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Tai didelė naujiena. 
Kam skirti premiją? 
Klerikalai unaringi!
J. Blažonis.
Kaip su pikniku?

Rašo R. Mizara
Kelmės rajone yra rašyto

jos žemaitės vardo kolūkis. 
Teko ir man. nors ir neilgai 
jame pabūti, čia kadaise kurį 
laiką gyveno žemaitė, čia pat 

. namas (dabar muziejus), ku
riame gyveno Pov. Višinskis, 
žemaitės v. kolūkio pirminin- 

| kas S. želvys.
/ šio kolūkio vardas prieš sa
vaitę gražiai nuskambėjo per 
visą Lietuvos spaudą dėl to, 
kad jis, kolūkis, paskyrė lite
ratūrinę premiją rašytojui 
Juozui Baltūsiui. Sukvietė kai 
kuriuos rašytojus, patį auto
rių ir čia pat jam įteikė pre
miją už kūrinėlį “Ko nepasa
kė Laukys” (Apsakymas ka- 

? daise buvo išspausdintas ir 
mūsų “Laisvėje.”).

i Ką gi tai parodo?y
• Tai visų pirmiausia parodo, 

kaip aukštai tūli Lietuvos ko- 
* lūkiai jau yra pakilę kultūro- 
>’ je! Tai parodo, jog Lietuvos 

kaimas daug skaito ir moka 
pasverti, ką skaito.

Aš dabar, iš tikrųjų, nebe
žinau, ką reikia sveikinti: au
torių, gavusį už savo kūrinį 
premiją, ar kolūkį, skiriantį 
literatūrines premijas? Gal 
abudu ?

Sunku mums ant greitųjų 
įsivaizduoti viso to reikšmę.

Jaučiu, žinau, kad Juozas 
Baltušis šiuo žemaitės vardo 
kolūkio žygiu yra labai pasi
tenkinęs. Bet koks rašytojas 
nebūtų ?!

Už mėnesio laiko — liepos 
8—9 dd. — Čikagoje įvyks 

•' LDS 17-asis dvimetinis sei
mas.

įj Organizacijos vadovybėje 
vyksta pakaitų, tarp kurių L- 
DS prezidentas dabar bus 
worcesteriškis Ričardas Janu
lis.

O 'dabartinis prezidentas 
Jonas Gasiūnas man sako:

— Seimas bus didelis, spal
vingas. ..

Socialdemokratai sumislijo 
S. Kairio ir K. Bielinio pele
nus “padėti” Čikagos lietuvių 
kapinėse. Rengė jie specialias 
ceremonijas. Pasiuntė marijo
nų laikraščiui apmokamą skel
bimą, prašydąmi išspausdinti, 

£ kad kai kurie “Draugo” skai- 
• tytojai žinotų, kas čia darosi.

Turime atsiminti: Kairys ir 
Bielinis buvo nuolankūs lietu

ti viškųjų klerikalų tarnai. Ne
žiūrint į tai, marijoną laikraš
čio leidėjai atsisakė skelbimą 
spausdinti!

Dėl to sielojasi net ir “Ke
leivio” Jackus Sonda-Sondec- 
kis, kuris taip pat yra kleri
kalų vergas.

Buvo laikai, kai JAV lietu
viškieji klerikalų vadovai bu- 

Jčiavosi su socialdemokratais. 
Bet tie laikai jau praėjo, nes 
klerikalai sutelkė į savo ran
kas visą “vadavimo” biznį ir 
socialdemokratai jiems nerei
kalingi. Matote, ką jie pada
rė^ su tokiu Pijum Grigaičiu...

Lowellyje mirė geras drau- 
■ę > gas, puikus laisvietis Juozas 

į. Blažonis, sulaukęs apie 77 
•į metų amžiaus. Jis buvo ilga- 
yp metis “Laisvės” vajininkas ir 

^bendradarbis. Niekad nepa
miršo visuomeninių darbiniri- 

B kiškų reikalų. Parašydavo ži- 
▼ nučių “Laisvei”.

Palaidotas Juozas buvo 
gražiai ir už tai nuopelnas 
priklauso jo giminėms. O Tau, 
draugas Lowellieti, nuopelnas 
priklauso už tai, kad gražiai,
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Amerikos “kairieji” ketina 
susiorganizuoti politiniai

Taikos jėgos veiks ir 
per vasaros karščius

METAI 55-ieji
"*"■ ■ ■ —1 1 ■—«

Jis tikisi, kad JAV pakeis 
savo dabartinę politiką

“The New York Times” 
birželio 10 d. laidoje at
spausdino ilgą savo kores
pondento Paul Hofmanno 
straipsnį apie tai, kaip šiuo 
tarpu Amerikoje eina pla
tus bruzdėjimas už apvie- 
nijimą visų “kairiųjų jėgų” 
politinėms kovoms. Nese
niai įvykusi konferencija, 
kurioje buvęs sudarytas 
naujai politikai pra vesti 
nacionalinis komitetas. Ko
miteto priešakyje randame 
Jullian Bond, drąsų, rimtą 
tik 26 metų amžiaus kovo
toją, kuris buvo Georgia 
valstijos žmonių išrinktas 
i valstijos seimelį, bet ne
įleistas, nes jis griežtai pa
smerkė Vietnamo karą. Jo 
padėjėju yra kalifornietis 
Simon Casady, “kairysis” 
demokratas.

Naujame judėjime svar
bią vietą užima civiliniu 
teisių judėjimo grupės. 0 
ypatingas vaidmuo atitenka 
jaunimui-studentijai. Į ju

dėjimą veikliai įsitraukia 
students for Democ r a t i c 
Society. Sambūryje daly
vauja Coordinating Com
mittee To End War in Viet
nam.

Iš straipsnio neaišku, kaip 
į šį naują politinį susibū
rimą žiūri Komunistų Par
tija ir jos šalininkai. Taip 
pat kol kas jame nesimato 
Du Bois klubų.

Taipgi per anksti many
ti, kad šis “kairiųjų jėgų” 
susibūrimas jau bus pra
džia trečios masinės politi
nės partijos Amerikoje.

Naujo sambūrio progra
moje svarbiausi du punk
tai: kova už civilines teises 
ir už baigimą Vietnamo ka
ro. O greičiausias darbas, 
tai parėmimas rudeniniuose 
rinkimuose tų kandidatų, 
kurie aiškiai pasisakys už 
taiką.

Tam darbui komitetas 
sieks sukelti $500,000.

Lenkijos komunistų geras 
patarimas katalikams

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybės laikraštyje “Žy- 
cie Warszawy” pasirodė 
straipsnis, kuris duoda rim
tą patarimą katalikams. Ja
me nurodoma, kad kardino
las Stefan Wyszynski eina 
klaidingu keliu, griežtai 
priešingu Lenkijos intere
sams, katalikus kurstančiu 
prieš vyriausybę. Bet štai, 
girdi, arkivyskupas Komi- 
nek stoja už sugyvenimą 
komunistine vyria u s y b e . 
Straipsnio autorius pataria 
katalikams pasirinkti Ko- 
mineką prieš Wyszynskj.

Pasirodo, kad Lenkijoje 
yra daug dvasininkų, prie
šingų kardinolo užimtai 
priešvalstybinei pozici jai. 
Jie norėtų, kad būtų pasi
rinktas naujas su komunis
tais sugyvenimo kelias. De
ja, kol kas jų bosas yra ne 
Kominekas, bet Wyszyns- 
kis.

Bostonas. — Galimas 
daiktas, kad šiemet bosto
niečiai turės progą refe
rendum u nusibalsuoti 
“sales tax” klausimą.

Tarybų Sąjunga laimėjo 
svarbą postą

Ženeva.—Vakarinių, vals
tybių darbo unijų lyderiai 
labai priešingi išrinkimui 
Tarybų Sąjungos atstovo į 
Tarptautinę Darbo Organi
zacijos, kuri yra speciali
zuota Jungtinių Tautų 
Agentūra, dvylikos narių 
komitetą. Bet jų pastan
gos buvo veltui. Į komitetą 
išrinktas Tarybų Sąjungos 
Darbo Unijos Centralinės 
Tarybos sekretorius P. T. 
Pimenovas.

draugiškai parašei apie Juo
zo mirtį ir laidotuves.

Laurenčiuje, Našvėje. Lo
wellyje, Haverhilliuje šian
dien tenka kaupti visas jėgas 
tam, kad pažangiųjų lietuvių 
visuomeninėje veikloje saulė 
per anksti nenusileistų!

Na, pasitarsime apie visus 
reikalus liepos 3 dieną Brock- 
tone, kur įvyks mūsų laikraš
čio “Laisvės” piknikas.

Ar laurenciečiai su haverhi- 
liečiais galėsite suorganizuoti 
autobusą į Brocktoną lėkti? 
Kaip bus su našviečiais ir lo- 
welliečiais?

Kinija griežtai prieš 
apgavingus rinkimus
Pekinas.—Kinijos Komu

nistų Partijos organas 
“Jenmin Jih Pao” aštriai 
pasmerkė taip vadinamus 
planuojamus Pietų Vietna
me rugsėjo 11 d. rinkimus. 
Tai bus apgavystė, o ne rin
kimai. Tai, girdi, “Ameri
kos imperialistų sąmokslas 
apdumti pasauliui akis.” *

Partijos dienraštis taip 
pat pasakė, kad Jungtinės 
Tautos neturi teisės kištis į 
Vietnamo reikalus. Nei Ki
nija, nei Vietnamas Jung
tinėms Tautoms nepriklau
so ir jose neturi jokio bal
so. Kiniečių nuomone, 
Jungtinės Tautos yra Ame
rikos imperializmo įtakoje 
ir negali būti bešališkos 
šiame konflikte.

United Nations. — Gua- 
jana prašosi būti priimta į 
Jungtines Tautas kaip ne
priklausoma resp u b 1 i k a . 
Aišku, kad jos prašymas 
bus patenkintas. Ji neturi 
nė milijono gyventojų.

New York. — Nacionali
nio Komiteto Baigimui Ka
ro Vietname pirmininkas 
Frank Emspak s u š a u k ė 
spaudos korespondentus ir 
išdėstė planui veiklai per 
vasaros karščius. Kaip 
karas Vietname nesustos 
per vasarą, taip ir mūsų 
Amerikos taikos jėgos netu
ri padėti kovos vėliavos 
prieš karą.

Emspak sako, kad Koor
dinavimo Komitetas dau
giausia dėmesio kreips į iš
vystymą ir praplėtimą tai
kos judėjimo miestuose ir 
a p y 1 i n kėse. Tikslas: pa
siekti ir į judėjimą įtraukti 
eilinius žmones. Daugelyje 
vietų, jis sako, žmonės 
norėtų pakelti balsą prieš 
valdžios užsieninę politiką 
ir karą, bet neturi vadovy
bės Todėl komitetas į to- i 
kias vietas siusiąs organi
zatorius ir veikėjus padėti 
tiems žmonėms surasti for
mas pareiškimui savo nu
sistatymo.

Kitas Komiteto numaty
tas taikinys, tai aukštosios 
m o k y k lo s ir studentija. 
Kiekvienoje mokykloje turi 
būti susikūręs komitetas. 
Daugumoje mokyklų kol 
kas tokių komitetų nėra. O 
j taikos judėjimą įtraukti 
jaunimą kuo plač i a u s i u

mastu yra svarbiausias ir 
greičiausias reikalas kovo
je už taiką.

Koordinavimo Komitetas, 
sako Emspak, taip pat dė
mesio kreips į išvystymą 
judėjimo už tuos kandida
tus, kurie yra pasisakę už 
taiką, prieš Vietnamo karą, 
Kaip žinia, šį rudenį įvyks 
kongresiniai rinkimai.

Vasariniai taikos projek
tai j au veikią daugelyje 
miestų, bet Komitetas pasi
stengsiąs, kad jie įsikurti! 
visuose didesniuose mies
tuose. Komiteto pirminin
kas kviečia visus taikos my
lėtojus stoti į darbą.

Washingtonas. — Senatas 
■priėmė bilių, kuriame rei
kalaujama, kad maisto ir 
vaistų gamintojai savo pro
duktus aiškiai sužymėtų ir 
sureguliuotų svorį. Įstaty
mas taikomas prieš sukty
bes. Dabar jį turės Atsto
vų Butas apsva r s t y t i ir 
priimti ar atmesti.

East Lansing,.Mich.—Po
licija suareštavo 12 studen
tų už triukšmavimą. Apie 
1,000 studentų buteliais ir 
plytomis gyventojams neda
vė ramybės.

New Yorko valstijos 
komunistų suvažiavimas

New Yorkas. — Praėjusį 
savaitgalį šiame didmiestyj 
buvo kas nors naujo ir ne
paprasto; Nieko panašaus 
nebuvo per paskutinius sep
tynerius metus. Didelėje, 
gražioje Central Plaza salė
je Manhattane New Yorko 
valstijos Amerikos Komu
nistų Partijos organizacija 
laikė savo 18-ą j į suvažiavi
mą. Tai buvo vienas iš ge
riausiai paruoštų ir entuzi
astingų suvažiavimų, kurį 
šių žodžių autoriui teko ste
bėti.

Iš visos d i džiosios, 
skaitlingosios Amerikos 
valstijos kampų ir kampe
lių suvyko 131 delegatas ir 
79 alternatai ir per - dau
giau kaip dvi dienas svars
tė, tarėsi, diskusavo klausi
mus, labai opius, skubius 
Amerikos darbo žmonėms. 
Beveik pusė buvo moterų, 
matėsi skaitlinga grupė ne
grų, didelė grupė jaunų 
vaikinų ir merginų. Kiek
vieną kalbėtoją, kiekvieną 
pranešėją lydėjo1 audringi 
aplodismentai. O šūkis bu
vo : “PIRMYNI” Visi mušė 
į vieną tašką: Mes, komu
nistai, turime atsistoti ant 
tvirtų organizacinių ir poli
tinių kojų, turime aktyviš- 
kai dalyvauti visuose liau
dies sąjūdžiuose prieš karą, 
už taiką, už civilines tei
ses, prieš skurdą, prieš vi
sokią diskriminaciją.

Suvažiavimas prasi dėjo 
penktadienio, birželio 10 d. 
vakarą labai rūpestingai 
paruoštu šios valstijos ko
munistų organizacijos vado 
ilgamečio kovotojo, keletą 
metų sėdėjusio kalėjime už 
darbininkišką veiklą Gil 
Green, pranešimu, tęsėsi 
per šeštadienį ir sekmadie
nį. Suvažiavimas baigėsi iš
rinkimu plataus, iš 64 narių 
partijos valstijos komiteto 
ir 42 delegatų su 11 alter- 
natų į nacionalinę Komu-I 
nistų Partijos konvenciją, | 
kuri, kaip žinia, taipgi 
ivyks mūsų mieste, Webster 
Hall, birž. 22 d. Pabaigoj su
važiavimas priėYnė rezoliu
cijas klausimais, liečiančiais 
šioje valstijoje partijos veik
lą.

Tie, kurie konvencijoje 
dalyvavo, išsinešė įspūdį, 
kad New Yorko valstijos 
komunistai iš tikrųjų moja- 
si dideliems darbams, labai 
pakilusiu ūpu pasiruošę 
stiprinti savo partijos gre
tas. Rep.

Washingtonas. — Sena
torius Dirksenas, kuris jau 
seniai reikalauja, kad Viet
namo karas būtų dar labiau 
išplėstas, smarkiai kriti
kuoja prezidentą Johnsoną. 
Jis sako, kad mūsų prezi
dentas nepasako Amerikos 
žmonėms tiesos apie situa
ciją Vietname.

/

Maskva.
Tarybų Sąjungos 
ras Aleksejus Kosyginas 
kalbėjo Maskvos rinkimų 
susirinkime. Didelę kalbos 
dalį pašventė tarptauti
niams klausimams, ypač 
paliesdamas JAV agresyvią 
politiką. Jis sakė, kad jis 
tikisi, jog Jungtinių Valsti
jų vyriausybė tą politiką 
pakeis. Jis aštriai kritikavo 
taip vadinamus “Washing- 
tono patarėjus,” kurie da
vė patarimą, “kaip karą 
pradėti, bet nedavė patari
mo, kaip iš jo išeiti.” To
kiais savo patarimais/ girdi, 
iie suvedžiojo - suklaidino 
Amerikos “valdančiuos i u s 
ratelius.”

“Kaip išeiti iš šio karo 
yra klausimas,” sakė Kosy
ginas, “kuriuo šiandien yra 
labiausiai susirūpinę Ame
rikos blaiviau protaujan
tys vadai.”

Birželio 8 d. no, teikia “vietnamiečiams 
premje- tiek paramos ir tokia ska-

le, kiek Šiaurės Vietnamo
valdžiai atrodo reikalinga.” 
Tokia parama bus tęsiama 
ir toliau.

Trumpai premjeras palie
tė ir Tarybų. Sąjungos san-
tykius su Kinija. Jis pa
sakė :

“Mes esame įsitikinę, kad • 
ateis laikas, kai Kinijos ko
munistai suglaus savo eiles 
su viso pasaulio šalių ko
munistų eilėmis.” Jis tiki
si, kad visi sunkumai bus 
pašalinti.

Dabar čionai užsieniečiai 
diplomatai Kosygino kalbą 
analizuoja ir dar išvadas. 
Jie suranda, kad kalba buvo 
labai rimta ir “šalta.”

Los Angeles, Calif. — No
minacijose kandidatų į gu-, 
bernatoriaus vietą Respub
likonų partijoje laimėjo di
džiausias reakcini n k a s ir

Kas liečia Tarybų Sąju-Goldwaterio pasekėjas ak- 
gą, tai ji, pasak Kosygi- torius Ronald Reagan.

Profesoriai ir studentai labai
* ’ f ' - t S ? * s **■5 į \

pasipiktinę vadovais
New Yorkas. — Nei iš 

šio, nei iš to didžiojo 
New Yorko Universite
to vadovybė sugalvojo 
apdovanoti apsigynimo 
sekretorių McNamara gar
bės medaliu. Tuo labiau 
pasipiktino daugybė stu
dentų ir profesorių. Kai 
buvo to medalio įteikimas, 
keli šimtai studentų ir pro
fesorių už salės sienų ko- i 
vingai protestavo. Jie pa-1 
smerkė mokyklos vadovybę 
už tokį išaukštinimą vy
riausio Vietnamo karo “in
žinieriaus.”

Ta pačia proga ir tokiu 
pat būdu buvo pagerbtas

ir Jungtinių Valstijų atsto
vas Jungtinėms Tautoms 
Arthuras Goldbergas. Pa
matęs tokią masinę studen
tų ir profesorių demonst
raciją prieš McNa marą, 
Goldbergas savo padėkos 
kalboje jį labai gyrė ir 
bandė jį padaryti “taikos 
balandžiu.”

Saigonas. — Skelbiama, 
kad praėjusią savaitę tik 
viename mūšyje už 195 my
lių nuo čia amerikiečiai 
užmušę 191 1 i a u d i e t į, o 
amerikiečių nuostoliai bu-
vę “maži.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Saigonas. — Skelbiama, 

kad paskutinėmis keliomis 
dienomis amerikiečiai už
mušė 23 8 liaudiečius įvai
riuose mūšiuose. Taipgi sa
koma, kad 48 mylios nuo 
Saigono liaudiečiai buvo 
apsupę Amerikos armijos 
kompaniją, bet jai pavyko j 
iš apsupimo ištrūkti su | 
“mažais nuostoliais” ir už
mušti 250 liaudiečių.

Saigonas* — Budistų baž
nyčios du vadai pakeitę sa
vo nusistatymą ir dabar ne- 
bereikalaują, kad amerikie
čiai apleistų Vietnamą. 
Kiek jie turi pasekėjų, sun
ku pasakyti.

Nashville, Tenn. — Gene
rolas Sternberg pareiškė, 
kad uždarymui sienos tarp 
Šiaurės Vietnamo ir Pietų 
Vietnamo reikės pasiųsti 
dar 500,000 Amerikos ka
reivių.

Washingtonas. — General 
Electric Company skundžia 
valdžiai 8 darbo uniijas. Jos 
bendrai ve i k d a m o s ken
kiančios kompanijos biz
niui. Mat, unijos susitarė 
derybas su kompanija dėl 
naujo kontrakto vesti ben
drai.

Toronto, Canada. — Ka
nados Raudonasis Kryžius 
pasiųs $10,000 vertės dova
nėlių Šiaurės Vietnamo ir 
Pietų Vietnamo liaudiečių 
kontroliuojamuose rajonuo
se n u o karo nukentė ju- 
siems civiliniams žmonėms.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas buvo pa
sišaukęs ginkluotų jėgų 
pareigūnus pas i t a r i m u i 
dėl Vietnamo karo situaci
jos. Nutarimai laikomi 
slaptybėje.



2 pusi.

Kas ką rašo ir sako
APIE VIENA AIDO KNYGA APIE 
CHORĄ PABALTIJĮ

f C V E* LITHUANIAN« * ® ” *1 SEMI-WEEKLY
PUBLISHED BY THE LAISVE, INO.

Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays
102-02 LIBERTY AVENUE. OZONE PARK, N.Y. 11417

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.
Established April 5, 1911 -------- ROY MIZARA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.00
United States, per 6 months $5.00 
Queens Co., per year ......... $10.00
Quens Co., per eix months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Balsavimai Kalifornijoje
KALIFORNIJA šiuo metu yra skaitlingiausia gy

ventojais valstija, palyginti su kitomis. JAV. Ir žmonių 
skaičius ten vis didėja. Dėl to įdomu pažvelgti, kaip 
ten vystosi politiniai reikalai.

Praėjusį antradienį Kalifornijoje buvo nominuoti 
kandidatai valstijos gubernatoriaus vietai. Respubliko
nų partijos sąraše vyravo du kandidatai: kino aktorius 
Ronald Reagan prieš buvusį San Francisko miesto ma
jorą George Christopherį, o Demokratų partijos sąraše: 
dabartinis gubernatorius Edmund G. Brown prieš Los 
Angeles miesto majorą Samuel W. Yort.

Nominacijas laimėjo Reagan ir Brown; už abudu 
paduota po daugiau kaip po vieną milijoną balsų.

Taigi dabar Kalifornijoje rinkimuose, kurie įvyks 
š. m. lapkričio 8 d., gubernatoriaus vietai bus du kan
didatai — Reagan, respublikonas, ir Brown, demokra
tas. Brown kandidatuoja jau trečiam terminui, todėl 
kai kuriem balsuotojams gal jau bus “pabodęs,” gal 
jau norės “pakaitų.”

Bendrai suėmus, Brown yra neblogas žmogus ir gan 
tinkamai gubernatoriaus pareigas ligi šiol ėjo. Reagan, 
kaip skelbia spauda, yra aklas Goldwaterio pasekėjas; 
mažai teišmanąs, bet drąsus, akiplėšiškas. Už Reaganą, 
sakoma, stoją visi tie, kurie kadaise balsavo už Goldwa- 
terį ir už Niksoną, kai šis kandidatavo gubernatoriaūa 
vietai.

Rinkiminė kampanija Kalifornijoje šiemet bus įkai
tusi. Respublikonai leis daug milijonų dolerių už savo 
bernelio Reagano išrinkimą.

“Kelione baimei nugalėti...”
MISSISIPPIO VALSTIJOS toliau numatą negrai pa

siryžo suruošti masinę eiseną valstijos vieškeliais, kad 
padrąsintų čia gyvenančius negrus, kad jie ruoštųsi šį 
rudenį balsuoti, kai bus renkami deputatai į JAV Kon
gresą. Šia eisena norima parodyti ir daugiau kai ką, 
būtent, kad Mississippi valstijoje negras pilietis dar toli 
gražu nėra laisvas ir lygiateisis su baltaisiais.

Eiseną pradėjo kovotojas už negrų teises James 
Meredith, dar jaunas, išsimokslinęs ir gajus vyras. Su
organizavęs grupę žmonių jis pradėjo kelionę, bet neilgai 
jam teko keliauti: “kažkas iš pakelės, iš krūmų” paleido 
šūvį, ir Meredithas buvo nugabentas į ligoninę. Jis buvo 
pašautas, sužeistas, tiesa, nesunkiai.

Jo vieton tuojau atsistojo dvasininkas, kovotojas už 
negrų teises, d-ras Luther King. Eisena, vadinasi, tebe
sitęsia ir ji eina į valstijos sostinę, į Jacksonville, rei
kalauti, kad negrams būtų suteiktos žmogaus teisės.

Paimtas į ligoninę, James Meredith buvo apžiūrėtas 
ir jam suteikta pagalba. Bet ten pat jam buvo pasa
kyta, kad jis kuo greičiau iš ligoninės pasitrauktų, ir 
jis pasitraukė labai greit, žmogus nežinai, kas negrui 
gali atsitikti naktį, arba net ir dieną!.. i

Meredith, besikalbėdamas su spaudos atstovais, ten 
pat apalpo, bet gydytojai padėjo jam sustiprėti, ir jis 
kuriam laikui buvo atvykęs į Niujorką—lėktuvu. Čia, 
LaGuardia aerodrome, besikalbėdamas su spaudos kores
pondentais, jis pasakė:

—Mano gyvenimas nėra niekuo svarbesnis už bied- 
niausio negro Mississippio valstijoje, ir dėl to aš nebijau 
su gyvenimu, jei bus reikalo, atsiskirti.

Kai šie žodžiai rašomi, pradėtoji eisena į Jacksonvil
le tebesitęsia—eisena baimei nugalėti.

James Meredith, beje, sakė, jog tokiose negrų eise
nose svarbiau turėti kišenėje ginklą negu bibliją.

Amerikoje mes šiuo tar
pu, rodosi, turime tris lie
tuvių Aido chorus: Niujor
ke, Worcesteryje ir Čikago
je (Roselande). Visi jie jau 
peržengė 50 metų amžiaus 
slenkstį. Bet visi dar gerai 
laikosi. Mes čia, tačiau, kal
bėsime ne apie vieną kurį 
minėtų “Aidų”, o apie Aido 
vyrų choro veiklą Lietuvo
je. Prašome paskaityti ką 
rašo apie tą chorą “Tėvy
nės Balsas” (šių metų num. 
22):

“Aidui” — dešimt metų. 
Prieš dešimtmetį susibūrė šim
tas vyrų — dainos mėgėjų. 
Kolektyvas, savo entuziastin
go dirigento Juozo Vanago 
vadovaujamas, tapo pavyz
džiu. Skambios “Aido” dai
nos. Toli jos nuskardėjo. “Ai
do” dainų klausėsi ir maskvie
čiai, ir leningradiečiai, ir gru
zinai, ir armėnai, jos pasiekė 
Lenkiją ir Čekoslovakiją. Be
veik 360 koncertų suruošė 
chobas per dešimtmetį. Ir į 
“Aido” dešimtmečio sukaktį 
atvyko daug dainos mėgėjų, 
svečių iš kaimyninių respubli
kų bei užsienio sveikinimus 
atsiuntė Milano choras, cho
ristai iš Jugoslavijos bei Bul
garijos.

Svečiai klausėsi “Aido” ju
biliejinio koncerto, sutiko su 
choro dalyviais, susipažino su 
Lietuvos kino studijos doku
mentiniais filmais — “Ąžuolo 
daina”, “Skambi daina tau, 
tėvynė mana” ir kt.

— Visų pirma noriu padė
koti, —pasakė koresponden
tui Prahos operos ir miesto 
mokytojų vyrų choro dirigen
tas, profesorius Janas Marty- 
nekas, — už malonų kvietimą 
dalyvauti “Aido” šventėje. 
Su “Aidu” teko man \ susipa
žinti jo gastrolių Čekoslovaki
joje metu. Maloniai nustebino 
jubiliejinis aidiečių koncertas. 
Sakoma, kiekvienas čekas — 
muzikas. Tad mes ne tik ati
dūs klausytojai, bet ir griežti 
kritikai. “Aidas” — aukštos 
muzikinės kultūros choras, 
drąsiai galįs lygintis su pro
fesionaliais kolektyvais. . .

Matytieji filmai apie dainų 
šventes rodo, kad lietuvių 
tauta yra daininga ir mėgstan
ti muziką, kalba apie plačiai 
išskleistus • jūsų respublikoje 
dainos sparnus. Stebina šių 
švenčių didelis mastas. Ste
bina didžiulis betarpiškas jū
sų vyriausybės rūpinimasis 
daina ir skiriama dėmesys 
jai, muzikiniam auklėjimui.

— Mane ypač sujaudino,— 
įsiterpia į pokalbį Krokuvos 
vyrų choro “Heinal” sekreto
rius Zbignevas Švarcas, — 
meilė dainai. Tai rodo ne tik 
gausūs ir pajėgūs chorai, bet 
ir gausūs klausytojai, susirin
kę į “Aido” jubiliejinį koncer
tą. Lenkijoje yra nemaža cho
rinių kolektyvų, ir, turiu pasi
girti, neblogų, bet, deja, cho
rinės muzikos mėgėjų mažo
ka. Man teko susipažinti tik 
su dviem jūsų respublikos sa
viveikliniais chorais — “Aidu” 
ir Kauno Politechnikos insti
tuto choru “Jaunystė”, jiems 
viešint Lenkijoje.. Bet ir ši ku-1 
kįi pažintis leidžia apibendrin-! 
ti ir teigti, kad jūsų ręspubli-į 
kos chorinė kultūra gana auk-: 
šia, jos vystymui skiriamas d i-1 
delis ir nuoširdus dėmesys.

Malonūs mums šitie žodžiai!I

Hiroshimoje ir Washingtone
ŠIŲ METŲ RUGPIŪIO 6 d. sukaks 21-eri metai, 

kai' JAV metė atominę bombą ant Hiroshimos miesto, 
Japonijoje. Bomba sunaikino miestą ir labai daug žmo^ 
nių. 1

Kiekvieneriais metais japonai šį baisų įvykį rugpiū
čio 6 dieną atžymi—liūdnai, su ašaromis atžymi, sų 
■ryžtu, kad bus tęsiama kova už taikos išlaikymą, kad 
niekad žmonijos istorijoje tokių dalykų neatsitiktų.

Šiemet, taigi, japonai ir viso pusaulio už taiką ko
votojai rugpiūčio 6 dieną mano suruošti liūdesio mitin-j 
gus. Bet šiemet Baltuosiuose Rūmuose, Washingtone, 
rugpiūčio 6 dieną įvyks didelis balius-^- vestuvių puota. 
Mat, tą dieną numatyta išleisti prezidento dukrą Lucę 
už vyro. i

Hiroshimos žmonės ragina prezidentą nukelti savo; 
dukters vestuvių balių ant kitos dienos. Ar prezidentas 
to reikalavimo klausys? Netolima ateitis tai parodys.'

NEPAVYKO!
V. Andrulis “Vilnyje” ra

šo:
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk vyko į Suomiją ir skan
dinavų kraštus tikinti val
džias, kad JAV užsienio poli
tikos siekis “palaikyti visame 
pasaulyje tvarką”.

Jis gavęs trumpą atsakymą: 
‘Mums nepatinka jūsų meto
dai”.

Ginklu bandymas užkarti ki
tiems savo norų, gerų ar blo-; 
gų, nėra pateisinamas.

Kinijos valdžia smerkiama 
už tai, kad ginklu nori skleisti 
savo idėją.

Kiek gi> geresnė politika ka
ru “visam pasaulyje tvarka 
palaikyti ?”

L A 1 S V k.

Mums praneša, kad
Leidykla “Prosveščenije” 

(Maskva) išleido M. Rostov- 
cevo knygą “Gintaro ir skalū
nų krašte”, kurioje pasakoja
ma apie Estiją, Latviją, Lietu
vą ir Kaliningrado sritį. Kny
ga parašyta, remiantis asme
niniais autoriaus įspūdžiais. 
Kelionę po Pabaltįjį jis pra
deda Estijoje.

Iš Latvijos patekęs į ežerų 
kraštą — Zarasus, M. Rostov- 
cevas supažindina skaitytojus 
su didvyrišku Marytės Melni- 
kaitės žygdarbiu. Autorius šil
tai rašo apie Vilnių, apžvel
gia miesto istoriją, supažindi
na su architektūriniais pamin
klais, istoriniais pastatais.

APIE ČIKAGOS 
JUOKDARIUS

Viename Vilniaus laik
raštyje, V. Kazakevičius ra
šo apie Čikagos juokdarius. 
Prašome pasiskaityti:

Porą kartų Lietuvoje viešė
jusi Holivudo artistė lietuvai
tė Rūta Kilmonytė-Li (pažįs
tama iš kino filmo “Septynios 
nuotakos septyniems bro
liams”) nufilmavo trumpą ki
no juostą apie savo viešnagę. 
Tą filmą, o taip pat gražias 
lietuviškas dovanas ji parodė 
vienoje Los Anželo televizijos 
programoje, šiltai atsiliepė 
apie savo tėvų kraštą (ji pati 
yra gimusi Kanadoje).

Tai labai nepatiko naciona
listiniams emigracijos veikė
jams. Negalėdami labiau pri
kibti prie pačios aktorės, kuri, 
beje, pareiškė, kad svajojan
ti dar kartą apsilankyti Lietu
voje ir daugiau susipažinti su 
ja, nacionalistai griebėsi įpra
sto metodo •— šmeižti. Kadan
gi L. Kilmonytės pasirodymas 
per televiziją nedavė pagrin
do ponams šVaistytis su pa
mazgų kibirais, jie ryžosi “pa
pildyti” laidą.

Trumpas turistinis filmas, 
suprantama, galintis parodyti 
tik atskirus kelionės epizodus, 
supažindino amerikiečių žiūro- 
rovą su Vilniaus, Kauno, Ne
ringos vaizdais, Nepatenkintos 
tuo, kad filme, neparodyti “so
vietinės vergijos” vaizdai, Či
kagos “Naujienos” taip “pa
komentavo” kai kuriuos frag
mentus :

“. . . Rūta Li aiškina, jog tai 
nepaprastai gražaus Lietuvos 
pajūrio Nidos vaizdai. Tikė
kime, kad tai Nida, bet tai 
jau ne toji mūsų matyti 
įprasta žmonių ir briedžių ap
gyventa Neringa”.

Toliau seka tokie labai bū
dingi “vaduotojų” spaudai ko
mentarai apie nūdienę Lietu
vą: :

“Kitas vaizdas: ilgas vijok- 
lis-kelias, bet beveik tuščias. 
Tik vienas triratis motociklas 
su “lopšeliu” keleiviui. Rūta 
Li aiškina, jog tai charakte
ringas Lietuvos kelių vaizdas. 
Kas matė nepriklausomos Lie
tuvos kelius, tas pąstebėjo ir 
šiame filme parodytojo kelio 
skirtumą. Nepriklausomoje 
Lietuvoje motociklai, automo
biliai ir autobusai irgi retai te- 
pravažiuodavo, bet arklinių 
vežimų keliai tarp didesnių 
miestų būdavo pilni. Laisvi lie
tuviai į turgų, į bažnyčią ar į 
svečius važinėjo. Didieji ke
liai nė naktį neužmigdavo, ne-- 
bent tik prismigdavo. Rūta Li 
parodė, jog dabar keliai tuš
ti — lietuvis nebeturi laisvės 
keliauti. Tik gal koks polit- 
rukas, partietis ar “komso- 
molcas” triračiu motociklu ke
liauja, o lietuviai valstiečiai 
“nupėstinti” -— arkliai iš jų 
atimti, žmonės už kolchozų 
karklių uždaryti, laisvai į vieš
kelį neišleidžiami.”

Komentarai čia nebesiprašo. 
Citatoje — visas būdingas 
“vaduotojų” spaudos bendra
darbis: su savu nacionalistiniu 
žodynu, su savo suakmenėju
sia mąstysena, su kasdieniniu 
pigiu melu apie Lietuvą, su 
įnirtinga neapykanta Tarybų 
valdžiai, su primityviu mūsų 
gyvenimo įsivaizdavimu ir 
drauge' su begaliniu kvailu 
naivumu.

Taip, Nida pasikeitė — pa
gražėjo, pagausėjo žvėrių ir.

Antr., birželio (June) 14, 1966

Lietuvių kalbos ir literatūros
institutui-25 metai

Akademiko Kosto Korsako atsakymai
Jubiliejaus—25-erių metų 

sukakties—išvakarėse “Tė
vynės balso” redakcija pa
teikė direktoriui akademi
kui Kostui Korsakui šiuos 
tris klausimus:

1. Jūsų vadovaujamam 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutui gegužės mė
nesį sukako 25-eri metai. 
Per tą laiką institutas atli
ko didžiulį darbą, ugdyda
mas lietuvių kalbos mokslą, 
nagrinėdamas mūsų litera
tūros istoriją, kaupdamas 
ir skelbdamas tautosakinę 
medžiagą. Kaip per tą lai
ką institutas išaugo darbais 
ir žmonėmis?

2. Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas — litua
nistinio darbo centras. Ko
kius ryšius jis dabar palai
ko su kitomis įstaigomis, 
dirbančiomis lituan i s t i n į 
darbą Lietuvoje, ir svetur?

Kostas Korsakas
3. Kas daroma nagrinė

jant užsienio lietuvių lite
ratūrinę kūrybą, kaip ple
čiami ryšiai su užsienio lie
tuvių literatais ir moksli
ninkais, kokių šioje srityje 
pageidavimų turėtų i nsti- 
tutas ?

1. Du atskiri. Lietuvių 
kalbos ir Lietuvių literatū
ros institutai 1952 m. buvo 
sujungti į vieną Lietuvių 
kalbos ir literatūros insti
tutą. Nuo to laiko institu
to darbuotojų skaičius pa
trigubėjo ir šiuo metu sie
kia apie 100 žmonių. Iš jų 
70 yra moksliniai bendra
darbiai.

Per tą laiką žymiai paki
lo ir instituto darbuotojų 
mokslinės kvalifikac i j o s : 
Šiuo metu trisdešimt penki 
darbuotojai turi filologijos 
mokslų kandidato ir du fi
lologijos mokslų daktaro 
laipsnius. Visa eilė institu
to darbuotojų dar rengia 
gynimui kandida tines ar 
daktarines diser t a c i j a s . 
Daugelis instituto darbuo
tojų — jauni mokslininkai, 
kuriuos paruošė pokario 
metais Lietuvos aukštosios 
mokyklos.

Institute suteiktas kvali
fikuotų filologų kolektyvas 
tolydžio didina savo pro
dukciją. Jeigu pirmaisiais 
pokario metais abu lituanis
tiniai institutai tepajėgda
vo išleisti per vienerius ar 
net per dvejus metus vos 
.vieną, antrą leidinį, tai da-

briedžių. Nepalyginti jos 1 su 
tuo, kadaise buvusiu žvejų 
kaimeliu, kuris it našlaitis 
glaudėsi prie Kuršių marių. 
Bet užtat nepasikeitė Čikagos 
juokdariai, kurie save vadina 
“vaduotojais” arba “veiks
niais”. O jei jau ir kiek kei
čiasi, tai tik į vieną pusę — 
laikui bėgant savo kvailumu 
vis juokingesnį darosi... 

bar institutas kasmet pa
rengia ir išleidžia po 5-6 
stambius veikalus.

Bendras iki šiol instituto 
išleistų leidinių skaičius jau 
artėja prie 100 pavadinimų 
ir sudaro apie 2,000 spaudos 
lankų. Instituto leidinių 
tarpe yra tokie kapitaliniai 
veikalai, kaip didysis “Lie
tuvių kalbos žodynas” (šeši 
tomai), “Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas,” moks
linė “Lietuvių kalbos gra
matika” (I tomas), akade
minė “Lietuvių literatūros 
istorija” (4 tomai), tęsti
niai lei/’mai “Literatūra ir 
kalba” (8 tomai), “Lietuvių 
kalbotyros klausimai” (7 
tomai) ir kt.

2. Institutas glaud ž i a i 
bendradar b i a u j a su Vil
niaus Valstybinio universi
teto lituanistinėmis kated
romis, su Lietuvos Rašyto
jų sąjunga ir su respubliki-
nėmis leidyklomis (“Vaga,” 
“Mintis”), kur taip pat dir
bamas "lituanistikos tiria
masis darbas.

Be to, institutas palaiko 
glaudžius ryšius su di
džiausiomis Tarybų Sąjun
gos mokslo įstaigomis, su 
kitų tarybinių respublikų 
Mokslų akademijų filologi
niais institutais. Ypač ar
timai bendradarbiau j a m a 
su Latvių kalbos ir litera
tūros institutu.

Pastaraisiais metais žy
miai išplito instituto ryšiai 
ir su užsienio mokslo įstai
gomis. Antai tokie ryšiai 
palaikomi su Lenkijos Lite-

Penkios darbo dienos savaitėje
Vilnius. — Jau daugiau 

kaip metai penkias dienas 
savaitėje dirba “Žalgirio” 
gamyklos kolektyvas. Kokį 
efektą duoda ši naujovė? 
Apie tai papasakojo įmonės 
direktorius M. Bychovskis.
— Penkių dienų darbo 
savaitė, — pažymėjo M. 
Bychovskis, — visiškai pa
siteisino. Ne tik paleng
vėjo darbo sąlygos, 
bet ir efektyviau p r a- 
dėjome naudoti gamybinius 
fondus. Kaip žinoma, stak
lių pramonėje daug laiko 
atima pagalbiniai darbai, 
kol darbininkai, atėję į pa
mainą, paruošia įrankius ir 
mašinas. Dirbant penkias 
dienas po aštuonias valan
das, iš viso per savaitę pa
galbiniams darbams sugaiš
tama mažiau laiko, ilgiau 
dirba įrenginiai. Tai padėjo 
per metus beveik 13 procen
tų pakelti darbo našumą.

Perėjus į penkių dienų 
darbo savaitę, žymiai su
stiprėjo drausmė. Įgyven
dinus eilę organizacinių 
priemonių, kartu pagerėjo 
darbo ritmingumas. Jeigu 
anksčiau buvo šturmuoja
ma — didesnė dalis staklių 
gaminama paskutinę deka
dą, tai dabar kiekvieną de
kadą išleidžiame vienodą 
produkcijos kiekį ir su ga
mybinėmis užduotimis susi- 
dorojame laiku. Dėl to ir bro- 
broko šiuo metu trigubai 
žiau, negu leista. Gamyk
la, kuri buvo atsiliekanti, 
iškopė į pirmaujančių gre
tas.

Pagerinę darbo sąlygas, 
sumažinome kadrų tekamu- 
fną. Kvalifikuoti specialis
tai nenori išeiti iš įmonės, o

f

ratūrinių tyrinėjimų insti- 
tutu Varšuvoje ir su Moks- ’ | 
lo bičiulių draugija Baltsto- A 
gėje, su Vokietijos- Demo
kratinės Respublikos Sla
vistikos institutais Berlyne - 
ir Leipcige, su Lyginąmo- 
sios kalbotyros, institutu*. *( 
Halėje, su Slavistikos in
stitutu Lunde (Švedijoje) I 
ir su daugeliu atskirų už- 1 1 
sienio baltistų.

3. Institute gyvai seka
ma bei nagrinėjama išei- 
viškoji lietuvių literatūra.
Antai akademinės “Lietu
vių literatūros istorijos” 
trečio tomo antroje dalyje 
duotas platus skyrius apie 
lietuvių išeivių literatūros 
vystymąsi iki 1940-ųjų me
tų. Sekama ir šiandieninė * 
lietuvių išeivių literatūra 
bei spauda, ypačiai kiek ji 
paliečia aktualiausius lietu- J 
v i ų literaūrinio palikimo 
klausimus.

Viešėdami Tarybų Lietu
voje, mūsų institute lankė
si R. Mizara, L. Jonikas, 
F. Bonoskis ir kiti pažan
gūs JAV rašytojai bei žur
nalistai. Kai kurie institu
to darbuotojai savo ruož
tu aktyviai bendradarbiau
ja JAV lietuvių spaudoje. 
Ateityje reikėtų šiuos ry
šius abipusiškai plėsti ir 
gilinti. Institutas pagei
dautų, kad ir antrojo pa
saulinio karo metais išvykę 
iš Lietuvos tautiečiai—lite
ratai ir literatūros bei kal
bos mokslininkai—užmegz
tų su juo glaudesnius ry
šius.

tai mums naudinga, žmonės 
turi daugiau galimybių to- ( 
liau kelti savo kvalifikaciją ** 
ir kultūrinį lygį. Aukštosio- \ 
se, vidurinėse bendrojo išsi- | 
lavinimo ir specialiose mo- * - 
kyklose vakarais ir neaki- 
vaizdiniu būdu mokosi apie * 
150 inžinierijos - technikos 
darbuotojų, tarnautojų ir 
darbininkų. Šimtai žmonių 
lanko įmonėje veikiančias 
ekonominę, meistrų, prieša
kinio patyrimo mokyklas, 
techninio minimumo kur
sus.

Įvairesnis ir gyvesnis ta
po kultūrinis mūsų kolek
tyvo gyvenimas. Neseniai 
buvo pastatytas naujas klu
bas, kuris veikia abu laisve- 
dienius. Įmonės choro, šo- < 
kių, estradinis ir kiti savi- f 
veikliniai kolektyvai, jun
giantys dešimtis entuzias- < 
tų, gavo geras sąlygas repe
ticijoms ir pasirodymams. 
Klube netrūksta turiningų • 
priemonių jaunimui—vyksr 
ta komjaunimo - jaunimo 
žiburėliai, organizuoja m i 
įdomūs poilsio vakarai.

Labai patenkintos penkių f 
darbo dienų savaite mūsų > 
moterys, kurios įmonėje su- („> 
daro trečdalį dirbančiųjų. 
Šeimoms atsirado galimy
bės geriau tvarkyti savo | 
buitį, turiningiau praleisti 
laisvalaikį.

L. E. C

Maskva. — Per čia Nor^ 
vegijos raudonasis kryžius? 
siunčia Šiaurės Vietnamui į 
chirurginę ligoninę. Visas l 
ligoninės persiuntimo ir pa-1 
pildymo lėšas padengs Ta- Į 
rybų Sąjungos raudonasis \ 
kryžius.
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Ten, kur Nemunas banguoja
Naujienos iš Tarybų Lietuvos

Panevėžys, čia įvyko Šiau- 
► lių ir Panevėžio miestų šo- 
4 kių šventė, skirta Didžiojo 
r Spalio 50-osioms metinėms.

Sporto rūmų salėje 300 šiau
liečių ir 600 panevėžiečių 
šokėjų (spaliukai, pionieriai, 
vyresnio amžiaus šokėjai) 
pasirodė su šokiais. Tokia 

4 šventė žada tapti grožine 
tradicija.

Šiauliai. Neseniai teko Vil- 
* niuje žiūrėti V. Krėvės, lie

tuvių tautos Šekspyro, dra
mą “Skirgaila,” o netrukus 
šiauliečius nudžiugino Šiau- 
lių Dramos teatro kolekty
vas, pastatydamas kitą V. 
Krėvės veikalą — tragedi
ją “Šarūnas.” Tai antras 
dalykas šiame teatre po V. 
Krėvės “Žento.”

Kėdainiai. Centrinis Mask
voje leidžiamas iliustruotas 
žurnalas “Ogoniok,” straips
nyje “Lietaus ir saulės sa
vaitė” pasakoja apie Kėdai
nių rajono žemdirbių ir me
lioratorių pasiekimus kul
tūrinant dirvas. Pokalbyje 
su partijos rajono komite-

to pirmuoju sekretoriumi V. 
Skobu išryškino tuos bruo
žus, kurie charakteringi tik 
tarybiniams metams, bū
tent.— respublikoje kasmet 
nusausinama nuo pelkių 80- 
90 tūkstančių-hektarų—dau
giau kaip Vakarų Vokieti
joje, Danijoje ir Švedijoje 
kartu paėmus. Kas liečia 
Kėdainių rajoną, tai penk
mečio pabaigoje uždaru 
drenažu bus nusausinta di
desnė pusė visų šlapių dir
vų, c

O buržuazinės Lietuvos 
ponai vadai sakė, kad visų 
šlapių dirvų nusausinimui 
reikės 150 metų.

Skuodas. Ilgalaikiam ga
biam Mosėdžio kolūkio pir
mininkui Zigmui Dzimiren- 
čiui, kuris su žemdirbiais iš
garsino ūkį, mirė darbo 
poste (kolūkio kontoroje, 
spręsdamas kartu su žem
dirbiais svarbius ūkinius 
uždavinius), kolūkiečiai pa
statė gražų paminklą.

A. Poškus

Skambiausieji baisai
I Didelė konkurencija buvo 
! miestų kategorijoje, kur su 
žinomais dainininkais at
kakliai varžėsi jaunimas. 
Žiuri netgi teko priimti 
sprendimą atskirai vertinti 
solistus - tenorus ir atskirai 
baritonus-bosus. Nugalėjo 
dainos veteranai: geriausio 
tenoro vardas atiteko kau
niečiui A. Kisieliui, geriau
sio boso — taip pat kaunie
čiui L. Melnikui. Moterų 
grupėje praėjusio konkurso 
laureatei šiaulietei Z. Vara
navičienei šį vardą teko už
leisti Vilniaus mokytojų na
mų solistei E. Grigelionie- 
nei. Duetų grupėje pirmoji 
vieta atiteko Klaipėdos kul
tūros rūmų saviveiklinin
kams, vadovaujamiems K. 
Kšano. Likusiose grupėse 
laureatų vardus iškovojo 
vilniečiai: universiteto vyrų 
tercetas (vadovas V. Čet- 
kauskas), Geležinkelininkų 
kultūros rūmų vyrų okte
tas, Medicinos darbuotojų 
klubo moterų ansamblis- va
do va ujami E. Sapranavi- 
čiaus ir Respublikinės bibli
otekos moterų ansamblis 
(vadovas Z. Venckus).

—Stebėti saviveiklinių so
listų ir vokalinių ansamblių 
konkursus man tenka nebe 
pirmą kartą, r- pareiškė, 
pasibaigus konkursui, Res
publikinio konkurso žiuri 
pirmininkas, TSRS liaudies 
artistas J. Stasiūnas. — Ir 
aš labai ryškiai pastebėjau 
žymiai išaugusį jų meistriš
kumą, pakilusią dainavimo 
kultūrą. Ypač nudžiugino 
kaimo dainininkai. Ir jeigu 
savo meistriškumu konkur
se jie dar atsiliko nuo kai 
kurių beveik profesionali
nio lygio miestų kategori
jos solistų ir ansamblių, tai 
vien dėl to, ka d kaime 
trūksta gerų, kvalifikuotų 
vadovų. Jeigu ankstesniuo
se konkursuose ansambliai 
ir solistąi dainuodavo vis 
pasikartojančias populiarias 
dainas, šį kartą repertua
ras labai įvairus: liaudies 
ir tarybinių kompozitorių 
dainas, L. Bethoveno, J. 
Bramso, P. Čaikovskio, D. 
Verdžio, E. Grigo, A. Dvor- 
ženko dainos, romansai, 
operų arijos.

Žiuri priėmė specialų nu
tarimą birželio 4 dieną Vil
niuje surengti baigiamąjį 
koncertą - konkursą “Sidab-

Goriausiems solistams-vo- 
kalistams ir vokali n i a m s 
ansambliams išaiškinti bu
vo surengtas respublikinis 
konkursas, kurio baigiama
sis turas vyko Kaune. Iš 
6000 rajonų ir miestų kon
kursuose dalyvavusių dai
nininkų į Kauną atvyko 
daugiau kaip 500.

Kai nuskambėjo paskuti
nis lietuvių liaudies dainos 
“Vai pūtė, pūtė” akordas, 
žiūrovai nusprendė, kad 
kaimo solistų grupėje pir
moji vieta atiteks šią dainą1 
padainavusiam Kėdainių 
rajono “Žiburio” kolūkio 
saviveiklininkui P. Marcin- 
kai. Žiuri tai patvirtino. 
Geriausia soliste toje pat 
kategorijoje pripažinta Va
rėnos rajono Perlojos kul
tūros namų dainininkė E. 
Krūminaitė, o geriausiu du
etu—to paties rajono Dar
žininkų kultūros namų du
etas (vadove E. Grigaitė).

Tercetų grupėje pirmoji 
vieta paskirta dviem kolek
tyvams: Telšių rajono Go- 
dunovo kultūros namų (va
dovas T. Kerpauskas) ir 
Kauno rajono Biliūno var
do kolūkio (vadovė V. Grin- 
cevičiūtė), Trakų rajono 

/ ĮCaratiškių kultūros namų 
moterų sekstetas, vadovau
jamas A. Melicho, ir to pa
ties rajono Balceriškių kul
tūros namų moterų an
samblis, vadovau jamas R. 
Sielskienės, j namus grįžo 
taip pat su nugalėtojų var
dais. ' ~'!

1962 metais įvykusio vo
kalistu konkurso laureatė 
Mažeikių pedagogė D. Ne- 
manienė ir ši kartą apgynė 
geriausios dainininkės var
dą rajonų kategorijoje. Vy
rų solistų varžybose pirmą
ją vietą užėmė Vilniaus ra
joninių kultūros namų dai
nininkas B. Adomonis. Įdo- 
m i u repertuaru, aukšta 
dainavimo kultūra, ansamb
liškumu iš kitų išsiskyrė 
Anykščių švietimo darbuo
tojų profsąjungos moterų 
tercetas, vadovaujamas M. 
Andriuškevičienės. Geriau- 

; siu rajonu oktetu pripažin
tas Trakų rajono Vievio 
kultūros namų moterų okte
tas (vadovas J. Gečas), ge
riausiu ansambliu — Kai
šiadorių kultūros namų mo
terų ansamblis (vadovė Z. 
Dumbli auskai te).

Mislinčius

Apie marijavitų 
ordiną

Mar i j a v i t ų vienuolija 
(Marijos gyvenimo sekėjai, 
jos garbintojai) įsik ū r ė 
XX-jo amžiaus pradžioje. 
Mat, kokia ten Polocko 
prietaringa davatka, siuvė
ja Felicija Kozlovska (1862- 
1922 m.), paskelbė, būk ji 
gavusi iš dievo “apreiški
mą” ir “pavedimą” įsteigti 
pamaldžių kunigų ir pasau
liečių draugiją. Prie šio 
naujo ordino pradžioje bu
vo prisidėjęs nemažas skai
čius ir lietuvių kunigų, tarp 
kurių buvo net du kanau
ninkai: Pr. Karevičius (vė
liau tapęs vyskupu) ir 
Kriškiionas. Tačiau d a il
giausia buvo lenku kunigų. 
Vyriausiuoju ordino vadu 
buvo lenkų kunigas Jonas 
Kovalskis. F. Kozlovską ma
rijavitai laikė “šventąja”, 
lygia Marijai.

Jų sąjūdis buvo smar
kiai išsiplėtęs. Jie buvo pa
maldūs ir klusnūs katalikų 
dogmos vergai. Tačiau jie 
nesutiko klausyti kai kuriu 
grvnai techniniu (smulkiu) 
popiežiaus įsakymu. O šis. 
supvkes už nepaklusnumą, 
iu bvla navedė “šventosios 
inkvizicijos” (teismo) komi
sijai, kurt, ištvrusi, 1904 m. 
juos paskelbė “eretikais”, o 
popiežius juos ekskomuni- 
kavo. Daugelis kunigų, ir 
pasauliečiu, popiežiaus Pi
jaus X anatemos (prakeiki
mo) išsigando ir pasidavė 
Vatikano disciplinai: priė
mė jiems skirta “pakūta”, 
pasmerkė savo “suklvdima” 
ir apie marijavitus užmiršo.

Tačiau net ir po eksko
munikos paskelbimo. 1911 
metais marijavitai dar tu
rėjo suvirš 200,000 sekėjų. 
Pas juos buvo vienas archi- 
vyskunas, trys v y skupai, 
gana daug nanrastu kunigų 
ir 500 “seselių”. (Kaipgi ku
nigai bus be “seselių”?) Jie 
turėio 68 parapijas, 28 ku- 
ratiias, 77 bažnyčias, mo
kyklas, steneliu bei vaikų 
prieglaudas ir t.t. Tai buvo 
nemaža turto ir daug “su
klaidinto” svieto! Marijavi
tai. norėdami sustiprėti, 
prisidėjo prie sentikių—ka
taliku sektos (unitu), kuri 
nenrinažino popiežiaus “ne
klaidingumo” (Baltarusijo
je. ir Ukranoie). Dėl para
pijų turto jiems teko su po
piežiniais kunigais teismuo
se bylinėtis. Lenkų bažny
čiose bei narąpiiose ivvko 
daug barniu ir peštynių, kol 
vieni ar kiti laimėjo. Dau-, 
gelis marijavitų tapo “ne
priklausomais” k u n i gaiš 
(nezaležninkais”), kiti at
vyko Amerikon ir čia stei
gė parapijas.

Lietuviai mariiavitai, iki 
Pirmoio pasaulinio karo, 
leido Vilniuje savo laikraštį 
“Marijavita”, kurį popieži
niai kunigai labai plūsdavo 
ir draudė tikintiesiems skai
tyti, kad juos “nesuklaidin
tu”. Dabar anie jų veiklą 
nieko negirdėti.

Marijavitai buvo tokie 
nat žmonių tamsintojai ir 
išnaudotojai kain ir popie
žininkai. Ju kultas irgi bu
vo remtas antgamtinio 
tvaiko skleidimu. Marijos 
dievinimu bei liaupsinimu 
ir pan.

rimai balsai.” čia bus iš-! 
aiškinami absoliučiai ge
riausi Tarvbų Lietuvos so
listai ir solistės, duetai, ter
cetai, kvartetai, oktetai ir 
ansambliai.

James S. Allen

Anna Rocheste r-- 
mokslininke marksiste

Šimtamečiai Lietuvoje

Gegužės mėn. 11 d. mirė 
Anna Rochester, pasiekusi 
86 metus amžiaus. Ji buvo 
įžymi mokslininkė marksis
te. Jos darbas, pasiekęs 
viršūnę 1930-1940 metų lai
kotarpyje, formavo ano me
to darbininkų judėjimo pa
saulėžiūrą. Ji įdėjo žymų 
įnašą į socialinį mokslą.

Nuo 1910 metų dalyvau
dama socialistų judėjime, ji 
savo pagrindinį dėmesį sky
rė socialinėms problemoms. 
Kartu su socialinio darbo 
veterane socialiste Florence 
Kelley (išvertė F. Engelso 
veikalą “Darbininkų klasės 
padėtis 1844 metais Angli
joje), Anna Rochester ko
vojo už darbo valandų su
trumpinimą moterims, dir
bančioms New Jersey pra
monėje.

Vėliau ji pradėjo rimtai 
tirti vaikų darbą, pradžio
je kartu su Nacionaliniu 
vaikų darbo komitetu, o vė
liau su JAV Vaiku biuru 
Vašingtone. Jos 400 pus
lapių raportas apie vaikų 
mirtingumą (1922 m.) pa
remtas plačiu tiriamuoju 
darbu Baltimoreje ir įrodo 
ryšį — aukšto vaikų mir
tingumo su jų žemu atly
ginimu.

Šiame laikotarpyje ji taip 
nat dalyvavo moksliniame 
darbe socialistų mokyklo
je Rand School of Social 
Science New Yorke. Kurį 
laiką ji buvo pacifistinio 
mėnesinio žurnalo “The 
World Tomorrow” redakto
re. 1926-27 m. ji aplankė 
Tolimuosius Rytus ir Tary
bų Sąjungą.

Šitie jos interesai ir dar
bai buvo įžanga jos produk
tyviausiam gyvenimo perio
dui. 1927 m. ji padėjo 
įsteigti Labor Research As
sociation, kartu su Alek- 
sandru Trachtenbergu, 
kurį ji pažinojo dar iš Rand 
School dienų, Robertu W. 
D u n n , kuris dabar yra 
LRA sekretorius, ir Grace 
Hutchins, savo ilgamete 
drauge ir bendradarbe. 
LRA padėjo išauklėti dar
bininkų judėjimui ištisą 
mokslininkų, ekonomistų in 
rašytojų kartą.

Anna Rochęster, dirbda
ma savo mokslinį darbą, 
daug laiko skyrė LRA stu
dijoms ir publikaciijoms, jų 
tarpe Labor Fact Books ir 
serijai International 
Pamphlet, kurioje buvo pa

Spaudoje neretai pasiro
do informacijų apie seniau
sius Lietuvos gyventojus. 
O kas seniausias mūsų res
publikoje? Žinios — skur
džios ir toli gražu nepil
nos. Tačiau kai kurie ra
joniniai laikraščiai domisi 
šiuo klausimu ir paskelbia 
įdomių žinių.

“1863 metai, sausio mė
nuo, 15 diena” — tokia da
ta įrašyta Antaninos Moc
kevičienės, gyvenančios Ža
garėje, M. Melnikaitės gt. 
Nr. 13, pase. Kilimo ji nuo 
Telšių. Dabar gyvena pas 
savo dukrą. Nors Mockevi
čienė jau įžengė j antrąjį 
šimtmetį, skaitydama aki
nių nenaudoja, tik klausa 
susilpnėjusi.

Žagarėje ir apylinkėje 
gyvena ir daugiau šimtame
čių žmonių. Toje pat gatvė
je — 104 metų Ona Mar
tinaitienė. Lauko gatvės gy
ventojui Juozui Žemaičiui 
per Gegužės Pirmosios 
šventes sukako 100 metų. 
Jau prieš trejetą metų at
šventė savo šimtjnetį Moni
ka Beržinienė, gyvenanti 
“Aušros” kolūkyje, Dilbinė- 
lių kaime.

Aštuonių vaikų šeimoje 
užaugo Panevėžio rajone 
Salome j os Nėries vardo 
kolūkio kolūkietė Elena

skelbta virš 50 pavadinimų, 
jų tarpe du jos darbai.

Per du dešimtmečiu akty
vaus ir vaisingo darbo, ne
skaitant pamfletų, straips
nių, tiriamojo darbo ata
skaitų ir redagavimo. An
na Rochester parašė sep
tynias knygas, kurios visos 
buvo išleistos International 
Publishers ir vertimuose 
pasirodė užsienyje. Jos pir
mas didelis darbas “Labor 
and Coal” (1931) pradėjo 
LRA serija Labor and In
dustry. Kitos dvi knygos 
tyrinėjo krize žemės ūky
je: “Kodėl skursta farme- 
riai” ( 19 4 0) ir “Leninas 
apie agrarinį klau s i m ą ’ ’ 
(1942). Knyga “Populistų 
judėjimas” pranašauja f ar
iu erių sukilimą (1943), o 
“Kapitalizmo esmė” (1946) 
ir “Amerikos kapitalizmas 
1607-1800” (1949) nagrinė
ja kapitalizmo šaknis JAV.

Tačiau svarbiausias jos 
darbas buvo knyga “Ameri
kos valdovai: finansinio ka
pitalo studija,” išleista 1936 
m. Prieš tai daug buvo ra
šoma apie Amerikos pra
monės koncentraciją ir mo
nopolijas, apie baronus plė
šikus (Robber Barons) ir
bankininku dinastijas. Bet j Petraitienė. Kai kurie iš jų 
Anna Rochester buvo pir- jau mirė._ O Elena šiemet 
moji šiame darbe, kuri 
kruopščiai ir analitiš
kai išnagrinėjusi klausimą, 
parodė finansinio kapitalo 
grupių (Morgan, Rockefel
ler, Mellon, du Pont etc.) 
rolę kaip tikrą ekonominės 
ir politinės valdžios savo 
krašte ir imperialistų eks
pansijos užsienyje centrą.

atšvęs 104 metų sukaktį. 
Dvejais metais už ją jau
nesnė Smilgiuose gyvenanti 
sesuo Petronėlė ir ketve
rtais metais — jaunesnysis 
brolis.

Elena Petraitienė, sulau
kusi garbingo amžiaus, dar 
greita, judri moteriškė. Ji 
gerai mato ir girdi. Pirmai-

Be abejo, susidomėjimas siais metais dar dirbo kol- 
i knvcm nnvpikp masini___________________

ūkyje, eidavo tvarkyti šie
ną, javus. Dabar marčiai 
namų ruošoje padeda, tris 
anūkus prižiūri.

Kokia ilgaaumžiškumo 
paslaptis? Darbas. Tingi
nys, jos žodžiais tariant, 
niekada nesulaukia šimto 
metų.

Apie dar senesnio am
žiaus sulaukusią Emiliją 
Papočkaitę praneša Anykš
čių rajono laikraštis “Ko
lektyvinis darbas.” Emili
jai Papočkaitei, gyvenan
čiai “Naujo gyvenimo” kol
ūkyje, Daujočių kaime, da
bar - 
metų!

Nors senutės pečius sle
gia didelė metų našta, ta
čiau ji jaučiasi gana gerai: 
žiemą tvarkosi po namus, o 
vasarą dažnai darbuojasi 
sodybiniame sklype. Ji ge
rai mato, ir skaito be aki
nių. Dažnai peržiūri laik
raščiuose ir žurnaluose 
spausdinamas naujienas.

Artimųjų ir giminiu Emi
lija nebeturi. Jau eilė me
tų, kai ji gyvena pas kol
ūkiečius Budrius ir prižiūri 
jų vaikus.

Senutė prisimena 1863 m. 
žemės reformą. Jos sene
lis Papočka tada taip pat 
gavęs žemės — plotelį miš
ko. Jį iškirtęs, pavertė skly
pą dirbama žeme. Tačiau 
neišsimokėjus valdžiai, nau
jakurys turėjo palikti žemę 
maitintoją.

Be jokio abejojimo šimtą 
ir daugiau metų sualukusių 
žmonių yra daugelyje Lie-< 
tuvos kampelių. Jie daug 
matė, daug pergyveno ir 
daug ką įdomaus galėtų pa
pasakoti. Parašykite apie 
juos

(Vilniaus “Tiesa”)

šimtas vienuolika

Šia knyga paveikė masinį 
federalinį mononoliiu tyri
mo projektą (TNEC), ku
rio iniciatorium buvo pre
zidentas Rooseveltas.

Rochesterio miesto N. Y. 
įkūrėjo p r o a n ū kė, Anna 
Rochester buvo labai kukli 
moteris. Ji buvo dėkinga 
už galimybę panaudoti sa
vo talentus darbininkų kla
sės' judėjimo naudai.

Ji buvo kruopšti moksli
ninkė, analitike ir puiki ra
šytoja.

Ji buvo viena tų retų 
mokslininkų, kurie, pilnai 
suprasdami tikrojo mokslo 
vertę, žinojo, kaip jį pri
taikyti socialiniams reika
lams ir kaip perduoti jo re
zultatus kovojantiems žmo- 
nėme. Vertė I. V.

Lietuvos TSR Jaunimo 
teatro gimtadienis

Vilnius. — Š. m. gegužės 
mėn. 27 d. Lietuvoje gimė 
Valstybinis Jaunimo teat
ras, ir ši diena pasiliks jo! 
gimtadieniu.

Tą dieną Profesinių rū
mų salėje buvo pastatyta 
Šekspyro tragedija “Romeo 
ir Džiuljeta.” Tai buvo Jau-, 
nimo teatro atidarymo 
šventė. Ilgai lavinęsi, jauni 
aktoriai iškilmingai apsisto
jo į Lietuvos teatrų gretas 
su dideliu ir svarbiu anglų 
autoriaus veikalu, žinomu 
visame kultūriniame pasau-

visi

Vyriausiose rolėse bu
vo: Džiulietos—aktorė L. 
Kuodienė, Romeo—aktorius 
A. Šurna. Vyriausia veikalo 
režisierė—Aurelija Ragaus
kaitė, Teatro direktorius— 
Jonas Didžiariekis.

Lietuvos spauda ir 
kul t ū r o s darbuotojai šį 
įvykį — Jaunimo teatro at
siradimą Lietuvoje —skaito 
dideliu įvykiu.

Po pastatymo buvo įteik
ta vaidintojams — pasky- 
riems ir visam kolektyvui— 
daug dovanų, ypatingai gė
lių. Skaityta daug sveikini
mų — nuo įstaigų, nuo or
ganizacijų, nuo grupių ir 
nuo pavienių asmenų.

Pastatymo pamatyti bu
vo atvykę svečių ne tik iš 
visų Lietuvos miestų, o ir iš 
Talino, ir iš Rygos.

Anot paties teatro direk
toriaus :

—Romeo ir Džuljetos pa
statymas yra ir mūsų jau
nos trupės brandumo, jos 
pasiruošimo dideliam keliui 
egzaminas.

Pasakos apie Lietuvą
Šią vasarą daugelis Ame-1 *

rikos lietuvių atlankys Lie-jkos lietuviuose mes turime 
tuvą. Visi, sugrįžę, mažes
niam ar didesniam būriui 
draugų, pateiks savo atsi
lankymo įspūdžius. Vieni 
širdingus, o bus tokiu, 
rie pasakos iš anksto 
sistatytą pasaką.

Man, va, labai geras 
tikimas draugas, kurio 
vardės neminėsiu, pasakojo, 
kad vienas gerokai pasitu- 
rys lietuvis, po atsilanky
mo į Lietuvą, jam konfi
dencialiai priesaikaudamas 
aiškino, ką jis Lietuvoje 
matė ir patyrė. Pasak jo, 
ten nieko gero nėra: apsi
leidimas, purvas, vagystės, 
atsilikimas, betvarkė ir t. t., 
ir t. t.

Mano draugas, išklausęs 
anojo po priesaika raporto, 
užklausė:

—Ar jūs ten, broli, nie
ko gero ir gražaus nema
tėte?

Na, sako, nemačiau!
Va tas man kaip tik ir 

priminė dar mokyklos suole 
skaitytą satyrišką eilėraš
tį, kurtame vienas pagyra 
pasakoja savo draugui, kad 
jis buvo zoologijos sode ir 
ko jis ten nematė! Sako, 
tai tikri stebuklai. Jis ma
tė visokiausius paukščius, 
žvėrelius, žuvis, vabalus, 
kirminus ir gyvūnėlius, vos 
tik žmogaus akia įžiūrimus.

Jo draugas, beklausyda
mas to pasakojimo, žingei- 
daudamas, užklausė: 

—Dramblį ten matei? 
Pasakotojas, susimąstęs, 

jam atsako:
—Na, brolyti, tikrą tiesą 

sakant, dramblio tai nepa
stebėjau.

Tokių pasakorių Ameri-

ku- 
nu-

pa- 
pa-

labai daug. Mato mažmo
žius, bet didžiausių pasie
kimų tai tikrai nemato ar
ba, geriau sakant, nenori 
matyti.,

S. Zavis

GRYBAS ARDO 
LĖKTUVUS

Anglų mokslininkai nu
statė, kad viena grybelio 
Giadosporium resinae rūšis* 
yra aršus lėktuvų priešas. 
Grybelis gyvena benzine, 
kuriuo varomi reaktyviniai 
lėktuvai, ir “ėda” aliuminį. 
Daugelyje lėktuvų tipų 
sparnai yra kartu ir kuro 
rezervuarai, todėl grybelis 
lėktuvams yra pavojingas.

METALU NUOVARGIS 
DĖL TRIUKŠMO

Pasirodo, kad triukšmas 
—viena svarbiausių metalo 
nuovargio priežasčių. Dėl 
didelio triukšmo, kuris pa
sireiškė darbo metu, nusto
jo veikusi aušinimo sistema 
britų atominėje elektrinėje, 
esančioje Hinkli P o n te. 
Avarija sustabdė elektrinės 
paleidimą dvejais metais.

Washingfbnas. — Senati- 
nė Užsienio Reikalais Ko
misija priėmė Kombodžos 
valdžios užkvietimą pri
siųsti delegaciją.

Paga-Washiongtonas.
liau Pentagonas viešai pri
pažino, kad Amerikos "lėk
tuvai buvo nuskridę į Kam
bodžą ir bombardavo jos 
vieną kaimą, numesdami 
300 bombų.
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Apie skorpijonus
Klastos ir įniršio, priešiš

kumo ir pasalūniško žudy
mo simbolis yra susijęs su 
skorpiono vardu. Pikčiau
sias, pavojingiausias, nuo
dingiausias ir kokie tik dar 
epitetai nepridedami, mi
nint skorpioną!

Egipto mitologijoje skor
pionas buvo sugretinamas 
su blogio dievu Tifonu. 
Graikai tikėjo, kad skorpio
nai atsiranda iš pūvančių 
krokodilų ir perima jų žiau
rumą. Dar visai neseniai 
buvo manoma, kad už
kluptas priešo ir patekęs į 
beviltišką padėtį, skorpio
nas pats nusižudo savais 
nuodais.

Lietuvoje skorpionai ne- 
siveisia. Visi žino, kad jie 
nuodingi, bet apie skorpio
no išvaizdą galima išgirsti 
įvairiausių nuomonių...
• Kas gi tas skorpionas? 
Skorpionai zoologinėje sis
tematikoje sudaro atskirą 
būrį, kuris savo ruožtu įei
na į voragyvių klasę, o vo- 
ragyviai su kitomis klasė
mis (vėžiagyviais ir kt.) su
daro nariuotakojų tipą.

Skorpiono kūnas nariuo- 
tas. Įvairios rūšys būna nuo 
4 centimetrų iki 17 cm ilgio. 
Jo galva suaugusi su krūti
ne, pilvelis turi 12 segmen- 
t ų. Priekiniai segmentai 
platūs — tai priešpilvis, o 
paskutinieji 5 siauri, vadi
nami papilvių. Jie sudaro 
uodegos įspūdį. Paskuti
niajame uodegos segmente 
ir yra garsioji skorpiono 
nuodų liauka. Ji sujungta 
su gan tvirta ir aštria ada
ta. Skorpionai turi 4 poras 
kojų, galingas žnyples. 
Akių — nuo trijų iki vie
nuolikos. Bet naudos iš jų 
nedaug: skorpiono akys vos 
sugeba atskirti šviesą nuo 
tamsos. Pagaliau ne labai 
jos jam ir reikalingos, nes 
dieną skorpionai veng i a 
saulės ir leidžia laiką urve
liuose, po akmenimis ir pan. 
Užtai žnyplės yra nepa
prastai jautrios. Pakanka 
mažiausio oro virptelėjimo, 
ir skorpionas jas iškelia 
priekin.

Skorpionai min t a įvai
riausiais vabzdžiais, vorais, 
kirmėlėmis, o retais atve
jais net smulkiais žvėre
liais. Užpuola ir vieni kitus. 
Kartais, pasibaigus poravi- 
muisi, vienas iš partnerių 
susilaukia liūdno galo. Pa
griebęs savo auką žnyplė
mis, skarpionas smogia ke
letą smūgių nuodingu smai
galiu.

Smulkesni gyvūnai nuo 
skorpiono nuodų staigiai 
žūva. Žmogui jo įgėlimai 
nepapras tai skausmingi. 
Skorpiono nuodai žmogaus 
organizme sukelia ir ligos 
reiškinius: sutinimą, galvos 
skausmus, vėmimą, bet mir
ties atvejai labai reti. Žino
ma nedaug mirties atvejų ir 
tai tik nuo pačių stambiau
siųjų skorpionų įgėli m o. 
Vaikams ir nusilpusioms 
organizmams įgėlimai pa
vojingesni.

Skorpiono mitybos būdas 
labai savotiškas ir įdomus. 
Jis negali praryti savo au
kos, kokia maža ji bebūtų: 
burnos aparatas per siau
ras. Maistą skorpionas virš
kina savo išorėje. I žaizdą, 
padarytą aukos kūne, skor- 
{donas įleidžia seilių, kurios 
irpina audinius.. Prie to 

prisideda ir priekinės žar
nos liaukos. Išorėje ištirpi-

nęs ir apvirškinęs maistą, 
skorpionas įsiurbia jį į sa
ve ir tik tada įsisavina.

Dau ginasi skorpionai 
kiaušiniais, bet iš daugelio 
skorpionų imšių yra ir gy- 
vavedžių. Pastarųjų kiauši
niai vystosi motinos kūne, 
jų gemalai minta baltymais, 
kuriuos. išskiria specialios 
motinos liaukos. Gan keista, 
bet skorpionų patelės — rū
pestingos mamos. Jos ne
šiojasi ant savęs apkibusią 
gausią šeimynėlę, kol skor- 
pionukai paauga.

Istoriniu požiūriu skor
pionai — labai sena gyvūnų 
grupė. Suakmenėję atspau
dai randami silūro periodo 
uolienose — turi apie pen
kis šimtus milijonų metų. 
Tenka pažymėti, kad nuo to 
laiko jie beveik nepasikeitė, 
tai sąlygojo jų gyvenimo 
ypatybės: skorpionai vienu 
metu gali prisiėsti metams, 
porą savaičių be žalos orga
nizmui išbūna nulio tempe
ratūroje, apsemti vendens 
nežūva keletą dienų. Be to, 
giliau dirvoje visuomet bū
na pastovesnė temperatūra. 
Taip skorpionai ir gyvena 
iki mūsų dienų. Penki šim
tai įvairių skorpionų rūšių 
gyvena viso pasaulio tropi
kuose ir karšto klimato zo
noje. Yra skorpionų ir Ta
rybų Sąjungoje. Jų galima 
užtikti Kryme, Kaukaze ir 
Vidurinėje Azijoje. Tai ne
stambios, apie 4 cm. dydžio 
rūšys. Didžiausi skorpionai 
gyvena apie ’ pusiaują.

. Ar beviltiškoje padėtyje 
atsidūręs skorpionas nusi
žudo savo nuodais? Joks 
gyvūnas, išskyrus žmogų, 
niekad neatima sau gyvy
bės. Kai dėl skorpiono, tai 
čia, matyt, kalta jo puoli
mo - gynimosi poza, kai jis 
laiko užrietęs pilvelį į viršų, 
kad greičiau pasiektų prie
šą. Visa kita — žmogaus 
fantazijos vaisius.

A. Mackevičius

AKLIEJI MATO GARSU 
šešiolikametis amerikie

čių moksleivis Ralfas Hoč- 
kis sukonstravo specialius 
akinius akliesiems. Jų stik
lai nukreipia šviesą į du fo- 
toelejnentus, kurie optinį 
vaizdą paverčia garso sig
nalais. Juos priima! nedideli, 
prie ausų įtaisyti garsintu
vai. Įpratus prie tų signa
lų, regimus vaizdus.

SU TEATRO PULSU
Respublikos Liaudies artistes Antaninos Vainiūnaitės dienoraštį vartant

f A Chicago, Iii Toli nuo Tėvynės

Respublikos liaudies ar
tistės Antaninos Vainiūnai
tės darbo stažas scenoje sie
kia beveik penkiasdešimtį 
metų. Tuo tarpu nacionali
nis mūsų teatras šiandien 
švenčia “tik” 45-ąsias meti
nes. Ji viena iš vyresnės 
kartos respublikos aktorių, 
iki šios dienos jaučianti te
atro pulsą, dirbdama su 
įvairių kartų kolegomis 
Kauno dramos teatro sce
noje. Antanina Vainiūnaitė 
atėjo į Juozo Vaičkaus stu
diją 1918 metais.

1920 metų gruodžio 19 d. 
afišos paskelbė Zudermano 
pjesės “Jonines” premjerą. 
Taip buvo atidarytas pir
masis lietuviškas profesio
nalus teatras.

Perverskime respublikos 
liaudies artistės Antaninos 
Vainiūnaitės dienora š č i o, 
kurį aktorė rašo jau 50 me
tų, puslapius.

“Gruodžio 19 d. Aš vaidi
nu “Joninėse” valkatą. Kaip 
atitinka šios dienos nuotai
kas... Mes valgome tik 
vieną kartą į dieną. Karas? 
Ne, tai tik jo pėdsakai. 
Bet entuziazmas pakelia 
ant sparnų ne tik mane — 
T Dragūnaitę-Vaičiūnie n ę , 
V. Dineiką, P. Kubertavi- 
čių... Tik J. Vaičkus jau
dinasi už mus visus dau
giau... Suprantama: nuo 
šios dienos mūsų teatras — 
valstybinis. J. Vaičkus pa
kviečiamas režisoriumi.

^les jau nauname pasto
vų atlyginimą... ’'

“1921 m. sausis. Konstan
tinas Ginskis, buvęs Peter
burgo Mažojo teatro akto
rius, intensyviai stato As- 
nyko “Kęstutį.”

Į mūsų teatrą atėjo O. 
Kurmytė, Maskvos Dailės 
teatro aktorė O. Rymaitė, 
O. Steponavičius iš Vorone
žo, Juozas Laucius iš Petro
grado, Jurgis Petrauskas, 
A. Kupstas.

Vasario 15 d. “Kęstučio” 
premjera. Aš—Marė.” 
“1924-ieji —- ypatingi mūsų 

teatrui, nes į jį atėjo naujas 
temperamentingas režisie
rius Borisas Dauguvietis, 
scenoje pasirodo Šekspyras. 
“Otelo” pastatymas B. Dau
guviečiui pasisekė labai ge
rai ir aktoriai dirbo paki
liai. Premjera gegužės mė
nesį — per patį alyvų žy
dėjimą. Koks pasisekimas! 
Aš — Dezdemona. Tai vie
nas iš labiausiai pasisekusių 
ir mano mėgiamiausių vaid
menų.

Vaidinti su K. Glinskiu,

kuris sukūrė Otelo vaidme
nį, buvo didelė garbė, nes 
aš—jauna artistė, o jis jau 
prityręs aktorius ir režisie
rius. Jago vaidmuo teko 
Petrui Kubertavičiui.”

“Į mūsų gretas 1926-27 
metų ' sezono metu įsiliejo 
režisierius Antanas Sutkus 
(jis ir teatro direktorius), 
o kartu su juo ir studijos 
auklėtiniai — J. Oškinaitė, 
J. Siparis, V. Tamoliūnas ir 
kiti.

1929 m. teatras su gastro
lėmis Rygoje/'

Režisieriaus Andriaus Ole- 
kos-Žilinsko, Rusijos scenos 
korifėjų mokinio, atėjimas 
į teatrą, šaky turn, naujas 
etapas mūsų kūrybinio ko
lektyvo gyvenime. Jis pa
daro masines scenas gyvo
mis: žiūrovas jaučia, kad 
kiekvienas minios dalyvis 
turi savo charakterį, gyve
na savo bėdom ir kartu yra 
to bendro žmonių būrio na
rys...

Pirmasis A. Olekos-Žilins- 
ko pastatymas V. Krėvės- 
Mickevičiaus “Šarūnas,” iš
vydęs rampos šviesą 1929 
m. gruodžio 17 dieną, susi
laukia nepaprasto pasiseki
mo.

Antrasis A. Olekos-ži- 
žilinsko pastatymas yra Di- 
kenso “Varpai.” Taip pat 
labai išieškotas, organiš
kas. .. Kai kas įžiūrėjo po
tekstėj bolševikines tenden
cijas. ..”

“1931 metai. Dalis mūsų 
aktorių išvyko į Šiaulius. 
Taip gimė antras teatras, 
antras kultūros švyturys, ir 
šį sykį šiaurės Lietuvoje.”

“Iš mūsų tarpo 1935 m. 
visų užmirštas pasitraukė 
J. Vaičkus. Dramos teatro 
tėvas, o mirėvbeveik skurde. 
Tik teatras,* pagerbdamas 
jo atminimą, laidotuvių die
ną nepaskyrė jokio spektak
lio.”

“1939 m. sausio 27 d. — 
vienas geriausių B. Daugu
viečio pastatymų — “Mak
betas.” Aš — leidi Makbet. 
Makbetas — P. Kubertavi
čius/'

“Kartu su režisieriais Bo
risu Dauguviečiu, Juozu 
Vaičkumi, Konstantinu 
Glinskiu, Andrium Oleka - 
Žilinsku, _ Michailu Čechovu 
teatro kolektyvui perduoda
mos tauriausios rusų realis
tinės teatrinės kultūros tra
dicijos, kurias jie kūrybiš
kai panaudojo savo darbe. 
Su šiais teatro meistrais į 
Valstybinį teatrą atėjo Šek
spyro ir Čechovo, Gogolio ir

KO PAUKŠČIAI SKŪBA GRĮŽTI?

Ko gulbės taip grįžti skuba 
Iš palmių svyruojančio krašto 
Į ten, kur pumpurai dar sugrubę, 
Kur upės kaustančio rūbo 
Nespėjo kol kas nusimesti, 
Dar turi vis speigmetį kęsti?

Ko grįžta anksti vyturiai, 
Kol šalnos dar lankų slegia? 
Ko kregždės nelieka tenai, 
Kur mezgąs žiedai amžinai, 
Kur rojaus kolibrai klega, 
Drugiai šoka čiulkinį smagų ?

Kas volunges' lėkti patraukia, 
Plasnoti’ per tamsą, per lietų, 
Kol sodai migla apsiniaukę, 
Kol jų čia dar niekas nelaukia? 
Kas verčia lakštingalas skrieti, 
Kupste nuo audros prisišlieti?

Kaip gervės, gandrai nepaklysta?
Kaip kelią parodo skliautai?
Kas verčia ilgėtis išvysti 
Greičiau ežerų karalystę, 
Kur dar neištirpo ledai,
Kur tyko-pikti vanagai?

J. Subata

Ištikimybė
Šeimininkas sumanė Sargio ištikimybę 

Išbandyti rimtai, 
Nuodugniai, tikrai:?

Ar jisai rodo tariamą tik paklusnybę, 
Ar tarnaus ištikimai, 
Jei kas gundys gudriai?

Kaimynas jam siūlė dešragalį gardų 
Nykiam, alkanam, 
Būdoj pririštam,

O šeimininko tarnai nesiliovė jį spardę, 
Liepė kaukti jam, 
Nekaltai mušamam.

Sargiui buvo sunku tat suprasti,
Skaudu rimbą čaižantį kęsti,— 

Jis inkštė, nestaugė, 
Kol jį taip skaudė,

Kaip galėjo jis perbėgt tarnaut pa'š kaimyną,
Jei ten tektų saugot patyčių kankynėj 

Vien privogtą lobį, 
Kurį tas vis grobia...

Sargis troško laisvės oru alsuoti, 
žmogui-draugui—ne dvikojai gobšiam atsi-

Kalnų kelionėj [duoti,
Būt jo pašonėj! •

į, Subata x 1

Ostrovskio, Šilerio ir Ibseno 
veikalai. Mūsų teatro sce
noje prabilo Vinco Krėvės, 
Balio Sruogos, Kazio Bin
kio, Vinco Mykolaičio-Puti
no, Sofijos Čiurlionienės, 
Antano Vienuolio-Žukausko, 
Maironio ir kitų lietuvių 
klasikų darbai.”

“1940 m. sausio 17 d. vėl 
teatro, dalybos. Šįkart tru
pė, vadovaujama režisie
riaus Juknevičiaus, išvyks
ta į Vilnių kurti teatrą. Mes 
su B. Dauguviečiu liekame 
Kaune. Direktorium paskir
tas Juozas Grybauskas.

Statomi Gorkio “Miesčio- 
nys/' Aš—Cvietajeva. Pasi
rodo B. Lavrenievo pjesė 
“Lūžis,” J. Germano “Liau
dies sūnus.” Žiūrovais lūž
ta teatro parteris ir balko
nai.'. .”

“1940 m. gruodžio 19 — 
visa respublikos spauda mi
ni dramos trupės 20-ies kū
rybinių darbo metų jubilie
jų-

Į iškilmes atvyksta Justas 
Paleckis. Jubiliatus — P. 
Kubertavičių, O. Kurmytę, 
V. Dineiką, O. Rymaitę ir 
mane Komisarų Tarybos 
pirmininkas M. Gedvilas pa
sveikino scenoje, įteikdamas 
premijas!”

“1941 m., baigiantis sezo
nui, išvykstame gastrolėms 
į Šiaulius. Karas!”

“1944-ieji. Kaunas išva
duotas. Teatro meno vado
vu dirbą. A. Sutkus, režisie
riais V.’ Dineika, A. • Kups
tas, P. Kubertavičius.

Petras Kubertavičius pa
stato Juozo Baltušio pjesę 
“Gieda gaideliai/' Tai vie
nas reikšmingiausių mūsų 
nacionalinės dramaturgijos 
kūrinių, įėjusių į teatro re
pertuaro lobyną. ‘ Aš sukū
riau Neinienės vaidmenį.”

“1947 m. į Maskvą išvyks
ta mokytis grupė jaunųjų 
aktorių, ir štai, jiems be
baigiant studijas, iš mūsų 
tarp — J. Laucius, K. Jura- 
šūnas, A. Mackevičius, A. 
Voščikas, H. Kurauskas, J. 
Gerasimavičiuūtė ir aš iš
vykstame į Maskvą.

Einame į Teatrinio insti
tuto profesorių paskaitas, 
lankom sostinės teatrų pa
statymus, įsi traukiam į nau
jąjį kolektyvą, į jų ruošia
mą repertuarą.

Ir vėl į Kauną. Sezonas 
atidaromas A. Griciaus “Iš
vakarėmis/' ‘ Po to Lavre- 
niovo “Lūžis.” Vaidinu Ber- 
sėnevą. Tolstojaus pjesė 
“Gyvasis lavonas” ilgai ne
nueina nuo scenos...”

X

“Nuo tų atmintinų 1952- 
ųjų štai pau praėjo kone 
keturiolika metų. Į mūsų 
kolektyvą įsiliejo vis nauji 
ir nauji aktoriai, afišose 
keičiasi premjeros... Su
teikiami Garbės vardai...

Aš—laiminga, kad ligi šių 
dienų, nors ir išėjusi į pen
siją, dalyvauju pastatymuo
se. Aš laiminga, matydama 
išaugusius draugus, — Hen
riką Vancevičių ir Leoną 
Zelčių, Algį Voščiką ir An
taną Gabrėną, Birutę Rau- 
baitę ir Antaniną Mackevi
čiūtę. .. Juk tai mano aky
se jie sutvirtėjo kaip meni
ninkai, įaugo į teatrą ir sa
vo nuoširdžiu darbu patrau
kė paskui save žiūrovą.

1965 m. gruodžio 11 die
na. Artėja teatro ir J. Vaič
kaus jubiliejaus išk i 1 m ė s. 
Vėl susirinks scenoje visa 
sena mūsų šeima, tik kur

LMS Pirmos Apskrities 
veikla

šeštadienio, gegužės 28 
dienos, LMS pirmos apskri
ties chorų ir vienetų dele
gatų konferencijos nutari
mai:

Konferenciją atidarė ko
miteto pirmininkas F. Kir
ka; jis ir konferencijai pir
mininkavo. Raštininku iš
rinktas J. Miševičia. Pir
mininkas, padaręs komiteto 
pranešimą, pakvietė per
skaityti nuntarimų proto
kolą iš praeitos LMS ap
skrities konferencijos. Pro
tokolas vienbalsiai priim
tas.

Valdybos raportuose F. 
Kirka pranešė, kad gavęs 
naujų veikalų iš Lietuvos, 
trumpai paaiškindamas vei
kalų prasmę. Prie rapor
tų pridėjo keletą pastabų 
J. Misevičius. Dėl raportų 
kilo ilgos diskusijos, bet po 
to buvo vienbalsiai priimti.

Raportavo LKM choro, 
sekretorius A. Petrokas ir 
pirmininkas R. Žilis. Ra
portas konkretus ir išsamus 
iš choro veiklos.

Roselando Aido choro ra
portą davė A. Petronis, kad 
choras gerai veikia ir kad 
ruošiasi statyti operetę 
“Pavogtas Čigonas.” Ra
portą papildė R. Žilis, pra
šydamas daugiau paramos 
p a d a r y ti skaitlingesnį ir 
stipresnį chorą.

Gintaro Balsų raportą 
davė M. Widra. Jo -rapor
tas biskį neaiškus, - bet bu- 
5/0 galima suprasti, kad an
samblis pasiryžęs gerai 
darbuotis ir ateityje. Tiki
si papildyti su daugiau nau
jų narių ir stipresne veik
la.

Ex-mainierių choro ra
portą davė M. Plečkaitienė. 
Choras gerai darbuojasi, 
nors ir turi nemažai sun
kumų, nes visi senyvi dai
nininkai ir dažnai šunesvei- 
kuoja. Bet visgi pasiryžę ir 
toliau darbuotis.

V. Andrulis pateikė veik
los rezoliuciją, kuri plačiai 
nurodė meninę veiklą atei
tyje. Antra. rezoliucija bu
vo šaukianti už taiką visa
me pasaulyje.

Pakeltas klausimas apie 
operą “Pilėnai,” kuri tik 
dabar gauta iš Lietuvos. 
Kalbėjo F. Kirka, A. Pet
ronis. Po apkalbėjimo pa
liko sekančiam susirinki
mui.

Skaitytas laiškas iš cent
ro komiteto pirmininkės E. 
Mizarienės. Praneša, kad 
LMS suvažiavimai nebus 
bendrai su LD^ seimu lie
pos mėnesį Čikagoje. Bet 
yra pasiūlymas, kad apskri
tis turėtų menininkų pasi
tarimą seimo metu.

Nutarta šaukti sekantį 
visų LMS menininkų ir vie
netų konferenciją už dviejų 
savaičių, tai yra birželio 11 
d., Mildos salėje. Su tuo ir 
baigėsi susiri n k i m a s per 
pirmininką F. Kirką 6 vai. 
popiet. z

Rašt. Justas Misevičius

kas prarėtėjusi... Vėl su
sirinks visa teatralų šeima, 
tik kur kas pagausėjusi...”

Verčiu respublikos liau
dies artistės Antaninos Vai
niūnaitės dienoraščių pusla
pius, ir iš šykščių eilučių 
ryškėja turtinga, įdomi 
Kauno dramos teatro, visų 
Tarybų Lietuvos teatrų is
torija...

M. Macijauskienė 
Kaunas w

Šioje istorijoje bus kai- > 
bama apie vieną tų žmo- 
nių, kurie paskyrė savo gy- t 
venimą mokslui ir vardan 
šio kilnaus tikslo paaukojo 
savo asmeninę gerovę.

Daugiau kaip prieš 100 f 
metų viename Tibeto vie
nuolyne pasirodė baltaodis 
ateivis, kurį vienuoliai va
dino “pchilangi dasa”—“Eu- f 
ropos mokinys/' Visam lai- ► 
kui apsigyvenęs vienuolių 'J* 
tarpe, europietis studijavo f 
tibetų kalbą, gyvenimo bū- 4 
dą ir papročius. Neretai jį 
matydavo kituose vienuoly
nuose su užrašų knygute 
rankose, gyvai besikalbantį 
su gyventojais ar apžiūrinė
jantį įžymybes. Tai buvo 
vengrų lingvistas Šandoras 
Čoma de Korošas.

Daug metų praleido Čoma 
vienuolyne. Per tą laiką jis 
sukaupė turtingą medžiagą 
apie šalį, kuri tuo metu Eu- $ 
ropos mokslininkams buvo 
dėmė. Apdoroti ir susiste- i 
minti surinktų duomenų Čo- ’ 
ma išvyko į Kalkutą, kur 
įsidarbino bibliotekininku. 
Čia prie jo darbų apie tibe- 
tologiją prisidėjo sanskrito 
ir keleto šiuolaikinių Indi
jos kalbų studijavimas. Šiam 
darbui jis paskyrė kelerius 
metus atkaklaus darbo.

Čoma daug keliavo po I 
Bengaliją, dalinosi su vals
tiečiais jų skurdžiu maistu S 
ir kukliu būstu. j v

1834 metais išėjo iš spau
dos jo “Tibeto žodynas,” o r 
po to — tibetų kalbos gra- • 
matika.

Kaip tvirtina Indijos šal
tiniai, vienas Čamos kelio- . 
nės į Rytus tikslų buvo mė
ginimas surasti senąsias vie
tas, kuriose vengrai gyve
no, prieš atvykdami į Ry
tų Europą. Jis manė, kad 
šie rajonai yra kažkur Cent- 
rinėje ar Rytų Azijoje. Iš
studijavęs sanskritą ir pa
lyginęs jį su vengrų kalba, t 
teigiama šaltiniuose, Čoma 
turėjo padaryti išvadą, kad < 
tarp šių dviejų kalbų nėra 
etimologinio bendrumo, 
nors jis ir sudarė savotiš
ką palyginamąjį žodyną, 
mėgindamas tai pastebėti.

Čoma mirė 1842 metais 
Dardžilingės mieste (Vaka
rų Bengalija), eidamas pen
kiasdešimt aštuntuosius me
tus. Ant jo kapo pastaty
tame paminkle iškalti žo
džiai: “Po eilės rūsčių iš
mėginimų, neprit e k 1 i ų ir 
kruopštaus darbo vardan 
mokslo čia besiilsintis Alek
sandras Čoma de Korošas 
sudarė tibetų kalbos gra
matiką ir žodyną, kurie 
yra geriausias paminklas i 
jam.”
Delis V. Osipovas

PASAULIO LAIVAI
Pasaulyje yra 40,860 pre

kybinių laivų, didesnių kaip 
10 0 brutto tonų talpos. 
Bendras visų laivų tonažas 
153,000,000 tonų. Apie 30% 
visų laivų — kuro ir geria- v 
mojo vandens tanke riai. /\-
Pagal laivų tonažą pirmąją' v 
vietą užima JAV — 23 mil. . 
tonų, Toliau seka Didžioji 
Britanija — 21.5 milijono t., 
Norvegija — maždaug 14 
mln., Liberija — apie 11 
mln., Japonija — 10 mln., 
TSRS 9 milijonus tonų.

Dažnai brutto registrinės (1 
tonos neteisingai supranta- f 
mos; kartais manoma, kad 
tai yra laivo svoris tonomis. t 
Registrinė tona — talpos 
matas. Brutto registrinis 
tonažas yra viso laivo tal
pa, o netto registrinis to
nažas tik sandėlių talpa.
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| Tu dilgele, Dilgelele!
P Sveikiname pavasario pra- iš peties vanotis dilįiš peties vanotis dilgėlėmis. 

Būtinai pasitarkime su gy
dytoju, mat, ligos paūmėji
mo metu iš dilgėlių ne nau
dos, o tik žalos galime tikė
tis.

Dilgėlių pastoje, sultyse, 
net ir nuovirose būna ir dil
ginančiųjų, ir maitinančių
jų medžiagų, dęl to jas gana 
sėkmingai vartoja kai ku
rioms sunkiai gyjančioms, 
užsisenėjusioms žaizdoms ir 
opoms gydyti, p 1 aukams 
stiprinti bei nuslinkusiems 
atželdyti.

Kaip matome iš šios 
glaustos apžvalgos, dilgėlė 
—labai vertingas augalas. 
O pridėkime dar tai, kad 
jos naudingosios medžiagos 
gerai išlieka džiovinant, si- 
losuojant ar kitais būdais 
konservuojant, tikrai verta 
pagalvoti apie dilgėlių augi
nimą.

Dilgėlė sparčiai auga, 
per vasarą galima šienauti 
kelis atolus, bet ir jos rei
kalavimai nemaži. Jai rei
kia labai daug organinių 
medžiagų, azotinių trąšų.

Intensyviai vart o j a n t 
jaunus dilgėlių lapus ar 
atolą, brandžių dilg ė 1 i ų 
stiebų neturėsime. Bet ver
ta prisiminti, kad dilgėlės 
pluoštas — labai vertingas. 
Vargu ar būtų išsivysčiusi 
žvejyba, jei ne dilgėlių 
pluoštas. Net ir dabar, kai 
nestokoja sintetinių pluoš
tų, ypač šiauriniuose rajo
nuose, kur dėl žemų tempe
ratūrų sintetiniai pluoštai 
mažai patikimi, dar suvar

našą kovą, sveikiname šne-
* kutį varnėną, sveik i n a m e 

gandrą keleivį ir krykštuolę
*7’ pempę, žemdirbio draugą 

vieversį, sveikiname pirmą- 
< jį prasiskleidusį lapą, bet 

sveikinti dilgę — nekviestą 
patvorio viešnią—bene gal
velė apsisuko.

Ar taip jau bloga dilgė? 
l Vokietijoj, Belgijoj trūks- 
į ta žemės, duoną tenka įsi- 

v vežti, o vieną kitą lysvelę 
dilgėms šeimininkės išlaiko. 
Matyt, niekindami ją, apsi
rinkame. Tad susipažinki
me su ja nuodugniau.

Dar ir pašalas dorai neiš
ėjo, o dilgė jau želia, želia 
stipriai, darniai. Nupjovei, 
—atolas tuoj pat. Beveik 
nėra daržovės, kuri pavasa
rį galėtų rungtyniauti su 
dilge ankstvumu ir augimo 

? intensyvumu.
Dilgėlė sukaupia ne tik I 

| didžiules chlorofilo atsar
gas, bet turi nemažai gele
žies bei kitų reikalingų mi
kroelementų, karotino ir vi
tamino C, maistingumu ne
nusileidžia žirniams bei ki
toms baltymingoms daržo
vėms.

Namuose sudėtingų pre- 
paratų iš dilgėlių, žinoma, 
nesigaminsime. Bet kiekvie- 

. na šeimininkė gali įjungti 
/ jas į maisto davinį. Dilgėlių
* šaltibarščius, barščius su 

mėsa ir grybais, sriubą su 
kiaušiniais moka išvirt 
kiekviena šeimininkė, o dil
gėlių patiekalų sąrašas ga
li būti žymiai didesnis. 
Troškintos dilgėlės labai ge
rai tinka prie kiaušinienės, I 
omleto, mėsos ir žuvų pa
tiekalų. Iš ryžių ar grikių 
kruopų su kapotais dilgėlių 
labais, malta mėsa, krauju 
ar kiaušiniais galima paga
minti maistingų ir skanių 
apkepų.

J Dilgėlė su varške ir prie
skoniais tinka blynų, virti
nių ir bulvinių kumščių 
(zrazų) įdarams. Iš vienų

* dilgėlių ar dilgėlių - daržo- 
' vių mišinio galima iškepti

skanių kotletų. Dilgėlių mil
teliai tinka į sriubas, pada
žus, dietinius kisielius ar 
kitokius patiekalus.

Pridedant dilgėlių milte
lių arba pastos į lesalą, ga
lima ne tik žymiai padidinti 
vištų dėslumą, bet ir kiau
šinio svorį. Pagerėja ir 
paukščių įmitimas. Tiesa, 
nuo per didelio dilgėlių mil
telių kiekio kiaušinio try
nys gali pasidaryti žalios 
spalvos.

? Dilgėlių miltelių priedas 
pagerina ir galvijų b e i 
kiaulių įmitimą. Duodant

* dilgėlių miltelių p r i edą, 
nors 200-250 gramų dienai,

• žymiai padidėja pieno rie
bumas. Ypaę gerų rezultatų 
gaunama, jei dilgėlių milte
lius duodama su pieno išsi
skyrimą skatinančiomis me
džiagomis (kmynų šiaude
liais, vaistinės ramunėlės 
žole ir pan.).

Tokią naudą mums gali 
duoti dilgėlių chlorofilas. 
Tačiau dilgėlės turi ir kitų 
veikliųjų medžiagų — ait
rių sulčių, šios sultys labai 

, panašios į bičių ir gyvačių 
nuodus ir vartojamos pana
šiais atvejais.

Labai dažinai dilgėlių 
^procedūras pakenčia ir tie, 

kuriems dėl kokių nors su
trikimų negalima vartoti 
bičių ar gyvačių nuodų pre
paratų. Žinoma, tai nereiš
kia, kad, susirgus sąnarių 
ar nevų uždegimu, galime |

Naujosios Anglijos Visuomenes Dėmesiui!

Didysis "Laisvės" Piknikas
Rengia Mass, valstijos pažangiosios Lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį ir Pirmadienį

Liepos 3-čią ir 4-tą dienomis
Iš anksto samdykitės busus, pasiruoškite automobilius, prisirengkite dalyvauti 

šiame piknike, kur turėsite daug malonumo.

Ramova Parke
71 Claremont Ave. Montello, Mass.

Parkas bus atdaras nuo 11 valandos ryto iki 11 vai. vakaro

HARTFORDO LAISVĖS CHORAS
Bušu atvyks j pikniką ir jis čia dainuos 

“Laisvės” redaktorius Rojus Mizara sakys kalbą 
Gros Gera Orkestrą nuo 4-tos valandos dieną

ŠALTŲ IR KARŠTŲ GĖRIMŲ PASIRINKIMAS DIDELIS IR ĮVAIRUS 
Bus skanių valgių, prigamintų gerai išsilavinusių gaspadinių

Įėjimas bei auka spaudai 50c. Prizai pinigais: 1—$25, 2—$15, 3—$5, ir 4—$5
Kaip visada, taip ir šiemet šiame piknike bus daug svečių iš tolimų kolonijų. Būkite 

piknike ir pasimątykite su jais, >, Rengėjai

tojama daug dilgėlinio ar 
labai artimų mūsų dilgėlei 
augalų pluošto.

Dilgėlių galima turėti ir 
žiemą. Nepageidauti n o j e 
vietoje išaugusių dilgėlių 
šakniastiebius sudėkime ru
denį į kaupą ar šaltą rūsį. 
Pasodinę jų dalį kokioje 
nors dėžėje, du-tris kartus 
galime pasirinkti šviežių 
dilgėlių ir viduržiemį. Vie
niems šakniestiebiams išse
kus, juos pakeičiame kitais. 
Dilgėlių šakniastiebių žie
mai labai pravartu pasi
ruošti tiems, kurių namuo
se yra sunkių ligonių: džio
vininkų, sergančių piktybi
ne mažakraujyste ar vėžiu. 
Žinoma, vien dilgėlėmis jų 
neišgydysime, bet ir be dil
gėlių vargu ar išsiversime.

Nors ir gaili dilgė — pa
tvorių karalienė, bet jei ne
turėtų ji ginančių dilgina
mųjų plaukelių, tikriausiai 
ją, dar ir išlysti nespėjusią, 
suėstų gyvuliai. Tad nepy
kime, kai nusidilginame, 
pasveikinkime dilgę drauge 
su kitais pavasario prana
šais ir nepamirškime, pasi
naudoti jos nešamomis 
rybėmis.

E. Šimkūnaitė
Biologijos mokslų 

kandidatė
(Iš “Valstiečių laikraščio”)

gė-

Washingtonas. — Senati
ms Užsienio Reikalais Ko
mitetas užgyre paskyrimą 
užsieniui ekonominės para
mos už $2,352,000,000. Pre
zidentas Johnsonas reikala
vo $117,000,000 daugiau. 
Tik senatorius Morse balsa
vo prieš.

Irene Janulis
Soprano

Helen Smith-Janulytė [/
Alto

Abi talentingos dainininkės 
iš Worcester, Mass, šiame 

piknike dainuos solus 
ir duetus.

Waterbury’ Conn.,
Svarbus susirinkimas

LLD 28 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, bir
želio 19 d. 103 Green St. 
svetainėje, 2 valandą popiet.

Draugai, būtinai turite 
dalyavuti šiame susirinki
me, nes turime daug pasi
tarimų atlikti. Mūsų pa
rengimas jau labai arti. 
Dar yra keletas neužsimo
kėjusių, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti ir pasiimti kny
gas. ■

Privalome pasi stengti 
daugiau narių gauti į šią 
kultūros organizaciją, kuri 
suteikia tiek daug gerų 
knygų. Nežiūrint, kad vei
kėjus slegia amžiaus naš
ta, kad ligos ir visoki sun
kumai mus kamuoja, bet 
veikimas stumiasi pirmyn.

Nepamirškite, kad mūsų 
bendras didysis piknikas— 
LLD 28 kuopos ir LDS 31 
kuopos — įvyks sekmadie
nį, birželio 26 d., puikioje 
sodyboje, 18 Wagon Wheel 
Court, Oakville, Conn.

Pietūs bus duodami 1 vai.
Tikimės turėti svečių iš 

New Yorko ir kitų kolo
nijų.

Atsilankę nesigailė site. 
Kviečiame visus dalyvauti 
ir pasidžiaugti gražiąja 
gamta. Šeimininkės paga
mins užtektinai valgių ir 
visus pavaišins.

Dar kartą primename 
LLD 28 kuopos nariams: 
dalyvaukite susirinkime. Po 
posėdžio turėsime užkan
džiu.

Kle.m. JUnkeliūnienė

n

Philadelphia, Pa.
Bušu važiuosime į 

baltimoriečių pikniką
Artinasi birželio 19 d., 

kurioje įvyks Baltimorėje 
spaudos naudai piknikas. 
Busas jau nusamdytas ir 
visi galėsime juo važiuoti. 
Busas didelis, su oro vėsi
nimu.

Prašome visus nesivėluo- 
ti, tuoj užsisakykite vietą, 
kad nebūtų nesmagumų pa
vėlavus. Busas išeis 9 vai. 
ryto nuo 4th St. ir Girard 
Ave. Dėl platesenių infor
macijų skambinkite O. Zal- 
ner HO 8-7226, H. Turei- 
kienei D E 4-0623, arba R. 
Merkiui GL 5-3646.

Turėsime smagią kelionę. 
Iki pasimatymo.

Mūsų ligoniai
Artinantis vasarai, orui 

atšilus, tai ir sergantieji 
buvę ligoninėse jau sveiks
ta.

A. Matulis, 39 .Harvest 
Rd., Levittown, Pa., po ope
racijos iš ligoninės grįžo 
namo ir dabar namie gydo
si.

Peter Valentą, Bremen 
Ave., Box 263, Egg Har
bor City, N. J., iš ligoninės 
grįžo namo. Jis taipgi per
gyveno operaciją. Dabar 
gydosi namie.

B. Ramanauskienė, RD 1, 
Box 251, Sellersville, Pa., 
buvo pasidavusi ligoninėn 
sveikatai patikrinti, dabar 
grįžo į namus ir gražiai 
stiprėja.

Linkime ligoniams pilnai 
pasveikti ir vasaros malo
numais naudotis.

P. Walantiene

Binghamton, N. Y.
Gegužės 13 dieną mirė 

Jonas Mikilia, sulaukęs 63 
metų amžiaus. Gyveno Loi- 
tan, Virginia valstijoje. Ve
lionis Juozas buvo gimęs ir 
augęs Bingham tone. Dar ir 
dabar daugelis vietos lietu
vių jį prisimena.

Dėl man nežinomų jo gy
venimo sąlygų velionis iš
vyko į Loitoną ir ten pa
stoviai gyveno. Ten sukūrė 
šeimą, išaugino du sūnus— 
Juozą ir Adomą—ir dukrą 
Mary Ann.

Velionis Juozas 36 metus 
savo jaunystės gyvenimo 
praleido JAV militarinėje 
tarnyboje. Dalyvavo ke
liuose karuose: Vokietijoje, 
Korėjoje ir kituose...

Liūdesyje paliko žmoną 
Marijoną, sūnus ir dukrą, 
dvi seseris — Anna Uogen- 
tas ir Adele Cotillis — ir 3 
brolius — Adam, Charles ir 
Alex ir jų šeimas (visi 
Binghamtone) ir kitus gi
mines.

Gegužės 17 dieną su mi- 
litarinėmis ceremonijomis 
palaidotas Ar ling tono kapi
nėse amžinai ilsėtis

Velionio pažįstamieji reiš
kia širdingą užuojautą jo 
šeimai ir visiems artimie
siems.

Mūsų ligoniai
Apie gegužės mėnesio vi

durį smarkiai susirgo mū
sų LDS 6 kuopos finansų 
sekretorė G.. Vaičikauskie
nė ir buvo išvežta į Gene
ral Hospital. O porą dienų 
vėliau ir M. Kazlauskienė 
buvo išvykusi į Wilson Me
morial Hospital patikrinti 
savo sveikatą. Dabar abi 
ligonės 'gydosi namie. Lin
kiu joms sėkmingai ir grei
tai išsveikti.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY
WANTED MECHANIC to work 

on costruction equipment. Apply: 
NINE ACRE EQUIPMENT

Rt. 2A, Acton, Mass.
617-263-4648 (45-46)

MALE or FEMALE
ASST. DIRECTOR 

OF NURSING HOME 
REGISTERED NURSES

For IV team 
And for all 3 shifts 

REGISTERED 
PHYSICAL THERAPIST 

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

REGISTERED 
X-RAY TECHNICIANS

LP NURESES 
(Graduates of Approved Schools) 

Contact Personnel Office 
WILLIAMSPORT HOSPITAL 

Willfamsport, Pa.
(40-49)

Svečiuose
Pas Uršulę Šimoliūnienę 

svečiavosi jos sūnus Arthur 
Šimoliūnas, jo žmona ir 
anūkas. Jie čia pabuvojo 
kelias dienas. Aplankė 
jaunystės draugus ir pažįs
tamus.

Birželio 7 d. su pirmąja 
turistų grupe išvyko į Ta
rybų Lietuvą: L. Mainio- 
nienė, Jonas ir Nelė Stro- 
liai ir N. Žydonaitė. Jie ten 
aplankys savuosius ir susi
pažins su dabartiniu Lietu
vos žmonių gyvenimu. Lin
kiu visiems gero vėjo pa
siekti savo tikslą.

Ona Wellus

Išgąsdinau voveraites
Per visą žiemą aš jas šė

riau riešutais. Taip buvo
me susidraugavę, 'kad jos 
ateidavo net į mano virtu
vę. Bet kai pavasaris atė- 
krauti ir baltus, raudonus 
jo ir mano darželyje mede
liai pradėjo pumpurėlius 
žiedelius skleisti, voveraitės 
mano darželį dar labiau pa
milo.

Vieną rytą, saulutei tik 
ką patekėjus, išėjau į dar
želį ir nustebau: pilnas 
šermukšnio medelis vove
raičių. Suskaičiavau apie 
aštuonias. Bėgioja, šokinė
ja nuo šakutės ant šaku
tės ir ėda baltus šermukš
nio žiedelius. Žiūriu že
miau, kramto mano rodo- 
d e n d r ų tik išlindusius iš 
pumpurų raudonus žiedla- 
pelius.

Supykau. Pasiėmiau van
dens švirkšlę ir paleidau 
vandenį ant jų taip smar
kiai, kad jos nesusivokė nė 
kur bėgti. Visas apliejau. 
Jos subėgo į aukštą stulpą 
ir už jo bandė pasislėpti. 
Aš liejau vandenį ir ten. 
Paskiau leidau joms pabėg
ti.

Jau antra savaitė', o mano 
apylinkėje jų nėra nė dūko. 
Man net pagailo jų. Gal aš 
jas per žiauriai nubaudžiau.

Elzbieta R.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

PRANEŠIMAS—KVIETIMAS
Sekmadienis Birželio 19-tą tradi

ciniai skirta diena tėvų pagerbimui.
Daugumai yra perkama įvairios 

dovanos. Iš daugumos dovanų būna 
ir mažos vertės. Todėl Lietuvos Sū
nų ir Dukterų drąugijos moterų 
komisija nutarė surengti tėvams ir 
visiems atsilankiusiems svečiams 
šaunus pietus birželio 19-tą, Olym
pia parke,, 1-jną valandą dieną.

Kviečiame visus pietauti su tėvais.
Rengėjos

(46-47)
LLD 11 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 13—June, 2:30 
popiet. Kviečiame narius ir nares 
dalyvauti šiame susirinkime. Turi
me keletą svarbių reikalų apkalbėti.

Jaskevičius, sekr.
(45—46)

HELP WANTED MALE
SHIPPING SUPERVISOR. 2nd & 

3rd shift openings. Knowledge of 
Bill-of-Lading and experienced in 
supervising people. N. E. plant loca
tion. CROWN PRODUCTS, 2121 
Wheatsheaf La., Phila. PI 4-4452.

(45-51)

COOKS. Short order. Must be fast. 
Day and night work. DOYLES TA
VERN, Springfield, Shopping Center.
Apply in person 11 to 3 PM.

215-KI 4-2244 or KI 3-0397.
(45-50)

CARPET WORKROOM TRAINEE
Excellent opportunity for right man 

desiring to learn trade for now 
and the future.
Draft exempt. 

Call—WA 2-2270
(43-49)

PUNCH PRESS OPERATOR
Exp. on automatic speeds.

Must be able to set-up.
For Metal Shop.
Fringe Benefits.

MA 7-3673
(45-48)

JANITOR. To live in free apt. 
plus salary. Must be reliable, sober 
and mechanically inclined. Apply in 

person from 10 AM to 4 PM.
Fallsington Manor Apt.

8590 Newportville Rd. 
Fallsington, Pa.

Or call WI 5-0317 (42-48)

ATTENDANTS. Male, all shifts.
5 day week. Vacation, sick leave 
and hospitalization benefits. Apply

CAMDEN COUNTY 
PSYCHIATRIC HOSPITAL 

Lakeland, N. J. 9 AM to 3 PM.
Monday thru’ Friday. (42-48)

PUNCH PRESS OPERATOR. Exp. 

in automatic feeds. Must be able to 
set up. Fringe benefits. Salary ac
cording to exp. Small metal shop. 
MA 7-3673. (45-48)

TRUCK DRIVERS, exp. necessary. 
Steady job, good working cond. Must 
know Camden & Phila. area. Apply' 
BRODY’S WAYSIDE FURNITURE, 
8050 Route 130, Pennsauken, N. J.
1-609-665-4800 or MA 7-5641.

(45-48)

2 AUTO MEN, wreck specialist.
Also 1 painter. Excellent working 

conditions. All benefits.
Apply in person.
CANTON FORD

Rt. 130, Riverside, N. J.
(42-47)

MILLWRIGHT MECHANIC 
Ability, read blueprints. 

2nd & 3rd shifts.
» CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheaf La., Phila.

PI 4-4452
(42-47)

MECHANIC — Tow Motor.
General repairs on forklifts & tow 
mfrs as well as mechanical expe

rience in maintenance shop.
CROWN PRODUCTS

2121 Wheatsheaf Lane. PI 4-4452
(42-47)

Help Wanted Female
KEYPUNCH OPERATORS. 1st 

shift, C. C. Research Co. has open
ings for Operator with recent work
ing .exp. on 024, 026 and 056. Quali
fied Operators may apply in person 
or phone. NATIONAL ANALYSTS, 
1015 Chestnut St. Mezz. F.1 MA 7- 
8109, Ext. 62. (45-47)

WAITRESS. Over 21.
Summer employ in Cape May, N. J. 

Interviewing in Philadelphia, 
1330 Walnut St. KI 5-3690, 

or in Cape May:
Henry’s Beaoh & Decatur St.

(43-47)\

WAITRESS. Diner exp. 
3-11 & 11 PM & 7 AM shift.

Apply in person, 
BLUE HILL DINER

2450 Bristol Pike 
Cornwells Heights, Pa. 

or call ME -9-1298.
’ (43-48)

MATCHERS on leather coats.
Steady work, many fringe benefits. 

Apply

LEBROOK, INC.
325 Jersey St., Trenton, N. J.

Phone 1-609-394-8167.
(42-48)

WAITRESS 
Full and part time. 

Experience not necessary.
Apply: »

FRED'S DINER
1401 Ridge Pk. 
Conshohocken 
\ ' <40-46)

Jei Tamsta negali gauti 
Lajsyei naujo skaitytojo, . tai 
nors stajnbesne auka paremk

/
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“Laisves” Reikalais
Prašome pasiskaityti gražų laiškelį—
Wexford, Pa.—“Laisvei”: Gerbiamieji! 9 d. birželio 

mano 77 m. gimtadienis. Prisimindamas gimimo dieną 
siunčiu čekį sumoje $77, tai bus vienas doleris nuo 
kiekvienerių mano gyvenimo metų. Ta proga sveikinu 
visus “Laisvės” skaitytojus, personalą, linkėdamas vi
siems sėkmės visuose darbuose. Draugiškai, P. J. Mar- 
tinkus.

Širdingai dėkojame drg. Martinkui už jo gražią 
dovaną, ir visas “Laisvės” personalas jam išreiškia IL
GIAUSIŲ METŲ. Mūsų mielas prietelis jau ne pir
mą sykį apdovanoja laikraštį savo gimtadienio proga. 
Savo laikais jis gražiai darbuodavosi vajaus darbe Pitts
burgh© apylinkėje. Ačiū jam!

Nuo kitų gerų laikraščio rėmėjų gauta sekamai: 
Vlado Danielio palikimas (per L. Tilwick),

Easton, Pa..................... -. $200.00
J. ir M. Petkūnai, Worcester, Mass..............  50.00
Antanas ir Minnie Arlauskai (Orlen),

Webster, N. Y. .. . .................................... 50.00
Mary Zoubra ir Amelia Yuskevich,

Stamford, Conn.......................................... 25.00
Stefanija Masytė ir Mikas Detroitietis......... 20.00
Scrantonietis ......................................  15.00
A. Verkutis, So. Windham, Conn........................11.00
Veronika Lopatta, St. Petersburg, Fla............ 10.00
J. Jordan, Three Bridges, N. J....................... 10.00
J. Gilbert, Grand Rapids, Mich. ........................ 6.00
S. Višniauskas, Valley Stream, N. Y...................6.00
Alexander Mitchell, Brooklyn, N. Y..................... 6.00
K. Milinkevičius, Brooklyn, N. Y......... 6.00
G. Renter, Danbury, Conn. (Jonas Vosilius) 5.00 
Roger Žilis, Chicago, Ill. ...................................  5.00
Wm. Degutis, Albany, N. Y...............................  5.00
P. Petraitis, Brooklyn, N. Y. . ........................ 5.00
Pauline Radišauskienė, Wyoming, Pa............. 5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif. ................. 4.00
M. Egelevičius, Wilson, Conn................................ 3.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill................................. 3.00
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa.................... 3.00
V. Macy, Volutown, Conn.................................... 3.00
Prof. B. F. Kubililus, Chicago, Ill.................... 3.00
F. Jasiūnas, Stockton, N. J.............................  3.00
K. Boinauskas, Philadelphia, Pa........................ 3.00
P. Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y....................2.00
Mary McDonald, Baltimore, Md.............................2.00
Elzbieta Jakaitienė, Maspeth, N. Y.......... .  2.00
Po $1: Eva Kavolienė, Brockton, Mass.; John Bar

tush, Oakville, Conn.; A. Burt, Raymond,Wash.; Stanley 
Yanuškis, Miami, Fla.; G. Mockevičius, Rochester, N. Y.; 
J. Levackas, Brooklyn, N* Y.; K. C. Strauss ir J. Katinis, 
Easton, Pa.; S. A. Wolf, Seffner, Fla.; Rose Sholis, Gi
rardville, Pa.; Mary Shmagoris, Miąmi, Fla.; Isabella 
Macevwicz, E. Billerica, Mass.; J. Krauss, Hart, Mich.; 
M. Obraitienė, Phila., Pa.; Anna Daukienė, J. Valiukas, 
Detroit, Mich.; F. Nakas, Montreal, Canada; J. S. Was- 
will, Lewiston, Me.; Alice Lideikis, Great Neck, N. Y.; 
Geo. Stasiukaitis, Fairview, N. J.; A. ir HL Pagiegala, 
Binghamton, N. Y.; Geo. Budris, Elizabeth, N. J.; A. 
Baronas, San Carlos, Calif.; J. Liminskis, Detroit, Mich.; 
Frank Petkūnas, Worcester, Mass.; J. Žemaitis, Roches
ter, N. Y.; M. Pacenkienė, Wyoming, Pa.; Antanas Bloz- 
nelis, Catskill, N. Y.; F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa.; 
P. Paluckas, Cleveland, Ohio.

Širdingai dėkui viršminėtiems prieteliams už jų gra
žias dovanas laikraščiui..

“Laisves” Administracija

Laikraštis “The Worker” 
pasmerkia karo žiaurumus
Komunistinės pakraipos 

dukartsavaitinis “The 
“The Worker” birželio 7 d. 
vedamajame (editoria 1 e ), 
tarp kitko, sako:

“Kai nacių lakūnai Ant
rajame Pasauliniame Kare 
pradėjo bombarduoti Angli
jos miestus, skersti moteris, 
vaikus ir senelius bei griau
ti namus, visas pasaulis bai
sėjosi. Niekas nepriėmė 
Hitlerio pasiteisinimo, kad 
to masinio žmonių žudymo 
tikslas esąs tik priversti 
Anglija atsisakyti priešini
mosi ir “protingai” ateiti 
prie konferencijos stalo.

Ar yra koks nors skir
tumas tarp to, ką darė na
ciai, ir to, ką dabar daro 
Jungtinių Valstijų lakūnai, 
vadovaudamiesi Johnsono 
valdžios įsakymais, šiaurės 
Vietnamo miestams?

Diena iš dienos, su vis 
didėjančiu žiaurumu, Jung
tinių Valestijų lėktuvai sė
ja mirtį ir sunaikinimą 
skersai ir išilgai Vietnamą.

O prezidentas Johnsonas tą 
nežmoh iškurną pateisina 
tuo, jog jo tikslas esąs pri
versti Vietnam i e č i u s su
stabdyti priešinimąsi Jung
tinių Valstijų kariuomenei 
ir ateiti prie konferencijos 
stalo.”

Bet, laikraštis nurodo, 
tuo pateisinimu prezidentas 
nieko neapgauna. Užsie
nio laikraščiai ir žurnalai 
kasdieną spausdina nuo
traukas ir žinias iš Viet
namo, kurios parodo, kas 
ten dedasi. Ir visur, gir
di, žmonės tais žiaurumais 
yra pasipiktinę ir prieš 
juos protestuoja.

T

Vedamasis baigiasi;
“Kiekvienas amerikietis, 

kuris gerbia žmogų, turi 
protestuoti viešai visomis 
išgalėmis prieš tą bombar
davimą ir reikalauti, kad jis 
būtų tuojau nutrauktas. 
Tiktai taip mes galėsime 
sugrįžti į žmonių rasės na
rystę.”

Visą Tautą piknikas 
jąu šį sekmadienį ,

Piknikas įvyks birželio 19 
dieną kempėje Midvale, ne
toli nuo miestelio Wanaque, 
N. J. Įžanga $1, vaikams 
veltui. Kempė atdara visą 
dieną.

Rengia ir kviečia visus 
Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas.

Specialūs autobusai išeis 
iš New Yorko 9 vai. ryto 
nuo Komiteto raštinės, 49 E 
21st St. Bilietas $2 (round 
trip). Turi būti įsigyti iš 
iš anksto, ne vėliau birželio 
17-tos vakaro.

Bilietų turi ir lietuviai 
komiteto talkininkai.

Komiteto raštinė randasi 
tarpe 5th ir 4th Avenues. 
(4th Avė. ta vieta dabar va
dinama Park Ave. So.).

Komiteto garbingi sve
turgimiams apginti darbai 
reikalingi ir verti mūsų vi
sų nuoširdžios paramos. Jis 
apgynė šimtus asmenų nuo 
deportavimų, tuomi apsau
gojo desėtkus šeimų, kurias 
reakcininkai mojosi išdras
kyti, kerštaudami joms už 
tų šeimų narių veiklą taikai 
ir darbininkų bei kituose 
pažangiuose judėjimuose.

Mieste pasidairius
Namų savininkai, kurių 

nuomos tebėra kontroliuo- 
j a m o s , turi apsisaugoti. 
Prieš juos valdžia panau
dosianti beveik užmirštą 
įstatymą, pagal kurį jie bus 
smarkiai baudžiami (net 
kalėjimu) už perėmimą 
nuomos arba nepataisymą 
sugedusių rynų, praustuvių 
ir tt.

Miesto tarnautojų unija 
žada skelbti streiką, jeigu 
valdžia neleis per vasaros 
karščius vieną valandą 
anksčiau išeiti iš darbo. 
Prie senosios valdžios buvo 
mada vieną valandą mažiau 
dirbti.

Oro kontrolės inžinieriai 
tebestreikuoja. Paliesta 
daugiau kaip šimtas didžių
jų pastatų, kuriuose dirba 
desėtkai tūkstančių žmo
nių. Streikui vadovauja In
ternational Union of Op
erating Engineers.

Gubernatorius Rockefel- 
leris šaukia majorą Lind
say pas jį susirinkti ir tar
tis dėl jo siūlomo New 
Yorko miestui taksavimo 
plano. Į pasitarimą pa
kviestas ir valstijos seime
lio atstovų buto pirminin
kus Travia. Jie, girdi, tu
rės tartis, kol susitars.

Majoras Lindsay užgyrė 
žemutinėje miesto dalyje 
pastatymą civilinio centro. 
Visas projektas atsieis dau
giau kaip $200,000,000. Dar
bas tuojau prasidėsiąs.

Daug daugiau išduota pa
šaukimų už sulaužymą va
žiuotos taisyklių, bet gau
ta daug mažiau pajamų už 
bausmes. Šiemet per pir
muosius penkis mėnesius 
policija išdavė 300,000 pa
šaukimų daugiau, negu per 
tą laiką pernai, bet už baus
mes surinko vienu milijonu 
dolerių mažiau. Pasirodo, 
kad automobilistai pašauki
mų nepaiso, teisme nepa
sirodo, bausmių nemoka.

Rep.

Pirmoji mūsų turistų grupe 
Lietuvoje

Žinių agentūra ELTA 
skelbia, kad .birželio 9 d.. į 
Vilnių lėktuvu atskrido šių 
metų pirmoji JAV lietuvių 
turistų' grupė, susidedanti 
iš 31 žmogaus.

Diena anksčiau į Vilnių 
atvyko 17 lietuvių iš Mont- 
realio, Kanados.

Vilniuje, beje, vieši ir 
brooklynietis d-ras A. Pet
riką.

ELTA rašo:
VILNIUS, VI. 9. Kiek

vieną dieną Tarybų Lietuva 
susilaukia vis daugiau sve
čių iš įvairių užsienio šalių. 
Vilniaus aerouostas beveik 
kasdien pilnas sutinkančių
jų, kurie čia ateina su gėlių 
puokštėmis, draugišk o m i s 
šypsenomis. '

Vakar vilniečiai ir atva
žiavusieji iš. kitų respubli-

Įvairios Žinios
Prezidento prestižas 

smarkiai krinta
Washingtonas. — Įvairūs 

šiaudiniai balsavimai paro
do, kad- prezidento Johnso
no populiarumas žmonių 
masėse pradėjo smarkiai 
kristi. Jeigu neseniai už jį 
ir jo politiką pasisakė 55 
apklaus i n ė t ų žmonių, tai 
šiomis dienomis jau tik 46 
procentai balsavo už jį. 
Vietnamo karas pradeda 
Amerikos žmonėms įsikars- 
ti.:

Jis norįs platesnio 
kontakto su Kinija

West Point, N. Y. — čio
nai kalbėdamas praėjusią 
savaitę • vicepre z i d e n t a s 
Humphrey “pageidavo” 
platesnių kontaktų su ko
munistine Kinija. Girdi:

“Mes ieškome ir nesusto
sime ieškoję statymui naujų 
tiltų, neuždarysime durų 
susisiekimui su Azijos ko
munistinėmis valstybėmis, 
o ypač su komunistine Ki
nija.”

Tačiau viceprezid e n t a s 
neprisiminė apie Jungtinių 
Valstijų valdžios pastangas 
Kinijos neįleisti į Jungtines 
Tautas. O, rodosi, jos įlei
dimas į Jungtines. Tautas 
būtų didelė pradžia tokiems 
kontaktams praplėsti. Baltimorės ir Apylinkes Visuomenes Dėmesiui

TARYBŲ SĄJUNGOS IR 
EGIPTO KONTRAKTAS
Kairas. Asuano aukš- 

tybinės užtvankos statybos 
ministerija ir visasąjungi
nis susivienijimas “Techno- 
promeksport” pasirašė 
Kaire kontraktą dėl pagrin
dinių įrengimų, tiekimo As
uano hidroelektrinei, stato
mai prie Asuano aukštybi- 
nės užtvankos. Bus tiekia
ma šie įrengimai: 12 hidro- 
turbinų, 12 hidrogenerato- 
rių, taip pat visi pagalbiniai 
elektrotechnikos įrengimai.

i

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. 25 Kuopa

Sekmadienį, Birželio 19, 1966
» Pradžia 11 vai. ryto. — Muzika nuo 3 iki 7:30 vai. yak.

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

Pekinas. — Tebeina valy
mas Kinijos sostinės mies
to valdžios aparato. Jau 
pirmiau buvo atstatytas 
miesto burmistras P e n g 
Chen, o dabar atleidžiami 
iš vietų ir kiti pareigūnai, 
kurie esą pasisakę prieš 
Mao Tse Tungo vadovybę 
Komunistų Partijoje.

Turėsime skanių valgių ir gėrimų. Piknikas įvyks visiems žinomoj vie
toj, paranki svečiams priimti. Kviečiame visus dalyvauti.

KELRODIS: Iš Philadelphijos miesto ir apylinkės — imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės. Privažiavę Haven St., sukite. į kairę ir važiuokite iki Lombard St. Lombard St. su
kite i kairę ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė. Čia sukitės į kairę, ir pusant- 

- ros mylios pavažiavus, kairiame šone bus pikniko vieta.
Iš Baltimorės miesto važiuojant imkite autobusą No. 20, Baltimore St. Tik tą, kur pažymėta 

“Dundalk”. Busas priveža prie pat pikniko vietos.
Iš Washington, D. C.: Baltimore-Washington Parkway. Atvažiavus netoli Baltimorės miesto 

tėmykite iškabą “Harbor Tunnel.” Išvažiavę į kitą pusę tunelio pirmas išsisukimas bus Holą? 
bird Ave. Važiuokite tąją gatve, rasite pikniką.

kos miestų pasveikino atvy
kusius paviešėti į tėvų žemę 
Kanados lietuvius. Šiandien 
nuoširdžiai buvo sutikta 
trisdešimties lietuvių, gyve
nančių Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, grupė. Prie 
lėktuvo trapo sveikinimo 
žodžius jiems tarė Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautie
čiais užsienyje komiteto 
pirmininkas V. Karvelis, 
Lietuvos Draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijos pirminin
kas L. Kapočius, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto rekto
rius profesorius Kubilius, 
“Tnturisto” Lietuvos sky
riaus ahs^ovai. nažįstami, 
žurnalistai. Už šiltą sutiki
mą visų atvykusių Ameri
kos lietuvių grupės vardu 
padėkojo jos vadovas V. 
Keršulis.

Arabą karinė parama 
Vietnamo liaudiečiams
Cairo, E'giptas. — Iš Pa

lestinos pabėgusių arabų 
Išsilaisvinimo Armija žada 
pasiųsti Pietų Vietnamo 
liaudiečiams ginkluotos pa
ramos. Ta armija suside
danti iš 8,000 gerai išlavin
tų ir apginkluotų vyrų. Dar 
nežinia, ar tai tik iškilmin
gas pažadas, ar tokia para
ma bus tikrai pasiųsta.

Kaltiną prezidentą 
slėpimu tiesos

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga nebedalyvaus Ameriko
je įvyksiančioje poetų bei 
rašytojų sąjungos konfe
rencijoje. Tarybų Sąjungos 
rašytojai šiai sąjungai ne
priklauso, bet buvo nutarę 
pasiųsti šešis stebėtojus.

Washingtonas. — Ameri
kos mokslininkai gavo visas 
tarybinio “Luna 9” nuim
tas Mėnulio nuotra ūkas. 
Dabar šios nuotraukos, aiš
ku, bus lyginamos su gau
namomis mūsų “Surveyor 
I” nuotraukomis.

Susitiko ir kalbėjosi 
su afrikiečių vadovu
Johannesburg, Pietų Af

rika. — Senatorius Kenne- 
dis buvo susitikęs ir turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su įžy
miuoju Pietų Afrikos Res
publikos negrų vadu Albert 
Luthuli, kuris už priešini
mąsi valdžios politikai ne
išleidžiamas nueiti toli nuo 
namų. Toks Kennedžio po
elgis vadžiai nepatiko, bet 
nedraudė jam su Luthuliu 
susitikti.

BELGIJOJE SUAREŠTA
VO IR ĮKALINO PENKIS 

KOMUNISTUS
Brussels. — Čionai NATO 

šalių užsienio reikalų mi
nistrams, kurių tarpe buvo 
ir JAV valstybės sekreto
rius, laikant susirinkimą, 
įvyko didelė prieš Vietnamo 
karą demonstracija. Val
džia apkaltino komunistus 
ir suareštavo penkis Belgi
jos Komunistų Partijos va
dus.

Washingtonas. — Penkių 
didžiųjų lėktuvu linijų 
darbininkai, nariai Interna
tional Association of Ma
chinists, ruošiasi streikui. 
Streikas turi prasidėti lie
pos 5 d. Bet spėjama, kad 
prezidentas Johnsonas dar
buosis streiko išvengimui.

Hollywood, Calif. — Uni
tarinis Universalistų Susi
vienijimas priėmė ir pasiun
tė valdžiai reikalavimą, kad 
būtų tariamasi su Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilais
vinimo Frontu ir baigiamas 
karas.

Warren, Pa. —Prieš de
šimt dienų paleistas iš pro
tiniu ligų ligoninės 31 me
tų Edward Sadley nužudė 
savo du vaikus — dukrele 
dar lopšyje ir sūnelį tik 2 
metų amžiaus.

Atlanta, Ga. — Čionai su
streikavo miesto ugniage
siai. Jie reikalauja algas 
pakelti ir sutrumpinti dar
bo valandas.

New Yorkas. — James 
Meredith pareiškė, kad bir
želio 16 d. jis atna u j i n s 
maršavimą per Mississippi 
valstiją. Bet, atrodo, šį kar
tą jis bus apsiginklavęs.

Philadelphia, Pa.
Mirė Charles žalnieraitis

Birželio 11 d. mirė Charles 
Žalnieraitis, gyv. po num. 
1009 Jackson St., Philadel- 
phijoje. Jis buvo apie 73 
metų amžiaus, iš amato — 
siuvėjas. Liūdesyje liko 
žmona Anna ir sesuo. Kū
nas pašarvotas J. Kava
liausko šermeninėje, 1601 
South 2nd St. Bus palai
dotas trečiadienį, birželio1 
15 d., 9 vai. ryto.

Telegrama pranešė apie 
mirtį J. Kavaliauskas.

(Liūdesio valandoje reiš
kiame nuoširdžią užuojautą 
draugei Žalnieraitienei ir 
visiems artimiesiems, o jam 
pačiam — ramiai ilsėtis! 
Prašome mūsų draugus pa
rašyti smulkiau apie velio
nio Žalnieraičio gyvenimą. 
—Redakcija)

Dar du amerikiečiai 
išvaryti iš Lenkjios
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė išvarė laukan dar 
du Amerikos ambasados 
tarnautojus. Jie buvo kal
tinami šnipinėjimu.

Washingtonas. — Čia ma
noma, kad Amerikos vy
riausybė atsimokės tuo pa
timi ir išvarys du Lenkijos 
ambasados tarnautojus.

APIE SAGAS
Mokslininkai sako, kad 

žmonės jau prieš 40,000 me
tų mokėjo pasigaminti sa
gas. Suprantama, jos nebu
vo tokios, kaip dabar yra.

Pamename, kada Lietu
voje vietoje sagų vartojo iš 
beržo “branktukus”.

Carbondale, Ill. — Už 
triukšmavimą ir chuliga
nizmą Pietinio Illinojaus 
Universitetas išmetė iš mo
kyklos 21 studentą.

Topeka, Kansas. — Bir
želio 8 d. čionai audroje 
žuvo šeši žmonės, o du šim
tai buvo sužeisti. Daug 
nuostolių padaryta.

New Yorkas. — Birželio 
4 d. eidamas namo iš Cent
ral Parko staiga mirė įžy
mus marksistas Jacob Bu
dish. Mirė sulaukęs 80 me
tu amžiaus.




