnas. — Kalbėdamas 
-=-!R tin€ Vokietijos Komu-te) konferencijos, Meksikos ?, ^ ... *• • .

prezidentas Gustavo Diaz 
Ordaz sakė kalba, kuri bu- 
vo transliuota per radiją.

Jis reiškė nepasitenkini
mo konferencija. Jis mano, 
kad JAV neužtenkamai šel
pia Lotynų šalis. Savo kal
boje Meksikos prezidentas 
sakė: turi būti taip, kad, 
einant susitarimu dėl ko
mercinių ryšių tarp ameri
kinių respublikų, lotyniškos 
kompanijos turi gauti dau- 
eiau pelnų, o ne Jungtinių 
Valstijų kompanijos.

mėtų Partijos suvažiavime, 
rybų Sąjungos KomunisTa 

tų
ežnevas dar kartą ragino 
niją vienytis su kitais 

socialistiniais kraštais, kad 
padėjus Vietnamui kovoti 
pr

Ki

eš agresorius.

Washing tonas. — Justi- 
os Departamentas kalti- 

. 18 knygų leidyklų su-
čių
na
laužyme antitrustinio įsta- 

i ty1110-
: statė vienodas labai aukš
tas kainas mokyklų vadovė
liams.

jos nusitarė ir nu-

Stoughton, Mass.
Juozas Petrukaitis mirė Į Kd 

antradienį, balandžio 18 d., | čic i 
Goddard Memorial ligoni- va 
nėję, praėjus keletui dienų 
po sunkios operacijos. Bus 
laidojamas penktadienį, ba
landžio 21 d., 2 vai. po pie
tų.

Giliausia užuojautą Juo
zo Petrukaičio šeimai.

George Shimaitis

Bonn, Vokietija. — Mirė 
nrad Adenauer, Krikš- 
nių Demokratų Partijos 
Jas, 14 metų išbuvęs Va

karų Vokietijos premjeru, 
jau buvo 91 metų am

us. Gyvas būdamas ir 
dovaudamas Vakarų Vo 

kieti jai, Adenaueris labai 
ištikimai pildė visus Ame
rikos įsakymus ir nurody
mus. ’

zu
va
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Taip, “turime ką nors daryti!”
DU dar jauni senatoriai nusitarė pavažinėti po 

Mississippės valstiją ir susipažinti su negrų gyvenimu. 
Abudu vyrai yra demokratai ir nariai senatinio komi
teto kovai su nedarbu ir skurdu. Ir tai, ką jie savo aki
mis pamatė, juos labai, sakoma, sujaudino. Jie pamatę 
tokias vietoves, kuriose skurdas esąs toks baisus, jog 
maži vaikai dažnai per kelias dienas negauna nė vieno 
lašo pieno. Tik pagalvokite: žmogus džiaugiasi, jeigu 
per mėnesį nors vieną kartą gauna mėsos pavalgyti!

Tokią misiją į skurdo bedugnę padarė iš New( Yor- 
ko valstijos senatorius Robert Kennedy ir iš Pennsyl- 
vanijos sertatorius Joseph C. Clark. Abudu yra skaitomi 
“liberalais,” kurie laikas nuo laiko nesibijo prez. John- 
soną ir jo politiką pakritikuoti.

Giliausiai susijaudinęs tokiais šiurkščiais patyri
mais, senatorius Clark sušuko: “Mes turime ką nors 
daryti - padėties pataisymui!”

Žinoma, labai gerai, kad senatoriai aplankė tas vie
toves ir savo akimis pamatė baisiai suvargusią ir nu
skurusią liaudį. Bet juk ir be aplankymo tų vietovių 
jiems ir visai Amerikai yra žinoma, kokiame skurde ten 
ir daugybėje kitų valstijų biednuomenė gyvena^

Taip pat puiku, kad senatoriai iš Mississippės sugrį
žo susijaudinę, ir giliai paveikti, ir kad reikalauja ką 
nors daryti. Bet frazė “turime ką nors daryti” jau taip 
nusinešiojus, jog ji pasidarė be jokios prasmės. Atsi
minkime, kad ir prezidentas Johnsonas yra “susirūpi
nęs” skurdžiais ir net yra paskelbęs skurdui “karą.” 
Bet visi žinome, jog tai ne karas, o apgavystė. Jau ke
linti metai “karas prieš skurdą” eina, o skurdas dar vis 
tebedidėja.

Karui prieš skurdą neturime lėšų, nes viską su
ėda ginklavimasis ir Vietnamo karas. Čia lėšų netrūks
ta. Šiam karui tai bilijonai eina ir niekas nesiskundžia 
nebuvimu lėšų.

Ir tie mūsų minėti senatoriai gal iš “susijaudinimo’’ 
pamiršo savo pranešime iš kelionės patiekti konkrečius 
pasiūlymus, ką mes turime daryti, ką visų pirma turi 
tuoj daryti mūsų vyriausybė, paskui pats Kongresas. 
Kodėl jie susijaudinę nepareikalavo, kad Vietnamo ka
ras tuoj būtų nutrauktas, o kad jam skiriamos milži
niškos lėšos būtų pavestos karui su skurdu?.

O gal dar jie tą savo susijaudinimą papildys kon
krečiais ir reikšmingais pasiūlymais? Palauksime ir 
pamatysime...

Jungt. Tautų Asamblėjos sesija
Už dienos kitos atsidarys nepaprastoji Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblėjos sesija. Atrodo, kad šio
je sesijoje, kuri žada būti trumpa, vyriausias klausimas 
bus apsvarstyti dvi rezoliucijas, kuriose siūloma fakti- 
nai pakeisti organizacijos konstituciją (čarterį). To
kias rezoliucijas yra patiekusios Kanada ir Airija.

Toms rezoliucijoms griežtai priešinasi Tarybų Są
junga ir visos socialistinės šalys. Bet jas, sakoma, taip 
pat karštai remia Jungtinės Valstijos.

Pasiūlymų esmė tokia: Asamblėja turi atimti iš 
Saugumo Tarybos visas taikos palaikymo operacijas ir 
jas pasiimti sau.

Pagal čarterį tie reikalai priklauso tiktai Saugumo 
Tarybai, kuri susideda iš 11 narių ir kurioje pastovieji 
jos nariai turi teisę vetuoti nutarimus.

Kaip žinia, Asamblėjoje klausimus sprendžia balsų 
dauguma. Na, o kadangi šiandien kapitalistinės ša
lys sudaro didelę Asamblėjos daugumą ir jos yra Jung
tinių Amerikos Valstijų kol kas įtakoje, tai labai aišku, 
ką reikštų toks pakeitimas—perkėlimas taikos palaiky
mo reikalų iš Saugumo Tarybos į Asamblėją.

Aišku, kad sesijoje veikiausiai kils ir kitų rimtų 
klausimų. Galimas daiktas, kad bent jau įvairių šalių 
atstovų kalbose bus prisimintas ir Vietnamo karas. 
Veikiausiai bus sumanymas Asamblėjai paimti Vietna- 

<mp karą apsvarstymui.
Dabar Jungtinės Tautos jau turi 122 narius. Dau

guma yra mažos šalys, tačiau kiekviena turi lygų balsą 
Asamblėjos sesijose su didžiausia valstybe.

Irgi protestas
GAL pati didžiausia Jungtinių Valstijų militarinė- 

karinė bazė veikia Tailande, iš kurios dabar didieji lėk
tuvai pasikelia ir bombarduoja Šiaurės Vietnamą. Tai
lande mes turime apie 40,000 amerikiečių kareivių.

Tailando valdžia pilnutinai remia šį Amerikos karą 
prieš Vietnamą ir leidžia iš savo teritorijos daryti mi- 
litarinius žygius prieš Vietnamą. Bet padėtis pasidarė 
tokia, jog prieš amerikiečių kareivius pradėjo protes-

SMARKUS, TEISINGAS 
PABARIMAS i 
SILPNAVALIAMS

Gerai, kad Lietuvos “Vals
tiečių laikraštis” laikas nuo 
laiko smarkiai pasisako 
prieš girtuoklius ir girtuok
liavimą, kurio, pasirodo, 
Lietuvoje dra yra nemaža. 
To laikraščio kovo 12 d. lai
doje skaitome labai aštrų, 
bet labai teisingą S. Mocku- 
vienės straipsnį “Ko rauda 
Jurkšaitienė.” Autorė sa
ko:

Gydytojai sako, kad alko
holis griauna žmogaus sveika
tą. Teisininkai teigia, kad pusė 
besiskiriančių šeimų nebegali 
gyventi kartu dėl to, kad vie
nas iš sutuoktinių — girtuok
lis. Milicijos darbuotojai nu
statė, kad dauguma nusikal
timų, chuliganiškų išpuolių pa
daromi girtų.

Pedagogai sako, kad gir
tuoklių vaikai silpnapročiai, 
fiziniai neišsivystę, atsilieka 
moksle.

Degtinė, degtinė, degtinė! 
Tūkstančiai nelaimių, aša
rų, n e s u s i p r atimu, kvailų 
arba piktų poelgių — vis per 
ją, vis per degtinę. Jau kiek 
kiek apie jos žalą kalbėta. 
Kiek vieni kitų prašėm neger
ti, kiek vieni kitiems žadėjom 
daugiau nė į burną neimti. O, 
žiūrėk, apsisukam ir vėl prie 
stiklelio.

'“Nei jūs rašykit apie tą 
degtinę, nei ką. Vis vien to
mis pasakėlėmis niekas ne
tiki, — patarė redakcijai vie
nas skaitytojas savo laiške.— 
Jeigu jau taip negalima būtų 
gerti,' tai valstybė negamintų 
degtinės, nebūtų jos parduo
tuvėse.”

Parduotuvėse yra ne tik 
degtinės. Yra degtukų. Bet 
ne tam, kad padegtume savo 
namus. Yra peilių ir kirvių. 
Bet žinome, kad su Jais gali
ma padaryti ir daug blogo, 
ir daug gero.

O štai ant stalo prietelius 
pastatė stikliuką. Gerti ar ne
gerti ? Kiek gerti ? Apsispręsk 
pats.

Jeigu netiki nei gydytojais, 
nei' teisininkais, nei pedago
gais, nei, anot to skaitytojo, 
pasakėlėmis — tavo valia.

O ant stalo puodas laiškų, 
kurių, autoriai prašo: parašy
kite, papasakokite žmonėms 
apie nelaimes, kurios ištinka 
geriančius, jų artimuo sius, 
kuriuos užgriūna namus ir šei
mas.

Žinoma, labai klysta tie, 
kurie mano, kad neapsimo
ka nė kalbėti prieš girtuok
liavimą, nes “vis tiek žmo
nės gėrė ir gers.”

Teisingai Mockuvienė ba
ra ir tuos,.kurie sako: “kad 
jeigu girtas nesimušti, ne
daužau indų, tai niekam dėl 
to nebloga.” “Taip,” sako, 
“blogybė ne visada pasirodo 
iš karto. Bet ji būtinai iš
tinka, ištinka nepataisomai. 
Girtuoklių -šeimoje vaikai 
auga, nepajutę žmogiško
sios vertės, nežinodami ki
tokių pramogų, išskyrus 
gėrimą, nematydami dides
nio šaunuolio už kumščiais 
besišvaistantį tėvą...”

Tokio- išauklėjimo pavyz
džiu ji paduoda jaunuolį 
Joną, kuris išsigėręs kėsi
nasi išprievartauti jauną, 
nepilnametę mergaitę ir ta
po skaudžiai nubaustas.

Na, o kai “įsikaušia,” tai 
žmonės pasidaro labai “drą
sūs.” Mockuvienė sako:.

Girti suvedą sąskaitas su 
savo “priešais,” čia pat spren
džia senus konfliktus, seniai 
užmirštas skriaudas. Jie ne
retai patys stato save į mir-

I ties pavojų: eina prie maši- 
! nu ir elektros įrenginių, sėda 
už vairo ir veža kitus. Jūra 
iki kelių !

Ir dar. Kada baigsis mūsų 
kaime tas nelemtas “vaišingu
mas” ? Už įkaltą vinį, už pa
taisytą tvorą, už nukirstą me
dį. Už tokius dalykus, už ku
riuos pinigų nemokėsi, o už 
ačiū — lyg ir nepatogu. Ir 
girdo vieni kitus kiekviena 
proga ir be progos.

Štai ką parašė Vilkaviškio 
rajono Skardupių kolūkio 
kiaulių šėrėją M. Stasiukaitie
nė :

“Mano brolis G. Jurkšaitis 
pas brigadininką B. Grabaus
ką piovė kiaulę. Po to briga- 
d i erių s jį pavaišino. Išgėręs 
brolis nuėjo prie kuliamosios 
ir buvo mirtinai sužeistas.

Tai sakykit, ar nekaltas bri
gadininkas, prigirdęs mūsų 
brolį, kuris paliko jauną žmo
ną, dvi seseris ir tris brolius?”

Kaltas! Brigadininkas, aiš
ku, kaltas. Tačiau, nors mi
rusiųjų teisti negalima, nema
žiau kaltas ir pats Jurkšaitis. 
Juk jis—suaugęs žmogus, tris
dešimt vienerių metų vyras. 
Nesinori tikėti, kad naminę jis 
tą dieną ragavo pirmą kartą 
gyvenime. Gėrė, nors žinojo, 
kad reikės eiti prie kuliamo
sios. Ir štai vienas kartas ne
melavo.

Ką galima prie viso to pri
durti ?

Sakoma, kad geriausias mo
kytojas ne žodis, bet pavyz
dys. Štai jums ir pavyzdys! 
Kaip būtų gerai, kad, šio tra
giško pavyzdžio paveikti, 
Skardupių kolūkio kolūkiečiai 
neimtų stiklelio į rankas, kad 
savo vaikus šiuo pavyzdžiu 
pamokytų. Kaip būtų gerai, 
kad Jurkšaičio broliai ir sese
rys visam gyvenimui atsimin
tų ir savo narhuose nestatytų 
ant stalo pražūtingos bonkos 
nei savo kaimynams, nei savo 
gimihėms.

O jei kainynas suars dar
žą, atveš malkų ar paskers 
paršą, vis prisiminkite, ko ver
kia jauna našlė Jurkšaitienė.

MEILĖ VIENADIENĖ
Nežinau net, kas čia daros,— 
Mano senis toksai geras! 
Tai su bulvėm nuskustom, 
Skuba, bėga pakniupstom. 
Tai, užkaitęs puodą, verda, 
Tai, girdžiu, net mano vardą. 
Dailiai taria: “Barboryt, 
Ką tik reiks, galiu daryt— 
Tau darbų ir taip be galo... 
Pavartyk geriau žurnalą.
Gal štai knygą paskaityk.” 
Kiek gerumo to išsyk! 
Nežinau net, kas čia daros, 
Ko tas senis toks jau geras?

O po kovo aštuntos 
Lyg nebūta meilės tos.

D. Balsiene

Elizabeth, N. J.
Paskutinis pakvietimas

Šį sekmadienį, balandžio 
23 d., kviečiame vietinius 
elizabethiečiųs ir iš apylin
kės dalyvauti Salėje, 408 
Court St., Elizabethport, 
2 vai. dieną.

Iš New Yorko atvyksta 
Jono Juškos vaidintojų gru
pė. Suvaidins šešius veika
lus. - •

Po vaidinimo kalbės An
tanas Bimba, apie savo 
viešnagę Lietuvoje. Rengė
jai ALDLD 54 kuopa.

Dar visai naujas daly
kas. Sužinojome, kad salė
je bus išdėstyti visi šian
dien leidžiami Lietuvoje 
laikraščiai ir žurnalai. Tai 
bus įdomi “Lietuvos spau
dos paroda.” Rengėjai

tiioti net patys Tailando valdininkai.

nomis Tailando premjero pavaduotojas gen. Charusa- 
thien garsiai suriko, kad tie jauni amerikiečiai jau net 
viešai gatvėse ištvirkauja su tailandietėmis merginomis.

Štai šiomis die- Girdi, nebeprisilaikoma jokių moralės dėsnių.

Šimtas metų kovos už 
trumpesnę darbo dieną

Šimtas metų praėjo nuo 
to laiko, kai prasidėjo kova 
už aštuonių valandų darbo
dieną. 1867 metais Illinoiso 
valstijoje buvo priimtas aš
tuonių valandų darbo die
nos įstatymas.

Po Pilietinio Karo ir to
karo išdavoje buvo atgai
vintas ir pradėjo plėstis 
darbininkų judėjimas. Dar 
prieš pasibaigiant karui vy
ko streikai dėl didesnių at
lyginimų ir trumpesnės dar
bo dienos. 1864 metais New 
Yorke uosto krovikai 
streikavo, reikalaudami 
2,50 dol. atlyginimo už de
vynių valandų darbą. Di
desniuose pramonės mies
tuose darbo organizacijos 
taip pat iškėlė reikalavi
mus geresnių butų, trum
pesnio darbo laiko ir dides
nių atlyginimų.

Nacionalinė kova prieš 
vergiją pažadino darbo 
žmonių sąmoningumą. Bu
vo iškelti reikalavimai, kad 
visi darbininkai — negrai 
ir baltieji — iškovotų sau 
tokias gyvenimo ir darbo 
sąlygas, kad gyvenimas bū
tų ne tik pakenčiamas, bet 
malonus ir kultūringas.

Buvo organizuota Didžio
ji 8 Valandų Lyga, plito ir 
daugėjo d'arbininkų laik
raščiai, vyko masiniai susi
rinkimai, demonstracijos, 
streikai. Susirinko u n i j ų 
konvencijos Indianos, Illi
noiso ir New Yorko valsti
jose. 

• ♦ • >
1866 metais veikė jau 30- 

40 nacionalinių ir tarptauti
nių unijų su dešimčiais 
tūkstančių narių.' Visos1 jos 
reikalavo aštuonių valandų 
darbo dienos, kai kurios ko
vojo už devynių arba de
šimties valandų dieną. 1866 
m. pradžioje kongresui bu
vo pateikti pirmieji aštuo
nių valandų įstatymai. Ta
čiau tik 1868 m. kongresas 
pagaliau patvirtino 8 valan
dų įstatymą valstybės tar
nautojams. Šis įstatymas 
nepradėjo veikti tol,kol pre
zidentas Grantas neišleido 
įsakymo įstatymą vykdyti, 
nemažinant uždarbio. Ta
čiau šio įsakymo nepaisė ir 
1872 m. gegužės 11 d. buvo 
išleista nauja prezidento 
proklamacija su įsakymu 
vykkdyti tą įstatymą.

8 valandų įstatymas, pri
imtas Illinoise, buvo pavyz
džiu kitoms valstijoms ir 
1886 m. dar septynios vals
tijos priėmė 10 valandų 
darbo dieną. Tie įstatymai 
buvo pilni išimčių,pvz.,buvo 
leidžiama “kiekvienam as
meniui dirbti virš 8 valan
dų tiek, kiek jis panorės,”

arba buvo leidžiama įstaty
mo nesilaikyti, jeigu buvo 
padarytas specialus kon-
traktas arba susitarimas su 
darbdaviu.

Tokių silpnų ir bereikš
mių įstatymų išdavoje buvo 
tai, kad darbininkai dar
smarkiau pradėjo kovoti už 
faktišką trumpesnę darbo 
savaitę.

1866 m. pavasarį New 
Yorko ir Baltimorės profe
sinės asamblėjos sukvietė 
nacionalinį darbo kongresą. 
Rugpiūčio 20 d. Baltimorė- 
je susirinko virš 100 dele
gatų. Priimtoje rezoliuci
joje, tarp kitko, buvo užra
šyta:

“Kadangi istorija ir pra
eities įstatymai parodė, kad 
negalima dėti jokių vilčių į 
politinių partijų atstovų pa
žadus, ypač kada tai liečia 
pramoninių klasių intere
sus, yra nutarta, \

kad atėjo laikas JAV dar
bininkams atsisakyti nuo 
bet kurios partinės priklau
somybės ir susiorganizuoti 
į atskirą nacionalinę darbo 
partiją, kurios tikslas bus 
iškovoti įstatymą, garan
tuojantį aštuonių valandų 
darbo dieną.”

Baltimorės konvencija 
1867 m. rugpiūčio 19 d. su
šaukė Čikagoje konferenci
ją, kurioje dalyvavo virš 
200 delegatų iš visų šiauri
nių valstijų, be to, iš Ken
tucky, Maryland© ir Mis
souri. Čia prasidėjo nacio
nalinis judėjimas už aštuo
nių valandų darbo dieną. 
Svarbu tai,, kad Čikagos 
kongresas pasiūlė sudaryti 
naujai išlaisvintų ,vergų 
uniją, “kad jie dirbtų har
monijoje su baltaisiais.”

Aštuonių valandų įstaty
mo priėmimas turėjo su
stabdyti ir nuraminti besi
plečiantį judėjimą, bet iš 
tikrųjų tai stimuliavo dar 
stipresnį judėjimą, kuris 
pasiekė savo viršūnę dvide
šimt metų vėliau Haymar- 
keto kovoje, Čikagoje.

1869 m. buvo sudaryta 
Bostono Aštuonių Valandų 
Lyga, kuri pakeitė Didžiąją 
Aštuonių Valandų Lygą., Ji 
surinko didžiulį kiekį me
džiagos, kurioje buvo išdės
tyti visi argumentai už 
trumpesnę darbo dieną.

Svarbu tai, kad Aštuonių 
Valandų Lyga, paneigdama 
kapitalistų propagandą, kad 
atlyginimai už darbą yra 
reguliuojami pasiūlų ir pa
klausos, rėmėsi Karlo Mark
so vertės teorija, kad “at
lyginimai priklauso nuo 
kaštų, pagal kuriuos darbi
ninkai yra priversti gyven-

Taip skambėjo 
iš Aštuonių Valandų 
tezių.

Kova už aštuonių valandų 
dieną prasidėjo, pasibaigus 
Pilietiniam Karui. Ta kova
buvo ilga ir kruvina. Ji bu- 
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reikalavo daug aukų. Buvo 
užmuštų, sužalotų, įkalintų.

■iandien revoliucija mo^. 
lioje technologijoje iš- 
a naujas, dar nebūtas"*

vo 
met 
vedi 
kus 
jas, 
Par
mos

jun 
kva
vyr 
balt 
biu.&

der
keli
ekonomines problemas.
Kontraktai, sudaryti kai 
kur:
kai]) priemonė kovoje su au
to rr

iose industrijos šakose,

atizavimo problemomis, 
iniui pasirodė neefek-

tingais. Jie negali sustab
dyt 
dar
ceso ir unijų reikšmės šiau
rėj i mo.

palaipsniui vykstančio 
oo jėgos mažėjimo pro-

ąryšy su naujomis eko- 
linėmis p r o b 1 e m o m isnon

darbininkų organizacijų ju- 
dėj 
e ko 
rios.
būti toks pat, koks buvo 
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i laimėta, jeigu nėra vie- 
gumo darbininkų judėji- 

Juo labiau stiprės ši 
kova, juo tvirtesnis bus ir 
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Iš žiemos šventės Vilniuje: “Atvažiavo meška su alučio bačka” —:— M. Baranausko nuotr.
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Drąsaus kovotojo priesaika
(Minint 25-ąsias Tomo Tamulevičiaus 

metines)
Išėjęs iš jos, vėl įsijungia 

į kovą. 1939 metų rugpiūčio 
mėnesį jis išrenkamas LKP 
Alytaus apskrities komite
to pirmuoju sekretoriumi ir 
šias pareigas eina iki pat 
mirties.

1940 metų gegužės 28 
dieną fašistinei p o licijai 
pavyksta vėl suimti Tomą 
Tamulevičių. Vėl Dimitra
vą. Iš čia Tomas išlaisvina
mas tik 1940 metų birželio 
mėnesį.

Liaudies pripažintą, rūs
čioje kovoje patikrintą par
tinės organizacijos vadovą 
Alytaus apskrities darbo 
žmonės išrenka deputatu 
į Liaundies seimą. 1941 me
tu pradžioje į vykusiame 
LKP V suvažiavime Tomas 
Tamulevičius išrenkam a s 
LKP Centro Komiteto na
riu.

1941 meti] birželio mėne
sio 22-oji Jau pirmąją karo 
dieną ramus miestas, pa
skendęs vasaros žalume, 
barbariškai bombarduoja
mas, apšaudomas iš lėktu
vų, deginamas. Š i u r pūs 
griuvėsiai, ištisa ugnies jū
ra, gatvėse šimtai užmuštų 
žmonių: moterų, vaikų, se
nelių. Tai mato į šalies gi
lumą besitraukiantis kovo
tojas. Ir, gal būt, kaip tik 
ta valanda Tomas Tamule
vičius prisiekia netrukus 
grįžti ir su ginklu rankoje 
stoti į kovą prieš okupan
tus ir jų pakalikus - buržu
azinius nacionalistus.

Komunisto priesaiką To
mas Tamulevičius įvykdė. 
1942 metų kovo mėnesį jis 
su grupe užgrūdintų parti
jos kovotojų permetamas į 
priešo užnugarį. Uždavi
nys — organizuoti ginkluo
ta liaudies pasipriešinimą 
okupantams vokiečiams, 
partizaninį judėjimą.

Po susidūrimo su oku
pantais Varėnos apylinkė
se Tomas Tamulevičius su 
radistu, pasirinkusiu Vla- 
sovo slapyvardę, ątkeliauja 
į Alovės valsčių, Meškučių 
kaimą.

Bet čia juos išduoda bur
žuaziniai nacionalistai. Di
džiulė okupantų kareiviu ir 
policininkų gauja, atbildė
jusi iš Alytaus keliais sunk
vežimiais, apsupa Meškučių 
kaimo gyventojo Mykolo 
Vadeikos klojimą, kur sle
piasi partizanai. Prasideda 
mūšis. Ugnimi atsako par
tizanai i priešo pasiūlymus 
pasiduoti.

Pagaliau per sekiotojai 
padega klojimą. Norėdamas 
sudaryti sąlygas pabėgti T. 
Tamulevičiui, radistas su 
granatomis išbėga tiesiog į 
priešo šūvius. Tomas per 
ižu padengta, pavasariškai 
ištvinusį upeli bando pa
siekti mišką, bet sprogsta
moji kulka pasiveja jį. Mir
tinai sužeistas, nenorėda
mas gvvas pasiduoti prie
šui Tomas pakelia prie 
smilkinio savo pistoletą.

Vos dvidešimt septyne
rius metus gyveno Tomas. 
Didžiąja savo trumpo gyve
nimo dalį jis atidavė sąmo
ningai kovai dėl liaudies 
laimės, dėl socializmo ir ko
munizmo. Tomas Tamule
vičius ištesėjo šventą ko
munisto priesaiką.

Ant Jonynas, 
rašytojas

žuvimo
^Vaikščiodami po Alytaus 
iškelius, jūs nusilenkiate 

brolių kapams, kuriuose il
sisi tarybiniai kariai — 
Alytaus vaduotojai, liūdnai 
susimąstę pastovite pr i e 
obelisko, pastatyto atmini
mui 30-ties tūkstančių ta
rybinių karo belaisvių, ku
riuos čia nukankino oku
pantai vokiečiai, gedėdami 
aplankote masinių žudynių 
vietas, kur 1941 metų rude
nį fašistai sušaudė 65 tūks
tančius taikių tarybinių 
žmonių. O prie pat Vilniaus 
plento jūsų dėmėsi patrau
kia nedidelės tarybinių par
tizanų ir liaudies gynėjų 
kapinaitės. Brangia kraujo 
kaina dzūkų krašto žmonės 
sumokėjo už savo laisvę ir 
šviesų šiandienos gyveni
mą. 4-

Tarp daugelio kapų jūsų 
ftkis suranda ir ištikimo 

Uf komunisto, nepalaužiamo 
kovotojo už liaudies laimę 
Tomo Tamulevičiaus kapa.

Tomas Tamulevičius gi
mė 1914 metais Alytaus ap
skrityje, Varėnos miestely
je, mažažemio valstiečio 
šeimoje. Šeimai visada sti
go duonos. Tomui nespėjus 
net gerai paūgėti, sunkia 
širdies liga suserga jo tė
vas, ir penkiolikmečiui jau
nuoliui tenka pasiimti ant 
savo pečių visus šeimos 
galvos rūpesčius. Jis dirba 
tėvo sklype, eina uždar
biauti pas turtingesnius 
ūkininkus, kuriam laikui 
jsitaiso kartono fabrikėlv- 

^je. kasa melioracijos grio
vius, griebiasi kitų atsitik

tinių darbų.
Visiškai jaunutis Tomas 

įsijungia j revoliucinį dar
bininku judėjimą, j kova su 
išnaudotojais. Nuo 1983 
metų jis — jau Lietuvos 
Komunistu partijos narys. 
Pogrindinė partinė organi
zacija patiki jam vis atsa
kingesni darbą. Policija ir 
buržuaziniu - nacionalisti
nių organizacijų vadeivos 
pradeda jį sekti, persekioti, 
tardyti.

1935 metais Tomas Ta
mulevičius p ašaukiamas į 
karo tarnyba. Jis atidžiai 
sekamas, dažnai baudžia
mas. Sunkiausiomis salygo- 
^is Tomas suorganizuoja 
^Wlonu pulke keletą komu

nistinių kuopelių.
Atlikęs karinę prievolę, 

Tomas Tamulevičius vėl 
grižta j gimtąją Varėną, 
dirba tėvo ūkyje ir su dar 
didesne energija pasineria 
j revoliucinę veikla. Jis — 
vienas aktyviausių Varėnos 
valsčiaus partinio komiteto 
vadovų. 1937 metu gegužės 
mėnesi jis išrenkamas i 
LKP Alytaus apskrities ko- 
mitetą, o netrukus tampa 
šio komiteto instruktorių-

pF Dabar jį galima sutikti 
visuose bruzdančiuos Dzū
kijos miesteliuose, Apskri
ties viršininkas ir karo ko
mendantas kelis kartus ji 
baudžia trumpalaikiu areš
tu.

1937 metų gruodžio me
nes}, provokatoriaus išduo- 

’ tas, Tomas Tamulevičius 
augų miestelyje patenka 

istines policijos ran- 
Jis išsiunčiamas viene- 

ns metams j Dimitravos 
verstinių darbų stovyk

lą

Boleslovas Motuzą I

M. K. Čiurlionis -- dailininkas
(Tąsa)

“Matyti, padariau didelę 
pažangą ir visus metus gerai 
sekėsi. Kompozicijų nuta
piau gana daug”. Viso apie 
70 darbų. Apie tai kai ku
rias pats labai gerai atsi
liepia. Visi darbai ant po- 
pierio pastelė. Kompozici
jos fragmentarios, vizijos, 
simfonijos, simbolika ir ale
gorija, triptikai ir ciklai. 
Daug dirba iš gamtos etiu- 
tiks.”

“Dabar parvažia v ę s į 
Druskininkus, baisiai užsi
degiau gamtą studijuoti. 
Jau antrą savaitę kaip kas
dien nutapau po keturius, 
penkius peizažus. Nutapiau 
keturiasdešimt vienetų. Vi
siška laisvė, su nieku nesu- 
sidedu, dėviu aliejiniais da
žais ištėpliotom kelnėms ir 
švarką su atlapu kaklu, ke
liuosi septintą valandą ryto 
ir einu tapyti. Tapau daug 
ir sąžiningai. Parvažiavęs 
jau nutapiau 71 peizažėli, 
bet tai nepanašūs j mano 
ankstyvesniuosius vaizde
lius ir garantuoju,
bent didesnioji pusė tau pa
tiks.”

M. Čiurlionis mokėsi pas 
prof. Ferdinandą Ruščicą 
peizažo klasėje. Mokslas 
buvo pastatytas gana gerai. 
Buvo eilė studijų kaip: 
gyvųjų modelių, floros ir 
faunos, tapybos, skulptū
ros, grafikos, taikomo
sios dailės (keramika ir. 
tekstilė). Per pirmus moks
lo metus studentams reikė
jo praeiti visas minėtas 
studijas ir tik paskiau ga 
lėiai pasirinkti studiiu ob
jektą, busimąja specialybę. 
Kas dyi savaitės kiekviena 
studija ruošia ataskaitas, 
atliktu darbų parodas. At
žymėtu darbų autoriai gau
davo pinigines premijas ir 
kas ketvirtį atleisdavo nuo 
mokesčio.

M. Čiurlionis labai pasi
stūmėjo technikos srityje, 
daug ir įdomiai, originaliai 
komnonavo. Pats direkto
rius K. Stabrauskas ir prof. 
F. Ruščicas visaip jį palai
kė, gyrė ir džiūgavo savo 
studento ne eiliniais laimė
jimais. Taip, kad Čiurlionis 
mokėsi sistemingai ir me 
todiškai tapti geru profe
sionaliu dailininku, bet... 
bet io ekspansyvus kūrybos 
produktyvumas privertė 
mokvtoius patarti jam ne
gaišti veltui laiko, nes jis 
esąs nilnai subrendęs sava
rankiškam kūrybiniam dar
bui. '

“Tapybai turiu dar dides
ni norą, negu anksčiau, ir 
turiu tanti geru, kuo ge
riausiu tapvtoju, tuo naciu 
ir savo muzika pavarysiu ir 
dar kitu dalvku griebsiuosi. 
Kad tik butu sveikatos, tai 
aš tik—tolyn, tolyn.”

Artėjo 1905 mietai. Visur 
jautėsi grasinanti nežinia. 
Nuotaika buvo baisiai biau- 
ri. bet reikėio mokvtis ir 
dirbti, dirbti iki užsimirši
mo. Varšuvos dailės mo
kykla už savn gyvavimo du 
metus nrivalėio atsiskaityti 
nrieš Imneratoyiska Peter
burgo dailės Akademija. 
Turėjo ivvkti ir Varšuvos 
dailės mokvklu studentu 
darbu naroda. Šioje paro
doje gausiai dalyvavo ir 
M. K. Čiurlionis. O atsiti
ko tain, kad nirmą karta 
Peterburgo kritika labai 
palankiai atsiliepe apie M.

apie Varšuvos 
mokinius, jokiu 
limfa nutylėti il- 
fantastinių 

pasetelių. Čiur- 
Sta- 

sakojimiu, jis, be 
i kas, baigęs dvi

Čiurlionio išstatytus dar
aus. Daugiau išgyrė iš vi
su.

Kalbant 
mokyklos 
.būdu nega 
gos serijos 
Čiurlionio
lionis kilimo lietuvis, 
brausko pa 
to, ir muz 
Konservatorijas... Iš karto 
matai prieš save meninin
ką, įpratusį svajoti garsais. 
Atrodo, kad iš to Čiurlionio 
gali išsivystyti savitas dai
lininkas. Net dabar, savo 
veiklos rytmety, jis visiškai 
savitas, nieko nemėgdžioja, 
tiesdamas nuosavą kelią. 
Čia pat, parodoje, jo port- 

ugo nutapytas, 
i galva su pro- 
auriomis aki-

retas, dn 
kokia tau r: 
tingomis, t 
mis!.. Ir
M. Čiurlio 

si dorieji ; 
kiti pavyduoliavo. Mokykla 
pasiliko da 
o kitus jo 
n

kad va kvie.tg
i personalinę

nis išgarsėjo. Vi- 
uo didžiavosi, o

Ij jo darbų sau, 
darbus perdavė 

Tautos muziejui.” Varšu- 
atidaryti savo 
parodą. M.

; Čiurlionis susirgo ir draugų 
j kviečiamas važiuoja į Kry
mą ir keliauja po Kaukazą. 
1905 metais rudeniop grį
žęs iš Kaukazo į Druskinin
kus užsidaro ir daug dirba. 
Tiek atsivėrė naujo, eskizų 
įspūdžiu ir įvairios medžia
gos. Vis dažniau jis grie
biasi aliejaus ir pradeda 
dirbti su tempera, bet, deja, 
vis dar ant blogo popie
riaus. Nemetė piešęs. Pie
šimui vartoja tušą, dirba 
flaųroforta, spalvine akva
rele. Dabar sukuria “Fan
taziją,” “Bičiulybę,” eilę 
“Kalnų viziia” ir vis šličuo- 
ja savo didi ii ciklą “Pa
saulio šutve rimas,” kurį 
svajoja dirbti visą gyveni
mą. “Pa šaulio sutvėrimas” 
ne biblinis, kitoks. Ir šis 
darbas vykdomas iau ge
roje temper as techni k o j e . 
Gaila, vis dar ne ant dro
bės! Pagaliau grižta atgal 
i Varšuvą ir įtemptai mo
kosi ir kuria, kuria iki eks
tazės ir staiga kūryba su
stoja. 1906 metai persilau

žimo metai, vėl muzika. 
Forsuoja “Jūrą.”

“Akademiją lankau ir ta
pau su tam tikru užside
gimu, bet, kad ir darau pa
žangą, aiškiai matau, jog 
kelias tolimas: gerai tapy
ti yra labai sunku. Tapy
binių kompozicijų visai ne
darau, tas labai stebina 
profesorius ir kolegas; man 
nuolat apie tai primena ir 
net prašo bet aš nieko, — 
užsispyriau ir šiemet dar 
nedaviau nė vieno paveiks
lo.”

Kas vasarą M. Čiurlionis 
kartu su mokykla-akademi- 
ja iškeliauja į vasaros 
praktikos darbus. Gamtos 
studijos, geros darbo sąly
gos, mokytojų bičiuliški el
gesiai su mokiniais, ypač 
visi mylėjo ir globojo savo 
“genijų” — Čiurlionį. Tuo 

’metu M. Čiurlionis susidaro 
palankias sąlygas pakeliau
ti. Jis neatsiliko ir apke
liauja eilę vakarų Europos 
didmiesčių, kaip P r a g ą , 
Drezdeną, Miuncheną, 
Niunbergą ir Vieną. Ap
žiūri jų muziejus, žavisi se
naisiais meistrais. Po to 
dar daugiau prasi plečia 
Čiurlionio - dailininko kūry
binės galimybės, jis fone 
virš pamatyto ir pažinto 
pamato pati save ir jam 
daugiau paaiškėja, jog me
ne lengvų keliu nėra, jog 
“Rašyti” (kurti), taip pat 
skausminga kaip gimdyti.” 
Kiek kančių dvasinių ir fi
zinių pažino ši dvilypė as
menybė, kiek nusivi limo, 
abejojimu, ieškojimų, gal
vojimu, kaip reikėjo elgtis 
atsargiai, kad nenustelbti1 
kurio nors vieno prado ir 
kad neužgesti visam. Ir 
naagliau šiandien jis gali 
drąsiai pasakyti sau:

“Dabar aš žinau, kad tei
singai darau.”

O tuo tarpu kiti vienas 
kitą medžioja. Rusijoie vi
si seka Vrubeli, Lenkijoje 
“irH nėra savarankiškos,” 
n Vakaruose,”... Ir daro 
išvada:

“Mūsų XX amžiaus pra
džia reiškiasi chaotiškai,

Apsidairyk aplinkui tu— 
Aplinkui balta, balta.

Aldona Baubinaitė
X klasės .mokinė

Zarasų ra j., Salako vid. mok.

Ramu, ramu. Miegu giliu 
Užmigo žemė mano.
O virš laukų, plačių, tylių, 
žvaigždžių pulkai plevena.

Jos šoka, sukasi ratu,

Pionierių stovykla
Palapinės tarsi gulbės
Žalio miško vidury...
Mes upely plaukom, nardom,
JoPo polietileno plėvele

Kaišiadorių rajono Pravienos kolūkyje 
metai iš metų plečiama daržininkystė. Kol
ūkyje pastatyti nemaži šiltnamiai,, 15 hek
tarų laukų laistoma, šiemet čia bus augi
nama 32 hektarai pomidorų, 30 hektarų 
kopūstų. Už išaugintas daržoves kolūkis 
planuoja gauti 350 tūkstančių rublių pa
jamų—beveik 100 tūkstančių rublių dau
giau, negu pernai.

Kolūkio daržininkai stengiasi savo ūkyje 
įgyvendinti visas naujoves. Viena jų — 
lietileninės plėvelės. Jau keleri metai tįkio 
šiltnamiai apdengti ne stiklu, bet polietine- 
line plėvele. Taip sutaupoma nemaža lėšų.

Nuotraukoje matome kolūkietę Birutų 
Alionytę barstant salietrą polietilenų deng
tuose šiltnamiuose.

M. Baranausko (ELTOS) nuotr. V • •

esu matęs, padarė 
eną įspūdį, kad ta- 
azkur veržiasi, kad

tūkstar čiai dalykų, ku
riuos
man v: 
pyba k
nori sudaužyti ligišiolinius 
rėmus,

Jis n 
nimiškj 
ir tuo 
ori gi na 
mėgdžiotojas.

tačiau juose lieka.” 
io mažų dienų gyve
ns, labai savarankus 
pačiu visame kame 

lūs, neekletikas, ne- 
Jis nemegs- 

ioti vietoje, gudrau
tu o tarpu daugumati, o 

kūrybines inteligentijos yra

Arlington, N. J.
Noriu nuoširdžiai padė
ti draugėms ir draugams 

atsilankymą į man su- 
oštą pagerbimo banketą, 

kt ris įvyko 1967m. balan
džio 9 d. Harrison, N. J.

Dėkoju visiems prisidėju
sioms prie suruošimo: gas- 

dinėms C. Kairienei, A. 
smantienei, A. Jamisonie- 
i, A. Stanionienei; taipgi 
tarnautojoms A. Kunic-

nusivylę ir puola prara- ki3nei, j. Ramoškienei, M.
jaus’ pesimizmo arb^j^ 
įstringa 
voja ir 
gimsta!

“Mūs 
dedą 
joAe ilgus amžius prispaus
ti politinių sąlygų.”

ymas kelių veiklių 
Dailės Draugijos narių dė
ka^ pakelia šiek tiek galvą, 
bet tai1 retas svečias, ku
rio niekas neprašė, nešau
kė ir nevadino.”

(Bus-dmigiau)

aklavietėn. Jis gal- 
apie savo mielą, at- 
čią Lietuvą.
ų kultūra vos pra- 
lorėti būti.” Miego-

“Tap

Brockton, Mass.
į ALE LD 7 apskrities kon

ferencija įvyks ši sekma
dienį, balandžio 23-čią, 11 
valandą, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass.

' įprašome, kad iš kolonijų 
suvažiuotų skaitlingai dele
gatų. Bhs apkalbėta-ap tarta 
anie ateinančios vasaros 
piknikus “Laisvės” spaudos 
naudai.

Montello, Mass., spaudos 
piknikui vra užimtas Ra- 
mova Parkas sekmadieniui, 
liepos 2 dienai. Bilietai jau 
vra t gatavi, konferencijoje 
delegatai galės bilietus 
gauti ir iš anksto pra
dėti * platinti.

Prakalbos balandžio 8-tą 
navyko. Kalbėio A. Bimba. 
Atmokėjus išlaidas, liko ir 
nelno. galėsime pasveikinti 
“Vilnies” šėrininkų suva
žiavimą, gal liks nors kiek 
ir “Laisvei.”

Būtu gerai, kad susidomė
tų ir pavieniai suvažiavimą 
nasveikinti. Matykite Geo. 
Shimąitį.

G. Shimaitis.

srovė skaidri, skaidri...
Įsirengėm ir krepšinį —
Čia vietelė taip puiki...
žaidžiam smagūs, nes užaugti 
Norim žvalūs ir sveiki.

Agitonas Bielskis
VIII klasės mokinys

Žiemos vakarą
Ledas ežerus sukaustė,
Daužos vėjai už langų.
Senis Šaltis ėmė spausti, —
Man tas Šaltis nebaugus.

Krosny malkos degti baigė, — 
Čia man šilta ir jauku.
Aš žiūriu, kaip krinta . snaigės 
Lyg pūkeliai ant laukų...

Ona Laurinavičiūtė
X klasės mokinė

itkus ir A. Bunkienei; 3 
apskrities komitetui ir na
riams G. Stasiukaičiui, P. 
Ramoškai, taipgi pagelbėjo 
B. Bajoras.

Taipgi noriu tarti Širdin- 
ačiū Mildred Stensler, 

Oriai Stelmokaitei-Eicke ir 
Vi|ctor Becker už atlikimą 

programos. Tai 
rai buvo pobūvio pažiba. 

Žinoma, dėkoju draugams 
draugėms, kurie pasakė 

labai malonias kalbas laike 
įgramos.
Niekuomet neman i a u, 

kad turėjau tiek gerų drau- 
, kurie atsilankymu į šį 
akėtą taip didžiai pakėlė 

mano moralą.
Taipgi tariu širdingą dė

kui LDS kuopai už sveiki
nimą ir dovaną, kuriuos jie 
man suteikė. Aukoju tuos 
$5 “Laisvei”.

Dėkoju už laikrodį ir gė- 
, kurias Trečioji apskri- 

man suteikė.
Pasiliksiu dėkinga savo 
mai ir seserei už atsilan- 
na i man suruoštą ban- C 4,

gą

meninės 
til

gų 
ba

Niekuomet jūsų visų ne
piršiu. Dėkui visiems.

Felicija Shimkienė

Elizabeth, N. J.
Mirė Jonas Usonis

Balandžio 12 d. staigiai 
mirė Jonas Usonis, nesirgęs 

vienos dienos, nuo šir- 
•s atakos (coronary oc- 
sion).
Jsonis buvo 70 metų am

žiaus. Atvyko į šią šalį 
19JL3 metais, į Brooklyną, o 

iau persikėlė į Elizabeth, 
J., ir gyveno 813 Mur

rain St.
•Fonas buvo laisvai pa

laidotas balandžio 15 dieną. 
Ta|ip jis gyveno, taip jo 

ma jį ir palaidojo, pil
dama jo įsitikinimą. A. 
airus pasakė atsisveiki

nimo kalbą prie kapo.
Liko liūdesyj žmona Julia, 

•dvi dukros — Mrs. Ann 
Weiss, Syracuse, N. Y., ir 
Mrs. Matilda McCauley, 
Cherry Hill, N. J. Taipgi 
liko keturi anūkai ir 2 pro
anūkiai. Lietuvoje liko 2 
seserys ir vienas brolis, ku- 

gyvena Ukmergėje.
Apie J. Usonio gyveni

mą plačiau parašys vieti
niai draugai.

Laisviečiai reiškia gi- 
Lisią užuojautą Jono šei- 
i ir artimiesiems.

IRep.

nė 
die 
cit:

še: 
dy 
Sk

lia 
mą.:

Philadelphia, Pa.
Sunkiai susirgo Peter 

Puodis , nugabentas į St. 
Luke ligoninę 8 ir Girard 
Ave., kambarys 212. Lanky- 

s nuo 1 iki 8 valandos.
rloje pat ligoninėje, kam- 

ry;e 903, randasi Walter 
Shapranauskas. Linkiu 
jiems greit nugalėti ligą ir 
sustiprėti.

ma
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Iš Lietuvos darbo žmonių 
kovų istorijos

VALSTIEČIAI IRGI 
NETYLĖJO

Mases “Pasvirusios 
į svieto lyginimą”

Senesnės kartos žmonės, 
tur būt, dar prisimena tuos 
laikus, kai Lietuvą valdė 
dvarininkų ir stambių ūki
ninkų globėjas, fašistinės 
tautininkų partijos vadas 
A. Smetona. Artėjant jo 
viešpatavimo žlugimui, kaip 
iš gausybės rago spaudoje 
pasipylė straipsniai apie tai, 
ar Lietuvai reikalinga ant
roji žemės reforma.

Visa tai buvo panašu į tą 
triukšmą, kuris buvo kilęs 
ir 1921 metais, svarstant 
žemės reformos klausimą. 
Vienas iš buržuazijos veikė
jų — kunigas Šmulkštys 
šaukė: reikia paaukoti dalį 
dvarininkų žemės, kad būtų 
apsaugota visa likusi žemė 
nuo kumečių ir žmonių, pa
siduodančių bolševikų įta
kai. Kai kuriems dvarinin
kams, nusigandusiems pir
mosios žemės reformos, vie
nas iš šios reformos vyk
dytojų — kunigas Krupavi
čius taip pasakė: “Ko gi 
norit, gerbiamieji, ar kad 
leistumėt vėl įsigalėti Lie
tuvoje bolševikams?”

Ponija buvo išsigandusi
1939 metais apie antro

sios žemės reformos reika
lingumą rašė įvairūs bur
žuaziniai laikraščiai. Val
dančios. įautininkij partijos 
spauda, išsigandusi ir su
pykusi aimanavo, kad že
mės reformos klausimas su
erzino žemdirbius. “Nerei
kalingi čia būtų ameriko
niškų viešosios nuomonės 
institutų patarimai, — rašė 
šios partijos laikraštis “Lie
tuvos aidas” 1939 metų lap
kričio 27 dieną,—jeigu no- 
rėtuihe sužinoti, kurioje 
pusėje yra plačiųjų masių 
nuotaikos. Plačiosios ma
sės visados yra pasvirusios 
į svieto lyginimą.”

Tai rodo, kad, artėjant 
1940 metų socialistinei re
voliucijai, žemės klausimas 
Lietuvoje buvo labai aštrus, 
kad jis buržuazijos valdymo 
metais nebuvo išspręstas.

žemės maitintojos 
neužteko

Ką apie tai kalba skai
čiai? • 1919 metais pareiš
kimus gauti žemės padavė 
55 tūkstančiai bežemių ir 40 
tūkstančių mažažemių. 
Vykdant 1922 metais pri- 
irtitą žemės reformos įsta
tymą, 21,253 bežemiai ir 13,- 
633 mažažemiai žemės ne
gavo. Statistika rodo, kad 
nuo 1924 iki 1938 metų apie 
■trečdalis gavusių žemę bu-' 
vo priversti dėl skolų ją 
parduoti. Per šį laikotarpį 
daugiau kaip 68 tūkstan
čiai valstiečių ūkių buvo 
parduota iš varžytynių.

« 1940 metų pradžioje Lie
tuvoje buvo 80 tūkstančių 
bežeinių ir 70 tūks.tančių 
mažažemių valstiečių šei
mų. Pats žemės ūkio mi
nistras J. Skaisgiris 1939 
metų vasario 23 dieną sei
mo posėdyje pateikė tokius 
duomenis apie žemės ūkio 
proletariatą: šeimose, ne
valdančiose jokio nekilnoja
mo turto ir turinčiose že
mės iki 10 hektarų, yra 
apie 160 tūkstančių darbin
gų rankų. Iš' jų 76,240 as
menų tarnauja kaip nuola
tiniai žemės ūkio darbinin
kai, o 67,944 — eina dirbti 
sezpninių darbų. Čia jis, ži
noma, pateikė sumažintus1

skaičius. 1939 metais ofi
cialiame fašistinių žemės 
ūkio rūmų žurnale “Žemės 
ūkis” (Nr. 2) randama pa
rašyta, kad Lietuvoje yra 
180 tūkstančių žemės ūkio 
darbininkų, o šių rūmų laik
raštyje “Ūkininko patarė
jas” 1939 m. lapkričio 9 d. 
rašė, kad Lietuvoje norin
čių gauti žemės susidarytų 
200 tūkstančių. Pagal tų 
rhetų specialias anketas bu
vo nustatyta, kad Lietuvo
je yra 11 tūkstančių ūkių, 
turinčių mažiau kaip 5 ha.

Šie skaičiai daug ką rodo. 
Visų pirmiausia jie rodo, 
kad Lietuvoje buvo didelis 
žemės badas, didelis gyven
tojų agrarinis perteklius. O 
jiems reikėjo įsigyti gyve
namąjį kampą, pavalgyti, 
apsirengti, daugumai išlai
kyti nemažas šeimas. Di
desnei minėtų žmonių daliai 
tai buvo neišsprendžiama 
problema. Su vargu grū
mėsi ir tūkstančiai viduti
nių valstiečių. Buožės gro
bė geriausias žemes. Į vien
kiemius išsikeliantiems vals
tiečiams valstybė neskyrė 
jokios paramos.

"Štai kaip apie valstiečių 
padėtį buvo rašoma buržu
azinių ekonomistų žurnale 
“Tautos ūkis” (1939 m. Nr. 
10): “Jeigu bekonas, kiau
šiniai, sviestas, sudaro pa
čias sva r b i a u s i a s mūsų 
eksporto pozicijas, tai dar 
nereiškia, kad turime jų 
perteklių. Juk bėdos spau
džiami ūkininkai parduoda 
paskutinį bekoną, paskutinį 
pieno lašą, paskutinį kiau
šinį.” “Tai, kad sodžiaus 
gyventojai nepakank amai 
maitinasi, —rašė tas pats 
žurnalas (Nr. 24), — rodo 
ir tas didelis pradžios mo
kyklų mokinių džiovininkų 
procentas. Visi tie pamėly
navusiais paakiais, įdubu
siomis krūtinėmis ir rachi- 
to žymėmis jaunuoliai liudi
ja apie silpną maistą.”

Gniaužėsi kumščiai
Buržuazinės Lietuvos kai

me kova už žemę visuomet 
buvo aštri. Darbo valstie
čiai, matydami, kiek žemės 
yra dvarininkų ir buožių 
rankose, o patys spaudžia
mi ir išnaudojami, ramūs 
niekuomet nebuvo. Po Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos jie pradėjo do
mėtis žemės tvarkymu Ta
rybų Rusijoje. Kaimuose 
pradėjo kurtis slaptos vals
tiečių jaunimo organizaci
jos. Vargingųjų valstiečių 
jaunimas pradėjo neįsileisti 
į savo vakaruškas buožių 
sūnelių. Paaštrėjo kova 
prieš buožes, talkininkavu

sius kaizeriniams okupan
tams.

Prasidėjus 1918-1919 me
tų proletarinei revoliucijai 
Lietuvoje, darbo valstiečiai, 
kumečiai ir samdiniai vertė 
buržuazinius buožių ir dva
rininkų sudarytas parapiji
nius komitetus ir rinko sa
vo komitetus. Šie jų komi
tetai buvo revoliucinės dar
bininkų ir valstiečių val
džios organas. Padažnėjo 
žemės ūkio prole tariate 
streikai. Daugelyje vietų — 
Vilniaus krašte, Suvalkijoje 
ir apie Joniškį — dvarinin
kai buvo išvyti iš dvarų.

Pasmaugus Tarybų val
džią Lietuvoje, kai kur 
prieš darbo valstiečius, gy- 
nusius savo teises į žemę, 
buvo pasiunčiami baudžia
mieji apskričių komendan
tų būriai. Savo egzekucijo
mis prieš valstiečius 1920 
metų pavasarį ypač pasižy
mėjo Raseinių apskrities 
komendantas Štencelis.

Lietuvos Komunistų par
tija rūpinosi, kad valstiečių 
kova būtų gilesnė ir labiau 
organizuota. Vis dažnesni 
pasidarė atviri valstiečių 
išstojimai prieš engėjus ir 
važy tynęs. Varžytynių me
tu vietos valstiečiai aštriai 
susikirsdavo su antstoliu ir 
kitais valdžios pareigūnais, 
pasipriešindavo jiems. Strei
kavo valstiečiai, dirbę kelių 
tiesimo ir taisymo ir miš
ko kirtimo darbuose.

Seniūnijų susirinkimai ne
retai virsdavo darbo vals
tiečių protesto prieš fašisti
nes savivaldybes mitingais. 
Daugelyje Lietuvos vietų 
valstiečiai protestavo prieš 
aukštus draudimo mokės-, 
čius. Buvo reikalaujama de
mokratiškai renkamų Savi
valdybių ir seimo. Nemaža 
darbo valstiečių kovbs fak
tų savo puslapiuose aprašė 
Komunistų partijos pogrin
diniai leidiniai, ypač “Tie
sa” ir “Balsas.”

šalin tokį režimą!
Taip metai po metų dar

bo valstiečiai vis labiau 
įsitikino savo padėties be
viltiškumu. Buržuazinis ad- 
ministracinis aparatas 
jiems pasidarė baubu ir 
prakeikimu. Valstiečių su
sirinkimuose buvo priima
mos rezoliucijos, rašomi 
kol e k t y v i n i a i laiškai ir 
skundai prezidentui, minis
trų tarybai, žemės ūkio 
ministerijai. Tūkstančius 
tokių skundų šiandien gali
me rasti archyvuose.

1935 metais valstiečių ju
dėjimas pasidarė masinis. 
Prasidėjo Suvalkijos ir 
Dzūkijos valstiečių strei
kas. Pirmiausia jis apėmė 
Veiverių, Prienų, Išlaužo ir 
Balbieriškio valsčius, iš čia

siekė Kauno apylinkes, Pa
nevėžio, Ukmergės, Biržų 
ir Utenos apskritis. Vyko 
kruvini policijos ir valstie
čių susirėmimai Veiveriuo
se, Balbieriškyje, Butrimo
nyse ir kitur. Valstiečiai 
reikalavo pakelti žemės 
ūkio kainas, nes pramoni
nės prekės buvo brangios, 
o valstiečius ir taip spaudė 
mokesčiai ir skolos. Komu
nistų partija organizavo 
darbininkų klasės paramą 
kovojantiems valstiečiams.

Valstiečių judėjimui mal
šinti valdžia siuntė ginkluo
tus policijos rezervus iš 
Kauno, pasienio policiją.

Išsigandusi kovos, fašistų 
valdžia padarė kai kurias 
nuolaidas. Tačiau šios nuo
laidos nepatenkino valstie
čių, nesutaikė jų su fašisti
niu režimu ir jį rėmusiomis 
“Lietūkio,” ■ “Pienocentro,” 
“Maisto” ir kitomis mono
polistinėmis bendrovėmis.

1938-1939 metais darbo 
valstiečiai atidžiai sekė po
litinius įvykius, nerimavo 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės, kuriai .tuo- metu 
grasino buržuazinė dvari- 
ninkinė Lenkija ir hitlerinė 
Vokietija. Valstiečiai dėjo
si prie antifašistinio judė
jimo. Daugelis dokumenti
nių šaltinių rodo, kad dar
bo valstiečiai 1939-1940 me
tais laukė fašistinio režimo 
galo.

Valstiečių kova, jų neapy
kanta fašistiniam režimui 
taip pat greitino šio režimo 
žlugimą ir artino socialis
tinę revoliuciją.

Vyt. Kancevičius

AKLIEJI SNAIPERIAI
Šaudymo varžybose, įvy

kusiose neseniai Melbourne 
(Australija), aklų snaiperių 
komanda laimėjo prieš re
ginčiųjų komandą! Pasiek
ti šį sensacingą rezultatą 
jiems padėjo elektronika.

Sent - Destano (Anglija) 
aklųjų institutas paruošė 
taikymo sistemą, o Melbour
ne aklųjų institutas ją pa
tobulino.

Apie tai rašoma prancū
zų žurnalo “Sjans e vi” va
sario mėnesio numeryje.

Šaulys užsideda šalmą, 
kurio ausinės sujungtos su 
dviem tranzistoriniais vir
pesių generatoriais. K a i 
šautuvo vamzdis nu
kreiptas tiesiai į taikinį, iš 
abiejų generatorių girdisi 
vienodo dažnumo virpesiai. 
Tačiau vos tik vamzdis nors 
truputį nukrypsta nuo tai
kinio — dažnumas padidė
ja arba sumažėja. Vadi
nasi, norint pataikyti, belie
ka tik atidžiai įsiklausyti.

persimetė į Butrimonis, O juk visiems žinoma, ko- 
Alytų, Punią. Jo: banga pa-Į kia jautri aklųjų klausa!

Kareivių grįžimas
Sugrįžta... Nesuprastą jau supranta— 
Šitiek vienmečių priesaiką duoda po žemėm. 
Sugrįžta kareiviai, nematę nei dūmų, nei fronto, 
Sugrįžta šiandien. Be milinių, laimingi ir ramūs.

Įaugę į tiesą, įaugę į žemę kaip medžiai, 
Šiandieną prisiminė durų girgždėjimą ramų. 
Sugrįžta gyvi. Kaip tie gulintys žemėj bežadžiai 
Kas rudenį vėlei sugrįžta pas mamą.

Prisėda už stalo. Pasiremia rankom.
Kaip tacla prieš kovos pirmą krikštą.
Nenori medalių, nenori puolimų ir tankų,
Ir grįžta į žemę, kad vėlei galėtų sugrįžti...

O mamos palieka. O mamos nemiega.
Nes tas sugrįžimas užmigti neduoda.
Jos eina per gruodą, jos eina per sniegą <
Ir valgo kareivių auginamą duoną.

O. Rasiukevičiūtė
Kaišiadorių rajonas

MIAMI, FLA
Apie ligonius ir svečius

Kadangi korespondentą 
Miamio žinutėse “La 

~i’*’ neprisiminė apie se 
čius draugus, tai būti-” 
čia kelis žodžius tarti. 
rincas Stankus pergyve- 
akių operaciją. Girdė- 

kad jo sveikata gerė- 
Stankus —- per dauge-

iš 
vei 
gan 
na

no 
jau 
ja.
lį rietu gerai žinomas vei
kėjas ir visų mylimas ko
rės]: 
jis 
gU. 
pas

Mikromegas

Žiūrint pro mano akinius
REFORMACIJOS 

SUKAKTIS
Šįmet sukanka 450 metų 

nuo reformacijos pradžios, 
t. y. nuo to laiko, kai augus
tinų onų ordino vienuolis, 
Martinas Liuteris, 1517 m. 
prikalė prie Wittenbergo 
pilies katalikų bažnyčios jo 
suformu luotas 95 tezes. 
Tai buvo protestas prieš 
popiežiaus savivalę, išnau
dojimą ir priespaudą. Už 
tokį protesto balsą kiek 
anksčiau, 15 amž., popie
žiaus inkvizitoriai gyvus 
ant laužo sudegino Bohemi
jos kunigą Joną Husą ir 
Florencijos vienuolį Savo- 
norolą.

M. Liuteris išvengė savo 
pirmtakų likimo dėl to, kad 
savo protestą jis parėmė 
žemiškom gėrybėm ir poli
tine galia. Romos impe
rija, valdoma popiežiaus, 
nesąžiningai skriaudė kitas 
katalikiškas šalis, kurias ji 
laikė savo įtakoje. Vokie
tija jautė Romos jungą. 
Dėlto jos valdovai norėjo 
būti savarankūs. Jie priė
mė Liuterio reformuotą ti
kybą ir išgelbėjo jį nuo in
kvizicijos. Liuterio įtaigo
tas, gimė Vokietijos nacio
nalizmas. Kai pop. Leonas 
X Liuterį ekskomunikavo, 
atskyrė nuo bažnyčios ir 
paskelbė eretiku, — jis bu
vo paruoštas. inkvizicijos 
laužui. Tačiau jo draugas, 
Saksonijos valdovas Fridri
chas "Gudrusis,” paslėpė jį 
savo Wartburgo pilyje ir 
popiežiaus inkvizitoriai jo 
negalėjo pasiekti. Ten gy
vendamas, Liuteris savaip 
pataisė Naująjį Biblijos 
testamentą ir išvertė iš lo
tynų į vokiečių kalbą.

Tuo metu protestantiz
mas Vokietijoje smarkiai iš
siplėtė, apimdamas vis nau
jas sritis. Kai po metų Liu
teris grįžo į Wittenbergą, 
iš ten vyskupas jau buvo 
išvytas ir Liuteris atsisėdo 
į jo sostą.
. Liuteris protestavę prieš 

.pąrctaymejimą indulgencijų 
^nuodėpiių atleidimo lakš
tų),iš kurių popiežiai, kar
dinolai ir vyskupai gausiai 
pelnėsi. Jis pasmerkė kuni
gams primestą celibatą, ku
ris, juos vedą į nemoralybg; 
rinkimą dešimtinės (dešim
tos turto dalies) bažnyčios 
naudąi, vienuolijų steigimą 
ir kitas popiežiuos nedory
bes. Po penkerių metų pats 
Liuteris vedė buvusiu vie
nuolę. '

Pradžioje protest a iji t i ža
rnas buvo pažangus sąjūdis, 
nes jis kovojo prieš neribo
tą popiežiaus galią. Račiau 
kai jis įsigalėjo, kai tapo 
valstybine religija, jisi tapo

I
I

tokiu pat išnaudotojų įran
kiu, kaip ir katalikizmas. 
Protestantai valdi n i n k a i 
varžė visokią liaudies pa
žangą.

M. Liuteris mirė 1546 m. 
(jis buvo Saksonijos ang
liakasio sūnus). Amžiaus 
gale jis visai suvaikėjo, pa
sidarė tikras silpnaprotis 
bei reakcininkas. Jam kas
dien vaidenosi velniai ir ki
tokios dvasios, su kurio
mis jis be atodairos kovojo 
(į vieną “velnią”, atėjusį jo 
“gundyti”, jis metė rašal- 
nyčią).

JAV-se yra labai daug pro
testantų, daugiausia baptis
tų ir metodistų. Liuteronai 
stovi trečioje vietoje. Re
formatai suskilę į daugelį 
sektų. Kai Vokietijoje buvo 
monarchija, jos kaizeris bu
vo laikomas aukščiausiu vi
so pasaulio protestantų ku
nigu, kaip katalikų popie
žius. Dabar jie tokio centro 
ar valdovo neturi.

Hartford, Conn.
Laisvės choras stropiai 

rengiasi prie pąr engimo, 
mokosi naujų dainelių, ieško 
svečių artistų programai ir 
rūpinasi įsgyti naujas kėdes 
svetainėlėi, kad būtų pato
giau svečiams ir patiems 
pasėdėti.

Mat, Laisvės choras gy
vuoja 40 metų ir dar ren
giasi toliau laikytis. Praė
jusias pamokas turėjome 
skaitlingas, trokštu, kad ir 
toliau tiek susirinktų pri
sirengti koncertui ir ban
ketui sekmadienį, gegužės 
21 d. į

Po painokų Vilmai Hollis 
padainavome Ilgiausių me
tų, o ji mus visus’pavaišino 
skaniu gėrimu.

Liet. Moterų klubas tu
rėjo skaitlingą susirinkimą 
balandžio 16 d. Pasitarėme 
apie bėgančius rekalus. Ma
lonu buvo matyti M. Bar
nett nugalėjusią sunkią li
gą. Taipgi pranešta, kad 
A. Bagdonienė Middletown, 
Conn., turėjo operaciją ir 
jau eina geryn.

M. Nikzentaitienė tebe
serga, randasi namuose.

Linkiu abiem greit pa
sveikti. !

O. Visockienė if K. Re- 
meitienė, iš N e w Britain, 
Conn., apdovanojo klubą po 
$2. Ačiū draugėms už do
vaną! į . V. K.

Vienam lokomotyvui prie 
Grand Central stoties užsi
degus pifidūmayo visą apy
linkę, turėjo laikinai paša
linti iš joties visus žmo
nes. T

fodentas. Tikimės, kad 
ir vėl rašinės į pažan- 
ią spaudą, kai pilnai 
yeiks.

Serga L. Motuzienė, Fort 
Lauderdale gyventoja, 
darbšti draugė.

Helen žekonienė dar vis 
nepilnai pasveikusi.

A. Bubelis jau sveikas. 
Pirniau sirgusieji jau su-

klubą. 
visi

rėjo, lankosi į Socialinį 
Nuoširdžiai linkiu

ems tebeserga n t i e m s 
t pasveikti.
večių šią žiemą buvo 
g ir ne visus buvo gal* 
pamatyti.. Turėjau lai-^ 
pasimatyti su Anna

dau 
ma 
mę 
Daukus ir N. Astrauskiene 
iš Ipetroito; taipgi čia lan
kės 
ronškiai 
Pitt 
Mič 
nė 
čior 
mol 
do 
choi’ą 
čior 
nuo
vier.ą žiemą atvyksta į Mia
mi 
p ra 
sau

Stasys ir Juozas Gau
su žmonomis iš 

sburgho; J. Žebrys, M. 
iutienė ir M. Mačionie- 
š Clevelando. M. Ma- 
ienė kadaise buvo choro 
ytoja, kuomet Clevelan- 
Moterų klubas turėjo 

Taipgi viešėjo Ma- 
iai iš Worcesterio, labai 
širdūs žmonės. Jie kiek-

ir St. Petersburgą ir 
eidžia laiką po šiltais 
ės spinduliais.

endrosios žinios tos pa-4 
, kaip ir visur, baugia 

Jaunus vyrus vy-
čios 
nančįos.
riaųsybė siunčia į Vietna
mą
ir patiems žūti, o savo ša- 
lyje 
nin 
lini 
kalį, 
mai 
užn 
nių
ti žmonių ramybė ir gera 
sveikata, kuomet ją darko 
neramus, rūpestingas gyve
nini 
tragedijoms galas? 
kalbama, kad kai kurie ka
ro Tonte sužeisti kareiviai 
parsiveža namo visiems p>- 
vojingas ligas. j-

žudyti nekaltus žmones

nesutvarko nei vaidi
lų, nei policijos, nei ei- 
i piliečių gyvenimo rei- 

Visur girdisi vogi- 
, apiplėšimai, žmonių
uširnai, milijonų ' žmo- 
skurdas. Kokia gali bū-

as? Ir kada bus toms
Dar

E.’ K. Sliekicn

NELAUKTI 
ATRADIMAI

Daug netikėtų atradimų 
buvo padaryta neseniai vy
kusio Irane gyventojų 

ašymo metu. Buvo ap- 
a 300 kaimelių, nemini- 
jokiuose dokumentuose

su r, 
tikt
mu
ir nepažymėtų žemėlapyje.

K aip galėjo atsitikti, kad 
valdžios organai nieko ne
žinojo apie dešimtis gyven
viečių? Labai paprastai 
Dvarininkai, vengdami 
kėt:

1

valstybinius mokesči 
slėpė nuo valdžios savo val
das.

' isuotinio Irano gyvento- 
surašymp metu į sąra- 
įrašyta keletas žmonių, 

ių amžius siekia 150 me- 
Vienas iš jų—šachvalis 

švandas. Vienai šachva- 
dukrai ir vienam sūnui 

taip pat daugiau kaip po 
tą -ųietų.

ju 
šus 
kur 
tų.
Mu 
lio

šimtą -ųietų;
Šąchvalis turi 200 anūku, 

Jis 
gerią sveikatą jam pad 
sportas, ypač jodinėjimas 
medžioklė.

pasakė, jog išsa
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Philadelphiečiai užprašo 
j svečius

Lietuvos geologai

žiemužė jau pasitraukė, 
TMums priekaištauja, kad 

per visą žiemą neįvykinome 
jokios žieminės sueigos. 
Tam buvo priežasčių, bet 
kam čia kalbėti apie jas.

Pavasarį gražiau, malo
niau, o ir dienelės ilgesnės. 
Taigi gegužės 14 dieną tu
rėsime puikią sueigą — ge
rus pietus ir įdomius pa
veikslus iš Lietuvos.

Sykiu pagerbsime ir mo
tinas, nes pripuola Motinų 
diena. Taipgi pripuola vie
nas gimtadienis, bet čia jo 
neminėsiu.

Pažangiečiai labai vertina 
draugiškas sueigas su už
kandžiais. Neretai nugirs
ti atsisveikinantį pasakant: 
Tai kur dabar susitiksime? 
Kitas pajuokauja: Gal pas 

. graborių! Pas “graborių” 
irgi viskas pasikeitė. Ka
daise ten būdavo susirinkę 
pažįstamieji tyliai sėdi ir 

«tik patylomis taria priete-

liui vieną kitą žodį. Dabar 
gi jau veik visi balsiai kal
basi. Tai priežastis taip 
reto susitikimo.

Minėtoje sueigoje daug 
ką sužinosime ir pasivalgę 
pamatysime, kaip mūsų 
broliai gyvena Lietuvoje!

Prašome atvykti iš visų 
artimesniųjų apylinkių. 
Vieta jau daug kam žino
ma. Tai pas Al. Merkį, jo 
gražioje “pašiūrėje,” 6024 
Wayne Ave.

Privažiavimas parankus. 
Gatvekaris 35, gaunamas 
ant Broad St. ir Erie Ave., 
priveš į vietą, tik išlipkite 
ant Walnut L.( Gal La.— 
Lane? Red.) Busas J. ir 
K. atveža ant Chelton Avė. 
ir Wayne Ave. Reikia pa
eiti pustrečio bloko.

Vaišės prasidės 1-mą vai.
Prašome atvykti ir savo 

prietelius atsivežti.
Philadelphietis

CHESTER, PA
Džiugus ir našus pobūvis 

buvo
Literatūros Draugijos 6 

apskritis, Antano Lipčiaus 
vadovbėje, Chesterio lietu
viu klube balandžio 16 d. 
surengė lietuvių pažangie
čių pobūvį, kuris nusisekė 
visais atžvilgiais. Svečių ir 
viešnių dalyvavo ne tik iš 
Chesterio, Philadelphi jos, 
Reading, bet labai gražiai 
pasirodė baltimo r i e č i a i. 
Svečių dalyvavo ir iš kitų 

’ ^apylinkių. Čia dalyvavo se- 
mų dienų judėjimo aktyvis
tai. Čia dalyvavo rinktinis 
sąstatas mūsų pažangaus 
judėjimo.

Šis lietuvių sąskrydis bu
vo visai skirtingas nuo ki
tų prengimų. Tai buvo ra- 

* maus pobūdžio sueiga, kuri 
tęsėsi virš 5 valandų. Sve
čiai buvo skaniu, tinkamu 
maistu pavalgydinti ir šir- 

Į dingai pavaišinti. *
Čia jaukioj atmosferoj vi

si jautėsi kaip vienos šei
mynos nariai. Čia viešpa
tavo paprastumo ir drau
giškumo dvasia. Čia nebu
vo sakyta jokių prakalbų, 
bet visi draugai ir drau- 
^s kalbėjo ir tarėsi apie 

^Įfos vasaros parengimus, 
^pie veiklą, ką turime už- 
’sibrėžę atlikti.

Sekantis parengimas bus 
filadelfiečių gegužės 14 d., 
Alberto Merkio rezidenci
joje. Tai bus šaunus ban- 

j ketas. i
Antras parengimas — tai 

baltimorečių rengiamas 
“Laisvės” naudai piknikas, 
kuriuo rūpinasi ne tik bal- 
timoriečiai, bet ir kitų kolo
nijų draugai ir draugės, 
kad padarius jį vienu iš pa- 
sėkmingiausių. Šioje suei- 

gH^taje apie tai buvo kalbėta 
tartasi ir prirengiamasis 

^fffdarbas eina pirmyn plačiu 
mastu. Kadangi filadelfie- 
čiai yra užsisakę važiuoti 
į baltimoriečių pikniką bu- 

( są, tai šioje sueigoje jau 
buvo platinami buso tikėtai. 
Abipusė kelionė — tik $4. 
Tikėtai gerai platinasi ir 
neims daug laiko juos iš- 

t platinti ir busas su 55 pa- 
Kiriais geriausioje ntio- 

yje lėks j Baltimorę da- 
uti garbingame pikni-

’eČias parengimas — tai 
ikas Ramanauskų far-

moje, kuris įvyks liepos 2 d. 
Džiugu pranešti, kad Bro
nės sveikata sparčiai ena 
geryn, nes ji dalyvavo šioje 
sueigoje ir su ja teko apie 
daug ką pasikalbėti.

Kalbantis su draugais ir 
draugėmis, teko patirti, 
kad visų mintyse ir jaus
muose nėra nieko daugiau, 
kaip tik palaikymas mūsų 
spaudos ir sutvirt i n i m a s 
mūsų kultūrinių organiza
cijų. Tai džiugus ir malo
nus pasireiškimas. Nors 
mes džiūstame'ir skęstame, 
bet tvirtai įsikibę į stiebą 
laikomės ir laikysimės, kol 
jėgų turėsime.

’Iš pasikalbėjimų teko pa
tirti, kad mūsų užbrėžti pa
rengimai yra gerose ran
kose ir kad jie gerai yra 
aptašyti ir užbrėžti planai 
su pakilusiu ūpu ir entu
ziazmu varomi pirmyn. Bet 
vienas matosi pas mus trū
kumas ir tuo visi draugai ir 
draugės jaudinasi ir susi
rūpinę — kodėl iki šiol nie
ko nesigirdi, ar šiemet mū
sų mainieriai Pennsylvani- 
joje turės spaudos naudai 
pikniką, ar ne? Visų nuo
monė yra, kad ten pikni
kas būtinai turi įvykti. Lai
kas greitai bėga ir nepaju
sime, kad vasaros jau nėra. 
Būtų padaryta didelė spra
ga mūsų gyvenimui, jei tas 
mainierių piknikas šiemet 
neįvyktų. Atminkime, kaip 
praėjusiais metais tas pik
nikas buvo gražus ir našus. 
Paklausykite, mainų srities 
draugai ir draugės, lietuvių 
pažangiečių širdingo į jus 
kreipimosi: darykite viską, 
ką galma, kad tas piknikas 
įvyktų, o visuomenė už tai 
bus jums dėkinga. Jei pik
nikui surengti p a g ai b o s 
jums reikės, praneškite 
Žalnieraitienei arba Mer
kiui, ir pagalbos jūs gau
site. '

Būkite geri ir paklau
sykite žmonių balso!

Ir taip chesteriečių suei
ga ir pasibaigė, palikdama 
gražų mųsų judėjimo pėd
saką. Ačiū Žalnieraitienei 
ir Gustaitienei už pagami
nimą valgio. Ačiū Stanie
nei, Kučauskaitei, Mulokai- 
tei ir Llillian Cordingley, 
kurios prisidėjo su darbu, 
kad jis pobūvis būtų pasek
mingas. Ačiū Lipčiui, šia-

Lietuvos geologų darbai 
prasidėjo, galima sakyti, tik 
prieš du dešimtmečius, nes 
prieškarinėje Lietuvoje te
buvo vos keli geologai su 
aukštuoju mokslu. Tarybų 
valdžios metais Vilniaus 
universitetas per trumpą 
laiką paruošė apie 250 spe
cialistų.

Sukurta ir eilė specialių 
tarnybų. Visų pirma, tai 
geologijos valdyba—pagrin
dinė organizacija, vykdanti 
plačiu mastu žaliavų paieš
kos ir geologinio kartogra
favimo darbus. Paaiškėjus 
pietinio Pabaltijo naftin
gumui valdybos sistemoje 
susikūrė Lietuvos naftos 
žvalgybos ekspedicija. Jai 
pavesta išžvalgyti gelmių 
perspektyviškumą n a ftos 
bei degančiųjų dujų atžvil
giu.

Didelis būrys žemės gel
mių žvalgų dirba ir įvairio
se gamybinėse organizacijo
se, ypač projektavimo insti
tutuose. Daugelį specialistų 
su Vilniaus, universiteto di
plomu sutiksi paieškų eks
pedicijose Kaukaze, Ukrai
noje, Altajuje, Vidurinėje 
Azijoje, tolimame Magada
ne. Yra jų ir okeanagrafi- 
niuose institutuose, plau
kiančiuose į tolimas jūras.

Vilniuje Tarybų valdžios 
metais sukurtas Geologijos 
institutas išaugo į reikšmin
gą mokslinę įstaigą. Nema
ža turime ir aukštųjų mo
kyklų dėstytojų, išaugusių 
taip pat Tarybų valdžios 
metais. O iš viso respubliko
je šiuo metu geologiniame

jui, Pranaičiui ir kitiems, 
kurie prisidėjo kuo nors 
prie šio pobūvio pasėkmin- 
gumo.

Ačiū svečiams ir vieš
nioms už taip skaitlingą at
silankymą ir gražų parėmi
mą mūsų spaudos.

Lauksime daugiau pana
šių parengimų.

J. A. Bekampis

f

Worcester, Mass.
Sekmadienis, balandžio 9 

diena, buvo saulėta, graži. 
Važiuojam į Worcesterj pa
klausyti Antano Bimbos 
prakalbų. Gražus būrelis 
žmonių apsėdę prie stalų,

HELP WANTED MALE

(Tasa iš pirmo psl.)
Šis klausimas dabar spren

džiamas teismuose. Netenka 
abejoti, jog ši byla nueis iki 
paties Aukščiausiojo Teismo.

Kapitonas Howard B. Levy 
užprotestavo prieš Amerikos 
agresiją-įVietname ir pakliu
vo į “bėdą,” Jį gina Civili- 
ni^MfWju Sąjungos advoka
tai?* ■ \

Klausimas labai opus ir 
svarbus. Nejaugi kareivis te
turi teisį žudyti kitus ir pats 
žūti, o kalbėti ir protestuoti 
negali ?

TOOLMAKER. Experienced on 
tirs and maintenance of pro- 
isive and secondary operation 

and general tool room work, 
consider 1st class machinist.

darbe dalyvauja daugiau 
kaip du tūkstančiai žmonių, 
kai, buržuazijai valdant, jų 
tebuvo mažiau kaip...de
šimt.

Iki karo nebuvo išžvalgy
ta nei naudingų iškasenų, 
nei požeminių iškasenų nei 
požeminių vandens telkinių 
dabartiniu supratimu, nors 
ir žinojome, kad Lietuvoje 
esama molių, smėlių, žvyru, 
klinčių, dolomitų, gipsų. Ge
ologijos valdyba su pasidid
žiavimu gali pareikšti, kad 
jos geologai išsprendė visas 
su statybinėmis medžiago
mis susijusias problemas. 
Perspektyvūs yra naftos 
bei dujų paieškų ir žvalgy
bos darbai. Nuo Kybartų ir 
Gusevo plotų (Kaliningra
do sritis), kur konstatuota 
skysta naftai dabar pereita 
tyrinėti Vakarų Žemaitiją. 
Negalima nepaminėti geo
logijos valdybos atliktų hid
rogeologinių darbų. Jų dėką 
dabar kiekvienam Lietuvos 
piliečiui per parą tenka 
daugiau kaip 15 kibirų .tyro 
gėlo vandens. Vien geologi
jos valdyba išgręžė daugiau 
kaip 1800 gręžinių.

Surinkta nemaža ir ver
tinga geologinė medžiaga. 
Ją apibendrina geologijos 
valdybos specialistų ir Ge
ologijos instituto mokslinin
kų, o taip pat universiteto 
geologinių katedrų darbuo
tojai. Paruošti ir išleisti že
mėlapiai, atlasai, o taip pat 
“Mineralinių žaliavų” tri
tomis,. “Lietuvos TSR grę- !į*yįf£’ ~ 
žinių kadastras” trys pii- Atvažiavo pasiuntinys, sč- 

ijį’etuvos TSR geolo-‘]0 g mane į automobilį ir 
ginio ištirtumo” tomai-sa- J kaftu gu važi^vo.

Man atlikus tą paskirtą 
darbą, ir vėl palydėjo iki 
vartų, ir vėl, patikrinę, iš
leido pro vartus namo.

Apie Tarybų Lietuvoje 
“visokius t r ūk u m u s ” ir 
maisto brangumą kalbėto
jas pripažino, k a d trūku
mų dar yra, bet maistas 
nėra taip brangus, kaip šio
je šalyje, o kas link trū
kumų, jei ši šalis būtų bu
vusi tiek nukentėjusi nuo 
karo bombų, kaip Lietuva, 
tai gal tokio klausimo nie
kas ir nekeltų.

Šiaip pietūš-ir kalba apie 
Ta 
loni ir sėkminga.

Bronius S.

Pirm negu p r a k a 1 b o s 
pras i d č j o , buvo pateikti 
gardūs pietūs. Pasisoti
nus, stalai nuvalyti, sėdy
nės patvarkytos, prakalbos 
prasideda.

Antanas Bimba pradeda 
kalbą apie savo įspūdžius 
iš lankymosi Tarybų Lietu
voje ir kitose Europos ša
lyse. Kalba nuosekli 'ir aiš
ki ir, rodos, visiems turėjo 
būti suprantama.

Buvo keletas klausimų, į 
kuriuos aiškiai atsakinėjo.

Klausimas, kodėl parva
žiavus į Lietuvą neleidžia
ma važiuoti ten, kur nori?

Kalbėtojas šį klausimą 
plačiai aiškino. Bet kam 
toks keistas klaus imas?

□ Nežinau, ar jis buvo vienas 
iš veiksnių, ar ne. Mes tu
rime žinoti, kad kol kas 
tarp Rytų ir Vakarų pilnos 
sutarties dar nėra ir daug 
visokių nesusipratimų dar 
nėra išspręsti. Mes, gyven
dami šioje šalyje irgi ne
galime visur eiti bei tam 
tikras vietas matyti.

Kartą buvau pašauktas 
eiti į militarišką zoną (de
rinį pianą) t Prie vartų 
sargybai turėjau į keletą 
klausimų atsakyti. Prie to, 
per telefoną šaukė tą as
menį, kurį man reikėjo ma-

votiškos mūsų respublikos 
g e o 1 o ginęs ekspedicijos— 
pradžia. Lietuvos geologi
jos detalūs tyrimai padėjo 
suprasti Tarybų Sąjungos 
vakarinės dalies formavi
mosi eigą, jos struktūrinius 
ryšius. Sudaromi naudingų 
iškasenų prognoziniai že
mėlapiai, tiriamos uolienų 
kolektorinės savybės ir ki
ta.

J. Dalinkevičius

NEWARK, N. J.
Mirus

JONUI STOČKUI
Reiškiame užuojautą mūsų mylimai draugei 

Tessie, jos dukroms Wanda ir Eleanor, gimi
nėms ir artimiesiems jų liūdesio valandoj. Ilsė
kis ramiai, mylimas (draugas-kaimyne!

Felix ir Adele Lupsevičiai, 
Anton ir Bronislava Ostapuk

ietuvą buvo ma-

PRANEŠIMAI

repą
gresi
dies
Wil
Numerous fringe benefits. Contact 
Miss Hahn, AMSCO INDUSTRIES, 
Hallboro, Pa. OS 5-6100 (29-31)

EN. Security Gaurds. Full time
pos tions available for reliable, sober 
men. 
record.
English. 
330

Must have phone. No police 
Must speak, read, write 
Apply in person to Room 

116 South 7th St., Philadelphia. 
(3-33)

MAINTENANCE MAN
/

boilers and plant equipment,

Švedijos valdžia apsigalvo
jo ir atšaukė ambasadorių iš 
Saigono, Pietų Vietnamo. Sa
ko : neturime atstovo š. 
name, nereikia jo ir P. 
name. Tegu būna abi 
“lygios.”

for
rotAiting shift, excellent hourly rate 
plus liberal benefits, steady em
ployment, plant * located in Chester. 

Call TR 4-5356. Mr. Newell.Mr. Newell.
(31-33)

Viet-
Viet-
šalys

Help Wanted Female
HA
Exp

Advokatės Blanch Freedman 
mirtyje pažangusis Amerikos 
darbininkų judėjimas neteko 
drąsios ir išmintingos kovoto
jos " ir patarėjos. Man labai 
skaudus nuostolis ir asmeniš
kai, nes ji rūpinosi ir mano 
nupilietinimo bylos reikalais. 
Dar nežinau, kas jos vietą už
ims.

Advokatas Ira Gollobin, 
man pranešdamas šią liūdną 
žinią, žadėjo susirasti kitą 
tokj pat išmintingą pagalbi
ninką, kokiu iki šiol buvo ve
lionė Mrs. Freedman.

Beje, velionė buvo Ameri
kinio Sveturgimiams Ginti Ko
miteto legališkais reikalais 
patarėja. Tai buvo maloni ne
išsemiamos energijos moteriš
kė. Gaila, kad dar taip ąnks- 
ti ją mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo.

Koks pekliškai galingas ir 
didelis yra Romos katalikų 
bažnyčios biznis Amerikoje, 
galite spręsti kad ir iš to, jog 
“šiuo metu Jungtinėse Ame
rikos Valstijose yra 126 dio- 
cezinės ir 481 vienuolių se
minarija; iš viso jose mokosi

NEWARK, N. J.
Mirus

JONUI STOČKUI
. t .

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Tessie, dukroms Wanda 
ir artimiesiems.

Charles Anushkis 
Ignas ir Ona Bechis 
Frank ir Anna Bunkai 
Valys ir Vera Bunkai 
Paul Casper 
Kazys ir Jadvyga

Čiurliai
Walter Driskis
Fred ir Ona Eicke
Jonas Grybas 
Anna Jamison
Anelė Jesmontienė
George Kairis
Lilija Kavaliauskaitė 
Jonas ir Julija

Lazauskai

ir Eleanor, giminėms

Walter ir Bronė 
Keršuliai

Alex Mitchell
Roy ir Eva Mizarai 
Peter Ramoška
S. Sasna
Felicia Shimkus
Juozas Slėnis
Juozas Stanelis 
Mzildred Stensler 
Walter ir Sophie

- Tolun
Paul ir Nellie Venta
Walter ir Mylda 

Žukas
B. ir N., Skubliskai

i

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos Mote

rų skyriaus susirinkimas 
įvyks trečiadienį, balandžio 
26 d., Slovak Hall, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. vak.

Draugės, šis susirinkimas 
bus gana svarbus, tad vi
sos būtinai turime dalyvau
ti jame. Turime daug svar
bių reikalų atlikti.

Nepamirškite, ir savo pa
žįstamų pakalbinti ateiti ir 
įsirašyti į kuopą.

Mot. skyr. sekr. M. Lynn 
(31-32)

WORCESTER, MASS.
Kviečiame į pavasarinius 

pietus, kuriuos rengia LS ir 
D. Moterų skyrius, balan
džio 23 d. 1 vai. dieną, 29 
Endicott St. Kviečiame vie
tinius 
vauti 
laiką

ir apylinkinius daly- 
ir linksmai praleisti 
su mumis.

Moterų grupė

Tamsta negali gauti 
tai

Jei 
Laisvei paujo skaitytojo, 
nors stambesne auka paremk

RDRESSER—European trained, 
d. No American Licence nec. 

Salon. Top 
English ne- 
after 9 AM. 

(31-37)

WT]D for leading Wig 
ry & benefits. No 
ary. Call RA 5-4665

Sala
CCSSi

H □USEWORK AND COOKING
From 12 PM to 5 PM. 

East Oak Lane.
Experience and reference. 

Call after 6. 
WA 4-2715 

z (31-33)

WOMAN 
□ITED to* perform general house

work assisting mother of young

Exc?llcnt Opportunity. 
WA 
hole 
family on beautiful large suburban 
estate. Newly renovated 2 bedroom 
luxury apt. available on premises in 
a rr 
395-3681 for interview, 
nish 
Pa.

ost breathtaking setting. Phone 
Must fur

complete references. Allentown, 
(31-36

MALE & FEMALE
HAIR COLORIST

MANICURIST & SHAMPOO GIRL
New Store Opening.
Couity Mall. Apply in

Street Rd. & Bustleton
Feasterville, Pa.

New Bucks 
person.

Pike, 

(31-33)

FOR SALE

ccra, Ghana. — Kai ku- 
karininkai buvo pasiry- 
nuversti dabartinę Gha- 
militaristų valdžią, ta- 

i bandymas nepavyko.

48,114 klierikų” (“Draugas,” 
bal. 17 d.).

•
Rytų Vokietijos Komunistų 

Partijos sekretoriaus Ulbrich- 
to pasiūlymas Vak. Vokietijos 
vadams garsiai nuskambėjo 
po visą pasaulį.

Jis pasakė: Jūs kalbate,

& 
rie 
žę 
nos 
čia.

kad jūs norite pataisyti san
tykius su “mūsų broliais Ry
tų Vokietijoje.” Labai gerai: 
tegu tuoj jūsų premjeras Kie- 
singeris susitinka su mūsų 
premjeru Willi Stoph ir pa
sikalba.

Mapnificcnt sterling silver, flatware 
sorvjicc for 12, also one set, service 
for 

ti
8 slightly used. Perfect condi
gn. Will sell very reasonably.

Call LO 4-4140.
(29-31)

Vėliausias iš Washingto- 
pranešimas paduoda 
dus 11-os žuvusių Viet-

no
vai
name brooklyniečių ir 
apylinkės.

SPAUDOS NAUDAI

PIKNIKAI
Iš anksto rūpinkimės, kad 

ir finansiškai n
jie būtų skaitlingi 

audingi.

BROCKTON,
Didysis piknikas įvyk

MASS
s sekmadienį

JulyLiepos 2
Ramova Park

Claremont Ave., Mo

Sellersvill
Piknikas pas

otelio, Mass.

Ramanauskus
[vyks Sekma

Liepos 2
dienį

July
Rengia B. A. Ramanauskai ir filadelfiečiai.
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Apie milžinišką taikos žygį 
balandžio 15 dieną Niujorke

Niekas, iš tikrųjų, tiks-'ka makartizmo ir makara- 
liai ligi vieno žmogaus ne- nizmo, ši partija buvo pu- 
suskaitė, kiek dalyvavo ši- siau nelegali ir negalėjo vie- 
tame žygyje (demonstraci-, šai demonstruoti, nes jai 
joje), bet šiuos žodžius ra-! rūpėjo apsaugoti savo na- 
šantysis greičiau sutinka i rius. 
su d-ru Martin Luther Kin-' Dabar, kada McCarrano 
gu, žygio vadovu, negu su i aktui ateina galas, partija 
policijos “apskaičiavimais.” ’ ir vėl viešai gatvėse rodosi. 
Pastaroji paskelbė, jog de-, Aišku, čia demonstravo 
monstracijoje dalyvavo apie I tik dalis jos narių—kiti bu- 
125 tūkstančiai žmonių, gi i v o masinių organi z a c i j ų 
d-ras King sako: dalyvavo 
tarp 300-400 tuk s t a n č i ų 
žmonių.

Kaip beimsi, tai buvo pats 
didžiausias Amerikoje tai
kos žygis nuo karo Vietna
me prasidėjimo.

Oficialiai demonstraciją 
ruošė susidaręs iš visokių 
antikarinių grupių komite
tas — Spring Mobilization 
Committee to End the War 
in Vietnam. Demonstraci
ja buvo pavadinta Tylaus 
protesto žygis prieš karą 
Vietname,
jokių linksmesnių dainuš 
ku, nebuvo triūbu orkestrų, paties parko išėjo tik apie dėjo lynoti, m ii -• j ..j. _ ______ . . . * 1 ___

Vieną užrašą mačiau: 
“Mes mirti — nesibijom, 
bet atsisakom užmušti ki
tus žmones.”

“Smarkuoliai”
Kai kur jauni padykėliai, 

pusberniokai, vaikščiodami 
šaligatviais, tri u k š m a v o 
rėkdami:. “Bomba r d u o t i 
Hanojų!” Kiti plūdo žy- 
giuotojus. Negali suprasti, 
kodėl gi jie patys, jei taip 
nori kariauti, nestoja Į ar
miją ir nevažiuoja. į Viet
namą!

Jie veikė panašiai, kaip 
lietuviškieji “veiksniai.”

Policija, kiek man atro
dė, šiuo kartu b u v o gan 
kultūringa: padykėlius val
dė tvirtai, neleido jiem^ įsi- 
briauti į žygiuotoji!. eiles ii’ 
iškirsti kokią nors provo
kaciją. Gi provokacijų tai-

Sveikina “Vilnies” 
b-vės šėrininkus

Per Oną Kazlauskienę, 
LLD 185 kuopos sekretorę, 
surinkta $19.00.

Miestas apeliuoja 
automobilių bylą

New Yorko mieste 
staruoju laiku galiojo

Aido choro žinios

kontingentuose.
Iš pat ryto Centriniame 

parke buvo atliktos įdomios 
“ceremonijos:”; keletas 
šimtų jaunų vyrų viešai su
degino savo “drafto” korte
les. ir tuo jie pareiškė di
džiulį protestą prieš jų šau- kos priešai visuomet nori, 
kima i kariuomenę, kariau- nes tokiuo būdu jiems ge- 
ti Vietname.

Centriniame parke
Pirmasis kontingentas su j k u r i a žygiuotojai buvo 

demonstr a c i i o s vadovais ; šventai persiėmė.
priešakyje, iš Centrinio; Oras. deja, šeštadieni ne- 

( parko pradėjo žygiuoti ly- buvo šitam žygiui labai pa- 
Nesigirdėjo čia giai 12 vai. diena. O nas-

žygiuotojai iš to i žygio pabaiga buvo nra-

riausia būtų susmukdvti
| pačia kovos už taiką idėją, I

kritiniai
lankus. Jis buvo šaltokas, o

J y VA 4

Skambėjo tik tvirtais gar-j 4 vai. popiet.
sais pačių žygininkų-de-1 Žygio kelias toks: 59-oji 
monstrantu pareikšti sutar- gatvė, paskui Madison Ave. 
tiniai žodžiai:

—Ko jūs norite?—klau-' met
šia vienas. ! Į didžiulę Jungtinių Tautų

—Taikos! — <
link ii esantieji žygiuoto jai.

—Kada?
—Dabar! Tuojau! — aidi

garsus kolektyvinis atsaky
mas.

iki 47-osios gatvės. Tuo-
— po kairei ir tiesiog

Pradžia
Milžiniška žmonių masė 

pradėjo kauptis i Centrini 
Pa^ką, Manhat tane, anie 
10-11 v. ryto, 
josi kas sau 
tus. raidėmis

surinka an- j aikštę.
buvo pasakytos pačios 

didžiausios kalbos.
Kalbėjusieji — Centrinia

me parke ir Jungti. Tautų 
aikštėje buvo: Rev. James 
Bevel, Stokeley Carmichael, 
Linda Dannenberg, Niek 
Egleson, Gilberto Gerena- 
Valentin, Dr. Martin Lu
ther Kine*. Jr., Flovd Mc
Kissick, William F. Pepper, 
Cleveland Robinson. Pedro 
Juan Rua, nrof. Howard 
Zinn, Dave Dellinger, Dr. 
Beniamin Spock.

Visi jie ne tais naciais 
žodžiais, bet tuo pačiu tonu 
ir dvasia pasisakė prieš 
kara Vietname ir rei
kalavo ji tuojau baigti kaip 
nedora, neteisėta kara. 
Ypatingai griežtai pasisakė 
n ries kara jaunas vvras — 
Stokely Carmichael, įšy

li ž

, tai nemažam 
skaičiui lengviau apsiren
gusių žvgiuotojų prisiėjo 
nukentėti.

Lietuvių žygiavo nema
žai.

K a in ten bebūtu, šia anti 
karine demonstracija Niu 
jorko žmonės ilgai atsimins.

Nadyras

Čia jie dali- 
i kontingen- 
pavadintūš— 
t., i milžiniš

kus būrius, dažnai susida
riusius nagai profesijas: 
mokslininku, švietėju - pro
fesorių mokvtoiu: moterų, 
darbininku uniiistu: stu
dentu. artistu, rašvtoiu. ir 
t., ir 1.1. Be to. didžiulius 
kontinp-pntus sudarė atvy
kę iš kitu miestu kovotojai 
už taika: iš Čikagos. iš Det
roito. iš Ohio, iš Pennsvl- 
vaniios, ir iš daugelio kitu' mus negrų kovotojų
vietų. ’

Kontingentus sudarė dau
gelio universitetų bei kale- 
džių studentai. Visa tai 
sukūrė nepaprastai spalvin
gą ir turiningą demonstra
ciją.

Žygiavo, beje, ir t. v. ne
nepriklausomieji demokra
tai ir Sane organizacijos 
narni, nors tūli Sane vado
vai atsisakė dalyvauti.

Dideli buri žygiuotoiu 
sudarė JAV Kom u n i s t u 
partijos nariai, nešdami di
džiulę su raudonu užrašu— 
USA Communist Party — 
baltą audekline iškaba.

Atviras Niujorko miesto 
gatvėse JAV Komunistii 
parti los pasirodymas at
kreipė daugelio žmonių 
ypatinga dėmėsi. Reikia ne
pamiršti, kad per apie pen
kiolika pastarųjų metų, dė-

laisvę vadovas.
šūkiai-iškabos

žygiuotoji! nešamose iš
kabose. beveik kiekvienoje, 
mirgėjo užrašai: Grąžin
kite mūsų vaikinus namo, 
baikite karą Vietname, ir t. 
t. Žinoma, buvo ir kitokių, 
bet nedaug.

Nepriklauso m ų j ų demo
kratų kontingente vienas 
žmogus nešė iškabą su 
dideliu užrašu: “Impeach 
Johnson.” Rodosi, iš Mi
chigano kurio tai kai

su užrašu “Romney - Pho
ney” (tai Michigano guber
natoriaus Romney pašiepi
mas dėl to, kad jis. būda
mas respublikonas - “libera
las” ir žadąs kandidatuoti 
prezidento vietai 1968 me
tais, o anie karą Vietname 
kalba kaip Johnsonas).

Mirus

JONUISTOCKUI
(balandžio 8 d., š. m., Newark, N. J.)

Reiškiame gilią užuojautą mūsų Choro narei 
Tessie Stočkienei, jos dukroms Wanda ir Elea
nor ir artimiesiems. Linkime ištvermės jų liū
desio valandoj.

—AIDO CHORAS
' Ozone Park, N. Y.

mond Hill, N. Y. $10.00.
Po $1.00: P. Bieliauskas, 

Alex Velička, Alex Mitchell, 
P. Višniauskas (Jones), 
Ona Zeidat, M. Krunglie- 
ne, M. Kalvaitienė, M. Šu- 
kaitienė ir O. Walmusiene.

Per Ievą Mizarienę: 
Antanas-Tlsė Bimbai $5.00 
Rojus-Ieva Mizarai 
Pranas-Nastė Bukniai 
Robert-Helen Feiferiai 
Frank-Ann Yakstis 
Petras M. šolomskas

Artinasi Aido choro me
tinis koncertas, kuris įvyks 
gegužės 7 d. lenkų New Na
tional Hali, 2 61 I) r i g g s 
Ave., Greenpoint, N. Y.

Aidas pakvietė Ukrainą 
chorą Leontovich ir jų šo
kėjų grupę Dnipro daly
vauti koncerto programoje. 

LU(Jie ne vieną kartą puikiai 
• ‘ pasirodė mūsų scenoje, ir 

publika juos širdingai įver- 
. Malonu bus ii’ vėl 

; mūsų

pa
lei-
pa-
nu-

5.00

5.00
5.00
5.00
5.00

2.00Alex-Valentina Nevins
Julia Anskienė
J. Weiss pirmiau davė
$1, o dabar prideda

Per Mizarienę $45, o pir
miau buvo $13, tai viso iki

statytus automobilius 
vilkti į garažus, auto savi
ninkui įsakant sumokėti 
nuvilkimo, pana k v i n i m o 
mokesčius ir pabaudą. Aiš
ku, daugelis automobilistų 
prieš tai protestavo.

Šiomis dienomis teisėjas tjna. 1L.  L—_ 
Meyers įsakė miestui at-1 matyti ukrainiečius 
mokėti automobilistui Ed-;
ward F. Simon $117 tokių 
nuostoliu, c

Miesto valdžia bylą ape
liuoja. Sako, jei šį reika
lavimą patenkintų, atsiras
tu įimtai skundų, prie to ir 
gatves iižsnrine'tii be tvar
kos statomais automobi-

Parengimą kalendorius
Balandžio 22 d.

(tuvių Namo Bendrovėj 
mkų šuva ž i a v i m a 
vės” salėje, Ozon 

Pradžia 2 vai.
Balandžio 30 d.

D 1-os kuopos kultūri- 
opietė, Laisvės salėje, 
e Parke. Pradžia 2:30

Lie 
šėrin 
“Lak 
Park?.

4.00

Yra ii* daugiau draugu, 
kurie renka sveikinimui 
dovanas, bot dar neprane
šė, kiek jie surinko. Kas 
dar neprisidėjote su auka, 
prašome tai padaryti.

I. M—nė

Loterija užgirta
Pagaliau New Yorko vals

tija ir miestas turės savo 
valdinę loteriją, guberna
torius Rockefelleris 
šė loterijos bilių ir 
po įstatymu.

nė p
Ozon 
po pietų.

tarpe.
Programa prasidės punk

tualiai 2:30 vai. popiet, taip 
kad pravartu įsigyti bilie
tus pas aidiečius iš anksto, 
kad nereikėtų laukti prie 
kasos. Įėjimas tik $1.50. 
Lauksime visu atsilankant!

pasira 
jis ta- tarpe.

Mirus aidietės Tessie! 
Stočkienės vyrui, aidiečiai 
reiškia gilią užuojautą jos 
liūdesio valandoje. Tai sun
kus gyvenimo momentas, 
kurio žaizdą tik laikas pa
gydo. Tessie turi labai gra
žu alto balsą ir mes džiau
giamės turėdami ją mūsų

Gegužės 1 d.
arptautinio solidarumo 
kos demonst racija, 
n Square aikštėje prie 
Street, Niujorke. Pir-

T; 
ir ta: 
Unio 
17th 
madienį, 5 vai. popiet iki 7 
vai. vakare.

Gegužės 7 d.
Aido Choro metinis kon- 

certap, New National Hali 
(Len 
Broo 
Y. Pradžia 2:30 y. popiet.

<ų), 261 Driggs Ave., 
dyn (Greenpoint), N.

Gegužės 20 d.
S 1-os ir 46-os kuopų

banketas A. Gilmanui pa< 
gerbt 
a

i 5:30 vai. vakaro
Laisvės” salėje. į

Spalvoti paveikslai 
iš demonstracijos

Kaip jau žinoma, Lietu
vių Literatūros Draugijos 
pirmoji kuopa ruošia įdo
mią . popietę sekmadienį, 
balandžio 30 dieną, 2:30 v. 
popiet, “Laisvės” salėje.

Įdomi bus tuo, kad Jonas 
Siurba, kuris pastaruoju 
metu specializuojasi spalvo
tų fotonuotraukų (slides) 
daryme, rodys spalvotus 
paveikslus iš įvykusios di
džiulės demonstracijos ba
landžio 15 d. Niujorke. Jis, 
žmogus, sukaitęs per dieną 
darbavosi traukdamas įdo
mesnius epizodus iš tos de
monstracijos.

Ateikite į šia popietę, ku
rie patys demonstravote 
(gal ir save pamatysite), ir 
tie, kurie nedemonstravo
te.

Be to, J. Siurba „rodys ir 
paveikslus iš Lietuvos.— iš 
Anykščiu, iš Zarasų, iš 
Švenčionių ir kitų miestų 
bei ju apylinkių.

Rojus Mizara kalbės apie 
tai. kas šiandien darosi pa
saulyje.

Rengėjai kviečia skait
lingai dalyvauti.

Įėjimas nemokamas.

Beviltis ieškojimas
Didžiosios prieškar i n ė s 

demonstracijos metu Cent
ral parke vienoj vietoj su
degė vėliava. Arti tos vie
tos buvusieji reporteriams 
sakė, jog niekas nepamatė, 
kaip vėliava užsidegė. Bet 
dabar prieškarinei demons
tracijai priešiškoji spauda 
rašo, būk padegėjo ieškoma 
pusės milijono žmonių de
monstracijos foto-nuotrau- 
kose.

Įdomu! Juk tai tas pats, 
kaip kad vežime šieno ieš
koti adatos. Veikiausiai tas 
“ieškojimas” vyksta redak- 
jose tikslu kurstyti patri
otinius žmones prieš taikos 
reikalautojus.

Pirmosios brooklvniečių 
“kregždės” jau sveikina 
dienraščio “Vilnies” pava
sarini suvažiavimą, Įvyk
sianti gegužės 7 d. Chica- 
goie. Su linkėjimais laik
raščiui ilgai gyvuoti, 
įteikė ir dovanų:

Po $2: Augustinas 
manta. Jonas Grybas.

Po $1: A. Mitchell. A 
pulis, A. Velička, Ona Če
pulienė. P. Višniauskas, 
Bronė Ostapukienė. K. Ru- 
šinskienė, Alena Waitkus, 
H. Feiferiene. W. Keršulis, 
JT. Siauris. D. Mažilis. J. 
Weiss, J. Babarskas. L. Ka
valiauskaitė. K. Lovanas.

Ačiū visiems už gražią 
pradžią!

Choro iždininkas Waite- 
ris Keršulis išbuvo visą sa, 
vaite Interborough ligoni
nėje, kur buvo padaryta 
jam maža operacija. Vis
kas pasisekė gerai. Jis jau 
namuose sveiksta, gražiai 
prižiūrimas žmonos Bro- 

Spėlioiama, kad numatyta nes, taip pat aidietės. Mes

4 ’P-L,

pardavinėti birželio 1 d., 
o pirmasis traukimas įvyks 
kada nors apie liepos 20 d. 
Traukimai bus kas mėne
si. A aukščiausias galimas 
laimikis — 100 tūkstančiu.4.

čia tu aukščiausių p r e m i j ų 
| skirti *po apie 30 kas mė- 

Teš- nesi, i

linkime Waiteriui greit pa
sveikti, kad galėtų dainuoti 
Aido choro koncerte.

gykite Tarybines 
jtuviškas Knygas 
tytojai, norintieji su
sinti su Tarybų Lie- 
s leidyklų leidžiamo- 
knygomis, gali gail

aują katalogą, kuria- 
sužymėti leidiniai,

Skai 
sipa 
tuvo 
mis 
ti n 
me 
nuifratomi išleisti 1967 
met

Ka

N. Y. valstija yra antro- 
isivedusi loteriją. Pirmo- 
buvo New Hampshire.

Valdžia tikisi loterijomis 
' sukelti valdžios iždinei 198 
milijonus dolerių per me
tus, kuriuos numatyta iš
leisti švietimo reikalams. 
Sakoma, kad paskiros bū
siančios dalinamos pagal 
procentą rajonuose sukeltų 

. Vera Rimkiene J už tikėtus pinigų.

n Per Aido choro šurum- 
burum aidietei O. Čepulie
nei pasisekė išlaimėti dova
ną, kuria jinai pasidalijo 
praėjusios savaitės pamo
kose su aidiečiais. O Julė 
Lazauskienė parvežė iš Flo
ridos lauktuvių.

Tai gražus draugiškumo 
žestas! Ačiū!

L. Kavaliauskaitė išdavė 
finansinį raportą iš įvykti-

uis.
talogas nemokamas
Siųskite prašymą • 
sekamu adresu:

IMPORTED PUBS.
& PRODS.

1 Union Square 
Room 611

Ne v York, N. Y. 10003

sio šurum-burum. \ Rapor
tas sklandus ir aiškus. Ai
do valdyba dėkoja jai ir vi
siems aidiečiams, kurie pri
sidėjo savo darbu prie mi
nėto parengimo. • H. F.

AIDO CHORO RA VASARINIS KONCERTAS !

Įvyks., S®kma<ffieEsi, Oegužės 7 d.
Pradžia 2:30 valandą popiet —:— Įėjimas $1.50, taksai įskaityti.

New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn, N. V

Aido Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, paruoštas dalyvauti progra

Programoj dalyvaus svečiai — Ukrainų choras “Leontovich”, vadovas Frank Ilchuk, 
Grupė “Dnipro” ir George Vedegis, gitaristas

Taipgi Aido Choras ir jo solistai, Moterų kvartetas, Vyrų Grupė, Moterų Grupė
Nuoširdžiai kviečiame visuomenę atsilankyt, pamatyti ir pasiklausyti šio koncerto

moję.

Ukrainų šokėjų

ir duetai
gražių dainų.'




