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— Ieva Mizariene —
Už mėnesio, rugpiūčio

d., įvyks Lietuvių Litera
tūros Draugijos suvažiavi- 
mas-konferencija. Prasidės 
10 valandą ryto, Detroito 

w Lietuvių klube, 4114 West 
Vernor Highway, Detroite.

* Vietinės 52-os kuopos drau
gai suruoš tą vakarą priė
mimą, kur bus galima as

meniniai pasikalbėti, susi-

Smagu pranešti, kad Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos suvažiavimui - konferen
cijai jau pradėjo ateiti pa
sveikinimu su aukomis. Pir
miausia pasirodė su sveiki
nimu ir $10 auka Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis, o 
antrasis su $20 auka rašy
tojas daktaras Antanas 
Petriką. Ačiū jiems.

Štai, mums bedirbant 
“Laisvėje,” atėjo New Yor- 
ko Lietuvių Moterų klubo 
narė Domicėlė Galinauskie- 
nė. Rodo mums praėjusių 
metų “Gimtajame krašte” 

•^nuotrauką aktorių, kurie 
dalyvavo pirmame pastaty
me lietuviško teatro Lietu
voje (Palangoje) “Amerika 
pirtyje.” Jos pirmas vyras 
(miręs 1939 metais) Jonas 
Gabalis, dalyvavo šios pje
sės pastatyme, žinoma, bū
damas jaunas studentas. 
Draugė Galinauskienė at
vyko įamžinti savo vyrą 
“Laisvės” jubiliejiniame Al
bume.

Liepos 23 d. išvyko 32 tu
ristai į Tarybų Lietuvą iš 
Kennedy aeroporto. Jie vy
ko per Union Tours agen
tūrą.

Union Tours agentūra 
ruošia dar dvi turistines 
grupes šiais metais — vie
na išvyks rugpiūčio 27 d., 
o kita rugsėjo 10 d.

Linkime turistams laimin
gai praleisti laiką Lietu
voje. Jie, rodosi, išbus ten 
15 dienų.

Buvo laikai prieš kiek me
tų, kada sakydavome, kad 
tik mes vykstame į Lietu
vą, o pas mus mažai kas at
vyksta. Dabar, man atro
do, įvyko didelė pakaita — 
daug Lietuvos žmonių sve
čiuojasi čia pas gimines.

Gerai!

Koks ten J. Gobis rašo 
liepos 3 d. “Vienybėje” apie 
viešnią iš Lietuvos ir “ci
tuoja” “žurnalistų” pasikal
bėjimą su ja. Negalima da- 
leisti, kad aukšto mokslo 
(medicinos) darbuotoj a taip 

įgalėtų meluoti apie savo 
gimtinę.

> Sakoma, būk ji pasakiusi, 
kad tik praėjusiais metais 
per vėlines buvo leidžiama

Pietų Vietnamo kalėjimuose 
kankina ir nėščias moteris
Washingtonas. — Kon

gresui liudijo jauna ameri
kietė gydytoja Marjorie 
Nelson. Ji raportavo, kad 
buvo nuvykusi į Pietų Viet
namą ir savanoriai prižiū
rėjo kalinius Quan g Ngai 
provincijoje. Kalėjimai fi
nansuojami JAV doleriais.

Kalėjimai perpildyti kali
niais — vyrais, moterimis ir 
vaikais, ji aiškino. Kamero
se, kur tegalima laikyti 500 
kalinių, buvo 1,300 kalinių 
sukimšta. Jie kentėjo šal-

Keliaujančių darbininkų būkle
Washingtonas. — Keturi0- “

gydytojai, tyrinėję keliau
jančių darbininkų padėtį, 
smarkiai kritikavo Kongre
są, augintojus ir medicini
nę profesiją. Jie nurodė, 
kad keliaujančių darbinin
kų ekonominė padėtis nepa
kenčiama ir kad niekas jų 
reikalais nesirūpina.

Jie raportavo, kad Texas 
valstijos Hidalgo paviete 15 
gydytojų egzaminavo 1,400 
keliaujančių darbininkų šei
mų ir rado juos pusbadžiai 
gyvenančius, tarp kurių vai
kų mirtingumas labai dide
lis.

Panaši padėtis tarp ke
liaujančių darbininkų Mi
chigan, Florida ir kitose 
valstijose. Jų uždarbiai la
bai žemi.

TSRS atmuša priešą 
melus dėl Izraelio
Maskva. — Kompartijos 

organas “Pravda” atmuša 
priešų skleidžiamus melus, 
būk Tarybų Sąjunga pade
da arabams, kad būtų su
naikinta Izraelio nepriklau
somybė.

Dien^ąštis rašo, jog Tary
bų ‘Sąjunga nori, kad visos 
valstybės, taipgi ir Izraelis, 
būtų pilnai nepriklasomos 
ir kad nei viena valstybė 
karu negrasintų sunaikinti 
kitą valstybę. TSRS remia 
arabų valstybes tik apsigy
nimo reikalu.

degti žvakes ant kapų, dėti 
gėles ir lankyti kapus. Aš 
1968 metais, po aplankymo 
savo vyro kapo, rašiau, kad 
vietinės moterys klausė ma
nęs, ar nepykčiau, jeigu 
jos, pagal seną tradici
ją, ant mano vyro ka
po uždegtų žvakes. O 
Rojaus pusbrolis Justinas 
Prusevičius rašė, po vėlinių, 
kad visas Savilionių kaimas 

žvakės ant Rojaus kapo.
Kitas melas, kurį galėjo 

“Vienybės” leidėja atmušti, 
tai pasaka apie Lietuvos 
“rusinimą.” Juk ji pati sa
kė, grįžusi iš Lietuvos, ro
dosi 1961 ar 1962 metais, 
kad ne lietuviai rusinami 
Lietuvoje, bet, atvirkščiai— 
rusai, kurie gyvena Lietu
voje mokosi ir moka kalbėti 
lietuviškai.

tį ir badą. 80 proc. kalinių 
buvo politiniai.

Dr. Nelson gydė nėščias 
moteris, kurias sargai bai
siai mušdavo. Jos nuolat 
kraujavo. Mirtingumas ka
lėjimuose didelis.

1968 metais Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Fronto ka
riai ją ir 20 amerikiečių ka
rių buvo suėmę ir kalėjime 
išlaikė trejetą mėnesių. Ji 
sako, kad pas partizanus jie 
buvo žmoniškai užlaikomi. 
Vėliau ji buvo paleista.

Ispanijos policija tris 
darbininkus užmušė
Madridas.—Daugiau kaip 

1,000 statybos darbininkų 
išėjo demonstracijon Gra
nados mieste. Jie reikalau
ja didesnių algų ir da 
sąlygų pagerinimo.

Policija paleido į demon
strantus šūvius. Trys dar
bininkai užmušti, 6 sužeisti. 
Darbininkams demonstruo
ti Ispanijoje draudžiama.

TS pramoninė gamyba 
pakilo 8.5 proc.

Maskva. — Vyriausybės 
organas “Izvestija” rašo, 
kad per šių metų pirmąjį 
pusmeti pramoninė gamy
ba pakilo 8.5 proc., palygi
nus su tuo pačiu laikotarpiu 
1969 m., kai gamyba buvo 
pakilusi tik 6.9 proc.

Darbo našumas pakilo 
7.5 proc., pelnas — 15 proc. 
Tik agrikultūrinė gamyba 
pasiliko kiek atsilikusi.

Vatikanas nesąs turtingas
Roma. — Vatikano dien

raštis “L’Osservatore Ro
mano” patalpino ilgą Vati
kano raportą, kuriame aiš
kinama, kad Vatikano tur
tas nesiekiąs 13 bilijonų do
lerių.

Policija užmušė studentą
Lawrence, Kansas. — Po

licija paleido šūvius į pro
testuojančius Kansas uni
versiteto studentus. Harry 
N. Rice užmuštas, negras 
Merton Olds sužeistas.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas paskelbė, kad jis 
rugsėjo mėn. lankysis Mek
sikoje.

Hong Kongas. — Kinijos 
sostinėje atidarytas svar
biausias universitetas, ku
ris buvo uždarytas nuo 1966 
metų. Pradėtos reguliarios 
pamokos.

Phnom Penh, Kambodija.-- 
Partizanai nukirto labai 
svarbų susisiekimo kelią su 
sostine. Valdžia pasiuntė 
5,000 kareivių kariauti su 
partizanais.

Svarstė ekonomikos silpnėjimą
Washingtonas. — Ekono

mijos Patarėjų Tarybos pir
mininkas P. W. McCrack
en raportavo bendram eko
nominiam komitetui ir prez. 
Nixonui apie silpnėjančią 
šalies ekonominę padėtį, pa
sireiškusią šių metų pirma
me pusmetyje.

Jis taipgi rąportavo Kon-

Jaunimo asamblėja už 
tautą laisvę

Jungtinės Tautos.—Tarp
tautinės Jaunimo Asamblė
jos 650 dalyviai paskutinė
je sesijoje liepos 18 d. pri
davė Jungtinėms Tautoms 
savo pareiškimą, kuriame 
ragina “garantuoti žmo
nėms teises į laisvę ir ne
priklausomybę.”

Asamblėja! taipgi kviečia 
pasaulio jaunimą aktyviai 
dalyvauti socialiniame, eko
nominiame ir politiniame 
gyvenime, kad visos tautos 
darytų daugiau pažangos.

Ginklų kaina bilijonais pakilo
Washingtonas. — Senato

rius Proxmire pasakė, kad 
per pastąrųęsįųs 9 mėnesius 
ginklų kaina nesvietiškai 
pakilo.

Pentagono užsakytų gin
klų kiekis už 3 bilijonus 6 
milijonus dolerių dabar kai
navo 23 bilijonus 8 milijo
nus dolerių.

Generalinė, apyskaitų raš
tinė skelbia, kad būtų te-

Mirė Korėjos karo 
korespondentas

Washingtonas. — Mirė, 56 
metų Jim G. Lucas, buvęs 
karo korespondentas Korė
joje, vėliau laimėjęs Pulitz- 
erio premiją, pranašavęs, 
kad Šiaurės Vietnamas lai
mės karą.

Čekoslovakijos pasiuntiniai
Vilnius.—Čia viešėjo bro

liškos Čekoslo v a k i j o s vy
riausybės pasiuntiniai. Jie 
dalyvavo dainų šventėje ir 
susipažino su Lietuvos eko
nomika ir kultūra.

TSRS lėktuvas dingo
Halifax, Nova Scotia. — 

Tarybinis lėktuvas, vežęs 
pagalbą Peru žemės drebė
jimo nukentėjusiems, lėkda
mas per Atlantą dingo. Jo 
ieškojimas tęsiamas.

Negrai baigė streiką
Jackson, Miss. — Negrai 

miesto tarnautojai baigė 3 
savaičių streiką, kai miesto 
viršininkai sutiko tartis dėl 
algų ir sąlygų pagerinimo.

Maskva.1—Premjeras Ko
syginas susitiko ir diskusa- 
vo tarptautines problemas 
su. mokslininku Jerome Da
vis ir kitais amerikiečiais 
intelektualais, kurie šiuo 
metu lankosi Tarybų Sąjun
goje.

gresui Nixono administraci
jos nutarimą praplėsti ir 
sutvirtinti ekonomiką, kad 
ji pradėtų pakilti ir kad 
infliacija būtų sulaikyta. 
McCracken sakė, kad 1971 
ir 1972 metais taksai nebus 
galima sumažinti.

Atrodo, kad pasitarimai 
nieko naujo nesuteikė.

Prancūzija įtaisė 
radaro sistemą

Paryžius. — Prancūzija 
Įtaisė Lebanonui radaro an- 
tilėktuvinę sistemą, kuri pa
deda Leb a n o n u i kariauti 
prieš Izraelio lėktuvus.

Prancūzijos technikai pa- 
dėio įtaisyti aparatus, 4,500 
pėdų aukščio kalne pietinė
je Lebanono pusėje, netoli 
Izraelio įsitvirtinimų.

Rio de Janeiro, Brazilija.— 
Potviniai prigirdė 47 žmo
nes, daug nuostolių padarė.

kę sumokėti dar daugiau, 
jeigu nebūtų sumažintas 
ginklų užsakymo kiekis. 
Tuo sutaupyta 2 bilijonai 7 
milijonai dolerių.

Proxime kaltina gynybos 
departamentą, kad dar ne
išmoko, kaip kontroliuoti 
svarbiųjų ginklų sistemų 
kainas. Dėl to taksų mo
kėtojai paneša didelius nuo
stolius.

Kainos sumažino algas
Washingtonas. — Birželio 

mėnesį pakilusios prekių 
kainos gerokai sumažino 45 
milijonų darbininkų algas, 
nes jų algos tuo metu nei 
kiek nepakilo.

TSRS-Suomijos sutartis
Maskva. — Suomijos pre

zidentas Kekkonen, išvyk
damas namo iš Maskvos, 
pasirašė atnaujintą 20 metų 
draugiškumo sutartį su Ta
rybų Sąjunga.

TSRS-Bolivijos prekyba
La Paz. — Bolivijos pre

zidentas Gandia dėkoja Ta
rybų Sąjungai už supirkimą 
skardos ir išlaikymą Bolivi-’ 
vijos skardos kainų tarp
tautinėje rinkoje.

Egiptas pasiruošęs tartis
Kairas.—Egiptas pareiš

kė, kad jis pasiruošęs sulai
kyti mūšius ir tartis su Iz
raeliu, jeigu jis sutiks pa
sitraukti iš arabų žemių.

Traukia teisman policiją
Clevelandas. — Ameri

kinė Civilinių Laisvių Są
junga patraukė teisman 
Ohio valstijos viršininkus ir 
policiją už be leidimo dary
mą kratos Kento universi
teto studentų kambariuose.

Alaskos gyventojai jau gaus 
atlyginimą už jų žemę

Washingtonas. — Alaskos 
indėnų delegacija, vadovau
jama John Borbridge, tėmi- 
jo, kai Senate buvo svars
tomas bilius, suteikiąs atly
ginimą už milijonus akrų 
žemės, kurią buvo pagrobę 
iš 55,000 indėnų, eskimų ir 
aleutų.

Borbridge nurodė, kad 
alaskiečiai kovoja už savo 
žemę nuo 1869 metų, kai 
Alaską iš Rusijos nupirko 
Jungtinės Valstijos ir pra
dėjo atiminėti jų žemes. Jis

5 moterys 2 savaites vandenyje
St. John, Virgin Islands.-0- 

Penkios moterys plaukikės 
išgyveno jūros dugne dvi 
savaites. Jos ten turėjo 
savo gultus, virtuvę ir ki
tus įrengimus, taipgi pakan
kamai deguonies.

Tai pirmos pasaulyje mo
terys taip ilgai išbuvusios 
jūrų dugne. Jos parodė, kad 
ir vandenyse galima gyven
ti su tam tikrais įrengi
mais.

Unijos remia streiką
Londonas.—Anglijos svar

biausios unijos pareiškė, kad 
jos nestreiklaužiaus prieš 
streikuojančius uostų dar
bininkus. Jos remia strei- 
kierių kovas.

Vėliausios Žinios
I

Cairo, iE'giptas. — Egipto 
ir Jordano vyriausybės pri
ėmė Jungtinių Valstijų pa
siūlymą, kuris susideda iš 
dviejų pagrindinių punktų: 
tuoj paskelbti trijų menesių 
mūšių nutraukimą (paliau
bas) ir pradėti derybas per 
Jungtinių Tautų pasiuntinį 
Jarring baigimui karo tarp 
arabų ir Izraelio.

Jeruzalimas. — Izraelio 
kabinetas tebesvarsto Ame
rikos pasiūlymą. Spėjama, 
kad pasiūlymas bus priim
tas. Tuo tarpu Izraelio lėk
tuvai tebepuola Egiptą.

Saigonas. — Pietų Saigo- 
no armija padare naują in
vaziją j Kambodiją. Saigo- 
no valdžia skelbia, kad Kam
bodžos militarine valdžia 
jos armiją pakvietė.

Pribuvo Vaka-Maskva
rų Vokietijos užsienio rei
kalų ministras Walter 
Scheel su dvidešimt savo 
padėjėjų dėl derybų sudary
ti tarp Tarybų Sąjungos ir 
V. Vokietijos nepuolimo su
tartį. Tarybinė spauda 
šioms deryboms priduoda 
didelę svarbą.

Mirė TSRS mokslininkas
Maskva. — Mirė 62 metų 

tarybinis antropologas Mi
kolas M. Gerasimovas, pra
nešė TSRS Mokslų Akade
mija.

taipgi sakė, kad Senate nu
tarta alaskiečiams atlyginti 
tik už 10 milijonų akrų že
mės, o turėjo atlyginti už 
40 milijonų.

Senatas nutarė suteikti 
atlyginimą bendrai du bili
jonus dolerių. Bet minera
liniai turtai, kuriuos įvai
rios kompanijos pasiglem
žia, yra milžiniški. Apskai- 
č i u o j a m a, kad vien tik 
North Slope aliejaus šalti
niai verti 15 bilijonų dole
rių.

Juodoji rinka plečiasi 
Kambodžoje

Pnompenh. — Kambodi
joje bujoja juodoji rinka, 
kurioje galima gauti už 
aukštą kainą visokio mais
to, drabužių ir moderniškų 
ginklų.

Rinkoje gali gauti Jung
tinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos visokios rūšies 
ginklų, kurių dar mažai te
turi Kambodijos valdžia.

Draudžia žuvis pardavinėti
Burlington. — Vermont 

valstijos sveikatos taryba 
nusitarė uždrau sti žuvis 
pardavinėti, kadangi šios 
valstijos vandenyse yra 
daug gyvsidabrio ir todėl 
žuvys sudaro žmonių svei
katai pavojų.

Berlynas. — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ta
rybų Sąjungos atstovai vėl 
buvo susirinkę aptarti va
karinio Berlyno problemų. 
Nusitarė vėl susirinkti rug
sėjo mėn.

Bostonas. — Mirė 64 metų 
Ilse Stanley, kuri išlaisvino 
iš hitlerinės koncentracijos 
stovyklos apie 400 žydų, nu
duodama esanti aktorė.

Youngstown, Ohio. — 3 
metų mergaitė nuo erkės 
įkandimo buvo suparaly
žiuota. Kai daktaras išėmė 
iš jos galvos erkę, paraly
žius pranyko.

Palo Alto, Calif. — Sek
madienį policija areštavo 
daugiau kaip 250 jaunuolių 
ir kaltina juos bandymu su
kelti riaušes muzikos kon
certe parke.

La Jolla, Calif.— Mirė pa
sižymėjęs aktorius Preston 
Foster, 69 metų amžiaus. 
Jis per pastaruosius 40 me
tų dalyvavo įvairiuose fil
muose.

Brisbane, Australija.—Tu
ristų autobusui apvirtus 7 
keleiviai užmušti, nemažai 
sužeistų.
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Ir pasaulio jaunimas 
tare savo žodi

RYŠIUM su minėjimu Jungtinių Tautų organizacijos 
susikūrimo 25-ųjų metinių šiomis dienomis pasaulinės or
ganizacijos patalpose New Yorke įvyko Pasaulinė Jau
nimo Asamblėja. Gerokai daugiau .kaip šeši šimtai jau
nimo atstovų iš daugiau kaip šimto šalių devynias dienas 
posėdžiavo. Visos asamblėjos sesijos buvo labai labai 
audringos. Visose diskusijose svarbiausias klausimas bu
vo Amerikinio imperializmo agresija ir karas Indoki
nijoje.

Įdomu, kad asamblėja beveik vienbalsiai pasisakė 
prieš Amerikos politiką Vietname. Jos nedrįso nuošir
džiai ginti nė Amerikos valdžios paskirtieji penki jau
nuoliai. Jie tik prašė iš visų pasaulio kampų suvažiavu
sius jaunus žmones “suprasti” Amerikos poziciją.

BET KODĖL NORS 
VIENAS TEN 
TURĖTŲ ŽŪTI?

Chicagos menševikų “N.” 
(liepos 17 d.) per visą pir
mąjį puslapį antraštė: “Ma
žėja Amerikos nuostoliai 
Vietname.” Girdi, “šiais 
metais žuvusių ir sužeistų 
buvo per pusę mažiau kaip 
1969 m.” Pav., argi ne džiu
gu, anot to laikraščio re
daktorių, “kad per praė
jusią savaitę Vietname žu
vo tik 72 amerikiečiai ir 729 
buvo sužeisti.”

Matote, yra ko “pasidžiaug
ti.” Todėl “N.” užgiria Nix- 
ono politiką ir reikalauju šį 
karą tęsti “iki pergales.” 
Nieko joms baisaus, kad jis 
gali tęstis dar desėtką me
tų. Jie nepaklausia savęs, 
o kodėl už daugiau kaip 
dešimt tūkstančių mylių 
džiunglėse turėtų padėti sa
vo galvą nors vienas jaunas 
amerikietis, kodėl ten turė
tų būti pralietas nors vie-

jos sūneliai dar maži, tai ji 
žino, kad jiems nereikia va
žiuoti į Vietnamo džiungles 
ir ten padėti savo jaunas 
galvas. Ji sušilusi darbuo
jasi, kad kitų motinų sūnūs 
ten klotų savo galvas. Jai 
nei jų motinų, nei jų ne
gaila ...

J. Petronis

Dideliu skaudus nuostolis
Tarybų CietuvOs filologų- ja, netikėta mirtis neleido

Pasaulines Jaunimo Asamblėjos pasisakymai ir re- nas amerikietiško kraujo
zoliucijos įeis istorijon kaip šviesus jaunų žmonių balsas lašas?
už taiką ir ramybę pasaulyje. Jis turėtų susilaukti tam 
tikro atgarsio ir mūsų šalies sostinėje. Gerai būtų, kad 
Senate ir Atstovų Bute šis klausimas būtų iškeltas ir ap- 
diskusuotas.

TAI ŠITAIP SVEČIAI
BUVO SUTIKTI
VILNIUJE

Juody jų žmonių koalicija
NATIONAL URBAN LEAGUE yra viena iš seniau- 

siu Amerikos juodųjų žmonių organizacija. Jos nariai 
susideda iš miesto gyventojų. Ji šiomis dienomis atlaikė 
savo suvažiavimą. Lygos direktorius Whitney M. Young 
savo pranešime suvažiavimui aukštai iškėlė pasiūlymą 
kitoms negrų organizacijoms ir grupėms sudaryti plačią 
koaliciją, kurios tikslas būtų daryti spaudimą į šalies, 
valstijų bei miestų valdžias, kad jos skaitytųsi su juo
dųjų žmonių poreikiais ir reikalavimais.

Vilniaus “Tiesoje” liepos 
12 d. skaitome:

Tarp daugelio užsienio 
svečių Respublikinėje dai
nų šventėje bus ir grupė 
Brazilijos lietuvių. Šian
dien po ilgos ir nelengvos 
kelionės tautiečiai iš Pie
tų Amerikos atvyko į Vil
nių.

Sostines aerodrome sve
čius pasitiko giminės, ar-

GARBĖ TIEMS, KURIE 
PRIEŠINASI

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas” (liepos 17 d.) vedama
jame “Ką žmonėms dary
ti?” sako:

Daug kas smerkia JAV 
valstybininkus ir visuo
menę už aktyvią opozici
ją prezidento Nixono ad- 
minis t r a c i j o s politikai, 
vyriausiai karui Indokini
joje. Atsiranda tokių, 
kurie bando vadinti juos 
nepatri j oti š k a i s žmonė
mis, net ir išdavikais. 
Girdi, kaip galingi kenkti 
savo krašto vyriausybei.

Atsimenate, ką žmonės 
' kalbėjo, kai karui pasi

baigus iškilo viršum Vo
kietijos administra c i j o s 
darbai, vadovaujant na
ciams? Girdi, kur gi bu
vo tie vokiečiai, kad leido 
tokiems nusikal t i m a m s 
įvykti? Ir kaip laimingi 
buvo tie, kurie vienu ar 
kitu būdu pasirodė prie
šingi nacizmui.
Lygiai taip istorija pa

gerbs tuos amerikiečius, ku- 
r i e šiandien reikalauja 
Vietnamo karą nutraukti. 
Jie kovojo už teisingą rei
kalą.

Young pasiūlymas yra labai protingas. Jį užgyrė ir 
Lygos suvažiavimas. Kiekvienam susipratusiam juodam 
žmogui turėtų būti aišku, kad toks jų pasidalijimas ir 
susiskaldymas, kokį šiandien turime Amerikoje, jiems 
nepadės laimėti nei kovoje prieš rasinę segregaciją, nei 
už pašalinimą masėse skurdo. Reikia tikėtis, kad visose 
negrų judėjimo grupėse bus National Urban League 
sumanymas rimtai apsvarstytas. Susidarymas pla
čios koalicijos pačiais svarbiausiais dienos klausimais 
būtų didelis žingsnys pirmyn be galo sunkioje juoclųjįk 
žmonių kovoje už geresnį rytojų.

timieji, pažįstami, buvę 
emigrantai.

Dar vienas jaudinantis 
susitikimas aerodrome 
įvyko šiąnakt. Lietuvos 
muzikinės visuomenės at
stovai, kultūrinių organi
zacijų vadovai, saviveikli
ninkai sutiko chorvedžių 
ir dirigentų grupę iš 
Jungtinių Amerikos Vals- 
tijų. Ši grupė sykiu su dvi-

Ieško Amerikos palaiminimo?
STAIGA išgirstame, kad mūsų sostinėje lankosi Va

karų Vokietijos užsienio reikalų ministras Walter Scheel. 
Kokia jo misija? Aišku, kad Mr. Scheel čia neatsirado be 
reikalo. Spėjama, kad premjeras Brandt čia savo užsie
nio reikalų ministrą atsiuntė gauti palaiminimą Vakarų 
Vokietijos naujajam kursui.

Kaip žinia, Vakarų Vokietijos koalicinė valdžia, so
cialdemokratų vado Willie Brandt vadovaujama, ieško 
susitarimo arba suartėjimo su Rytų Europos socialisti
niais kraštais. Taip pat sakoma, kad ji norėtų susita
rimo ir su Tarybų Sąjunga. Yra pasiūlymas, kad Tary
bų Sąjunga ir Vakarų Vokietija padarytų nepuolimo 
sutartį. Tuo reikalu Maskvoje turėtų įvykti pasitarimas. 
Vakąrų Vokietijos vadovybei labai rūpi Amerikos nusi
statymas.

Bet vėliausi pranešimai iš Bonnos kalba apie krikš
čionių demokratų aktyvų sukilimą prieš premjero Brand- 
to ir jo koalicijos siekimą kokio nors susitarimo su 
Tarybų Sąjunga. Ji atsisakiusi paskirti atstovą į dele
gaciją, kuri vyks į Maskvą derėtis dėl nepuolimo sutar
ties.

Kurioje pusėje atsistos mūsų vyriausybė: krikščio
nių demokratų, ar socialdemokratų ir laisvųjų demo
kratų koalicijos?

Labai daug kalbų mokė
jo vyriausiasis Vatikano 
bibliotekos bibliotekininkas 
kardinolas Džiuzepė Mezo- 
f antis (1774-1849). Pasy
viai mokėjo 114 kalbų ir 72 
dialektus, šešiasdeši m č i a 
kalbų šnekėjo kuo puikiau
siai.

Amsterdame veikia kur
sai kur vairuotojai moko
mi, kaip elgtis, mašinai 
įkritus į kanalą. Mat, kas
met Olandijoje maždaug 
tūkstantis mašinų įvirsta į 
kanalus ir kelios dešimtys 
vairuotojų žūsta.

dešimttūkstantiniu choru 
dainuos Respubl i k i n ė j e 
dainų šventėje. Vilnius
seniai matė tokį sutiki
mą. Ilgai vėlavęs lėktu
vas paskendo gėlėse, ku
rias tėviškės laukuose su
rinko Lietuvos merginos. 
Trenkė maršai. Šimtai 
vilniečių, vėlyvą vakarą 
atėjusių į sutiktuves, nuo
širdžiai sveikino atvyku
sius.

Šiomis dienomis laukia
ma atvykstant pažangių 
lietuvių iš JAV, Kanados, 
Argentinos, Urugvajaus, 
Belgijos, Škotijds. Į dai
nų ir šokių šventę taip 
pat renkasi svečiai iš so
cialistinių šalių, Vakarų 
Europos kraštų.

Pasaulyje pasiektas dar 
vienas rekordas. Šį sykį — 
apelsinų lupimo. Ciuricho 
parodoje ispanas Papė Se- 
gedas iš Grenados apelsiną, 
nesužeisdamas vaisiaus nu-

Tobake yra nikotino. 
Nuodai pavądinti to žmo
gaus vardu, kuris 1560 me
tais pirmą kartą atgabeno į 
Europą, į Prancūziją, taba
ką. To vyro vardas buvo 
Jeanas Nikotas. Jis buvb

lupo per šešias sekundes, vienuolis.

ESAMA IR TOKIŲ 
MOTINŲ

Clevelando smeto n i n ė j e 
“Dirvoje” (liepos 17 d.) pla
čiai rašoma apie niujorkietę 
Daivą Kezienę. Nors ji dar 
jauna, bet jau auginanti 
penkis sūnelius. Ji baisiai 
buvus pasipiktinus mūsų 
New Yorko miesto majoru 
John Lindsay, kahi jis pa
gerbimui nužudytų keturių 
Kento universiteto studen
tų paskelbė gedulo dieną ir 
uždarė viešąsias mokyklas. 
Ji tuoj suagitavus daug ki
tų panašių motinų ir suruo
šus! demon s t r a c i j ą prieš 
Lindsay ir už Nixono poli
tiką ir jo vedamą Vietnamo 
kabą.

Ką gi galima apie tokią 
motiną pasakyti? Kadangi

400 mėty jubiliejus
Senasis Vilniaus Valsty

binis universitetas skendi 
pastoliuose — sparčiai ruo
šiasi savo bibliotekos 4 00 
metų jubiliejui. Štai keletą 
knygų lobyno istorijos fak
tų.

Bibliotekai pradžią davė 
asmeninė Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Žygimanto 
Augusto dovanota 2,500 to
mų kolekcija. Dabar uni
versiteto biblioteka turi be
veik 3 milijonus knygų to
mų, t. y. beveik po vieną 
knygą kiekvienam mūsų 
respublikos gyventojui.

Retų spausdinių skyriuje 
saugoma pirmoji teritorijo
je išspausdinta knyga — 
1525 m. Vilniuje išleistas P. 
Skorinos “Aposlotas,” pir- 
poji rusų kalbos gramatika 
(išleista Vievyje 1619 m.), 
pirmoji lietuviška knyga — 
M. Mažvydo katekizmas 
(1547 m.), pirmosios lietu
viškos gramatikos, K. Sir
vydo žodynas ir daugelis 
kitų retų bei unikalių lie
tuvių raštijos, kalbos ir kul
tūros relikvijų. Be to, čia 
rasime N. Koperniko trak
tatą apie dangaus kūnų ju
dėjimą (1543 m.), H. Šėde- 
lio “ Pasaulio kroniką” 
(1493 m.), prieš Amerikos 
žemyno atradimą išleistą K. 
Ptolomėjaus atlasą (sudary
ta dar II mūsų eros am
žiuje), pirmąsias latvių, es
tų knygas, pirmąjį raketi
nės. technikos vadovėlį (K. 
Simonavičiaus, 1650 m.), 
skraidomojo aparato su ga
ro varikliu p r o j e k t ą (A. 
Griškevičiaus, 1-851 m.) ir 
daugelį kitų vertingų daly
kų.

Bibliotekos jubiliejų JU- 
NiEISKO nutarimu reko
menduojama laikyti pasau
linės ' reikšmės įvykiu. ■ Ši 
data bus pažymima ir Už
sienio šalyse.

lituanistų šeimą ištiko skau
di nelaimė: liėpos 12 d., ei
damas 58-uosius gyvenimo 
metus, staiga mirė Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto 
Lietuvių literatūros kate
dros vedėjas, profesorius, 
filologijos mokslų daktaras 
Jurgis Lebedys. Lietuva ne
teko vieno stambiausių fe
odalizmo epochos lietuvių 
literatūros tyrinėtojų, dide
lio erudito, kruopštaus 
mokslininko, gabaus peda
gogo.

J. Lebedys gimė 1913 m. 
sausio 12 d. Devynduonių 
kaime, Kėdainių rajone, 
valstiečių šeimoje. 1937 
metais baigęs Kauno uni
versitete huma n i t a r i n i ų 
mokslų fakultetą, eilę metų 
mokytojavo Utenas, Skuodo 
gimnazijose, Panevėžio mo
kytojų seminarijoje.

Po karo, porą metų padir
bėjęs Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute, ėmė 
dėstyti Vilniaus V. Kapsu
ko universitete senąją lie
tuvių literatūrą, dirbti 
mokslinį darbą. Už diser
taciją “Simonas Stanevi
čius” (išleista 1955 m.) jam 
buvo suteiktas filologijos 
mokslų kandidato, o už mo
nografiją “Mikalojus Dauk
ša” (išleista 1963 m.) filolo
gijos mokslų daktaro laips
nis.

Be šių studijų J. Lebedys 
moksliškai parengė spaudai 
S. Stanev i č i a u s • “Pasakė
čias” (1948) ir “Dainas Že
maičių” (19 64), rin kinį 
“Smulkioji lietuviu tautosa
ka XVII-XVIII amž. (1956), 
S. M. Slavočinskio “Giesmės 
tikėjimui katalikiškam pri
derančias” (1958), S. Sta
nevičiaus “Raštus” (1967). 
Visi šie leidiniai paruošti 
ypatingai kruopščiai, aprū
pinti įvadiniais straipsniais, 
paaiškinimais, žodynėliais.

Kartu su akademiku K. 
Korsaku velionis suredaga
vo “Lietuvių literatūros is
torijos chrestomatiją” 
(1957). Be to, jis — vienas 
akademinės “Lietuvių lite
ratūros istorijos” I-ojo to
mo autorių.

Mokslinėje periodikoje ir 
atskiruose leidiniuose J. Le
bedys paskelbė eilę straips
nių apie M. Daukšą, S. M. 
Slavočinskį, K. Donelaitį, S. 
Valiūną, S. Stanevičių, S. 
Daukantą ir kitus senosios 
lietuvių literatūros atsto
vus.

Visi šie darbai liudija, 
kad J. Lebedys giliai paži
nojo lietuvių literatūros is
toriją, ypač senąją, lietuvių 
tautosaką, kalbą.

Pastaraisiais metais moks
lininkas rašė stambų veikalą 
“Lietuvių kalbos vartoji
mas viešajame gyvenime 
XVII-XVIII amžiuje.” De-

užbaigti šio darbo. Ir ne tik 
šio, bet ir kitų, jau pradėtų 
ir sumanytų.

Nemaži nuopelnai J. Lebe
džiui priklauso ir kaip pe
dagogui. Dirbdamas uni
versitete jis išugdė gausų 
būrį lituanistų, kurių ne 
vienas šiandien jau yra ta-

pęs žymiu mokslininku, ver
tu savo buvusio profeso
riaus.

Kad ir koks gauąus be
būtų lituanistų būrys, lietu
vių literatūros mokslas iky 
gai jaus didelę spragą, ku
ri atsirado netekus J. Le
bedžio.

Liepos 14 d. velionio pa
laikus, paldydėtus gausaus 
jo mokinių, bendradarbių, 
artimųjų būrio, priglaudė 
gimtoji Devynduonių žemė.

T. Lietuvos kraštotyrininkai dirba
Lietuvos TSR paminklų 

ir kraštotyros draugija iš
leido 362 puslapių knygą 
“Kraštotyra 1969.” Draugi
ja, kurios centras yra Vil
niuje, turi 26,000 narių. Jie 
plačiai paskirstę po visą 
kraštą ir kiekvienas dirba 
savo rajone.

Kraštotyra, tai daiktinis 
Lietuvos senovės atkūrimas, 
jos archyvinių bei muzieji
nių paminklų rinkimas, jų 
saugojimas bei eksponavi
mas. Tai praplėsta Lietu
vos istorijos studija.

Kraštotyrininkai neven
gia nė politinių temų. Pav., 
minėtoje knygoje Mindau
gas Tamošiūnas rašo apie 
lenininės “Iskros” ir ki
tos nelegalios K. P. litera
tūros iš užsienių gabenimo 
kelius, jos slėpimo bei pa- 
skaidymo centrus, knygne
šius, ryšininkus, jos saugo
tojus ir kt. Aprašomos 
transporto stotys Jurbarko 
rajone, Šakių rajone, Ve
liuonoje ir kitur.

Adomas Makare vičius ra
šo apie 1905 metų revoliuci
jos atgarsius Vilkijoje. O 
ten būta smarkių kovotojų!

Danutė Verslovienė prisi
mena revolucionierių - kovo
toją už Tarybų valdžią An
taną Kurklietį (1880-1965), 
— “Kalvio Ignoto” prototi
pą, kuriam 1965 m. prie Ro
kiškio Kraštotyros muzie
jaus atstatyta “Kalvio Ig
noto” kalvė, o 1967 m. ant 
A. Kurkliečio kapo atideng
tas paminklinis akmuo. Ro
kiškio vidurinės mokyklos 
kraštotyros būrelis globojo 
šio įžymaus rokiškiečio ka
pą.
” A. Kurklietis buvo kalin- 
tas “laisvos” Lietuvos 
kalėj i m u o s e nuo 1926 iki 
1934 metų.

Klemensas Naudžius rašo 
apie 1901 m. įvykusį pirmą
jį lietuvių teatrą Sūduvoj e- 
Suvalkijoje. Spektaklis įvy
ko Žiūrių-Gudelių kaime, 
Paežerių valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrityje, netoli Pilviš
kių. Buvo suvaidinta Ketur
akio trijų veiksmų komedi
ja “Amerika pirtyje,” išleis
ta Tilžėje 1895 m. Šio spek
taklio iniciatoriais ir pa
grindiniais veikėjais buvo 
du Marijampolės gimnazi
jos studentai: Kazimieras 
Pietaris, rašytojo d-ro Vin
co Pietario pusbrolis, ir 
Liudvikas Ciplijauskas, nuo

Šunskų. Vaidinimas įvyko 
ūkininko M. Šnirpūno sek
lyčioje.

Pedagogė Lilija Kudir
kienė savo straipsnyje 
“JAV lietuvis—Tarybų Lie
tu v o s kraštotyrininkams” 
rašo:

“Prieš kurį laiką Lietu
vos TSR Paminklų apsau
gos ir kraštotyros Draugi
jos Tarybos prezidiumą pa
siekė maloni žinia, kad pa
žangus JAV lietuvių visuo
menės veikėjas Antanas. Pe
triką Tarybų Lietuvos^ 
kraštotyrininkams paskyrė 
dovaną — 200 rublių, kurią 
perdavė prof. J. Jurginis.”

Seka trumpa A. Petrikos 
biografija ir po jos:

“A Petrikos artimumas 
visam gimtojo krašto kul
tūriniam gyvenimui puikiai 
rodo ir jo domėjimasis Lie
tuvos TSR Paminklų apsau
gos ir kraštotyros Draugi
jos veikla, ir minėtosios pre
mijos kraštotyrininkams 
paškyrimas.

Lietuvos TSR Paminklų 
apsaugos ir Kraštotyros 
Draugijos tarybos prezidiu
mas nutarė iš A. Petrikos 
padovanotos sumos skirti 
keturįas vienodos reikšmės 
ir vienodo dydžio pre
mijas — po 50 rublių. Iš 
didelio gerų kraštotyrinirfr 
ku biuro verčiausiais šiofc 
premijos Draugijos Tary
bos prezidiumas pripažino 
kolūkietį Antaną Jonušą, 
muziejininką Praną Juoza
pavičių, mokytoją Juozą 
Šliavą ir mokytoją Zofiją 
Vilytę. Apie juos visus bū
tų galima pasakyti tą patį: 
darbštūs, kraštotyros veik
lai aukoja visą savo laisvą 
laiką, kartais net ir būti
niausią poilsį. Aktyviai da
lyvauja Draugijos rengia
muose konkursuose, parodo
se.”

Seka premijuotų veikėjų 
trumpos biografinės apy
braižos. Piniginė premija 
(Lietuvoje gautas už raštus 
honoraras), aišku, menka. 
Tačiau ji turi didelę mora
linę reikšmę, kuri skatina 
pagerbtuosius kraštotyri
ninkus dar uolesniam dar* 
bui! ’

(Mikromegas

Pietų Vietnamo valdžia 
grąžino namo į Š. Vietnamą^ 
62 sužeistus ir kitaip sun
kiai sergančius karo belais
vius. I

RUDENS MOZAIKA
Juoduojančiam miško fone 
Balti beržų kaspinai... 
Meldžiasi skarotos eglės 
Putinų rožančiaus karoliais ... 
Vien tik prie kryžkelių žmonės 
Rimties nejus amžinai...
Šiandieną šermukšniai dega 
Saulėtuose rudenio toliuos,— 
Tai saulę ruduo, palydi. 
Bėga taku šnaresys...
Lapai išsiilgo sniego, 
Ir gamta atrodo nurimus, 
Išleidus paukštį į skrydį. 
Jos nekankins ilgesys... 
žmonės neišĮydi nieko. 
Bet lauks vytlifelib artinuos...

Antanas šilingas

GIMTINĖ
Tyla sustingusi arimuos, 
Medum pakvipusi diena, 
Paklydus upė tarp beržynų, 
Rytais pražydusi rasa.

Vaikystė tarp žiogų prabėgo, 
Kvatojosi jaunystė lankoje... 
O metai lyg upelis bėgo, . 
Nunešdami tolyn srove.

Gimtine, neliūdėk, sugrįšiu: 
Tik lauk, kaip motina sūnaus. 
Upe gimtąja aš perbrisiu, 
Vos spėsi Tu mahe pašaukt.

Povilas Tautkus
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•Leninas ir “Internacionalas”
“Komunos reikalas nemir

tingas — jos sunaikinti ne
galima.” Šie žodžiai priklau
so Eženui Patje, vienam iš 
mylimiausių prancūzų pro
letariato poetų. Audringo
mis 1871 metų gegužės mė
nesio dienomis, kada Pary- 
ž i a u s gatvėse versaliečiai 
šaudė komunos gynėjus, 
Eženo Potje vyriausybės 
nariai, slapstydamiesi nuo 
persekiotojų, kur tai Pary
žiaus priemiesčiuose, sukū
rė savo poemą “Internacio
nalą,” persisunkusį nepaju
dinamu tikėjimu teisingumo 
triumfu.

Pirmą kartą “Internacio
nalo” tekstas buvo paskelb- 

. tas tik 1887 metais, neužil
go prieš poeto mirtį. Pra
džioje šis eilėraštis neat
kreipė ypatingo sau dėme
sio. Apie jį neprisimenama 
nei E. Potje nekrologe, nei 
firmoje P. Aržiriado bro
šiūroje skirtai jo kūrybai, 
net jau po metų laiko di
dingosios eilutės, gimusios 
Paryžiaus komunos ugnyje, 
surado įkūnijimą tokioje di
dingoje, galingoje melodijo
je, kurią sukūrė darbo liau
dies sūnus Pjeras Degeite- 
ris.

XX amžiaus riboje “In
ternacionalo” garsai gerai 
paplito po visą Europą. Šią 
rūsčią proletariato dainą- 
himną galima buvo užgirsti 
darbininkų susirinkimuose, 
streikų ir susidūrimų dieno
mis, gatvių demonstracijo
se. Rusu revoliucionierių 
eilėse jis tapo žinomas pui
kiame (truputį skirtingai 
nuo prancūziškojo origina
lo) Arkadijaus Koco verti
me. Trys, ugningi koviniai 
posmeliai, atrinkti Koco, 
suskambėjo kaip savaran- 
kiškas, meniškas pilnavertis 
kūrinys, patenkinantis re
voliucinės kovos Rusijoje 
uždavinius.

“Internaiconalas” padarė 
didelį įspūdį visose vakarų 
Europos ir Amerikos rusų 
kolonijose ir jį rusų social
demokratai dainuodavo gat
vių demonstracijose ir mi
tinguose. Potje -Degeiterio 
daina tapo rusų revoliucijos 
himnu. Vienas iš pirmųjų 
pasaulinę - istorinę reikš m ę 
įvertino V. I. Leninas. Di
delio talento, giliai ir jau
triai jaučiąs muziką, gerai 
pažinojęs įvairių šalių revo
liucines dainas, jis negalėjo 
likti abejingu herojiniam 
himnui, kuriame apdainuo
jama darbininkų klasės ko
va ir busimoji pergalė. Ga
lima be perdėjimo pasakyti, 

jikad “Internacionalas” per 
vlisą Lenino gyvenimą' bu- 
vo mylimiausia daina. Tas 
patvirtinama daugybe fak
tų, kaip dainos tekstu pasi
rodymas partinėje spaudo- 

_je, kuriai vadovavo Leni
nas. 

Sena bolševike M. Esen 
prisiminus savo susitiki
mus su Leninu Ženevoje, 
rašo: “...jis labai mėgo 
dainuoti chore ir klausytis 
dainų. Mūsų repertuaras 
buvo gana įvairus. Visados, 
kaip paprastai, pradėdavo
me nuo revoliucinių dai
nų — “Internacionalo,” 
“Marsalietės,” “Varšuvie
tės.” 1904 metais Ženevoje 
išrinko “Vperiod” (“Pir- 

^nyn”) laikraščio redkolegi
ją, kuriai vadovavo Leninas, 
feusirinkimus linksmai už
baigdavome vieningu revo- 

k liucinių dainų ir “Internaci
onalo” atlikimu. Leninas tą 
vakarą, kaip ir visada, daly
vavo bendrame chore ir dai

navo su ypatingu įkvėpi
mu.”

1911 metais netoli Pary
žiaus, Lonžiumo miestelyj, 
Leninas suorganizavo parti
nę mokyklą. “Pap rastai 
Vladimiras Iljičius buvo ir 
vertėju, darydamas mums 
prancūzams,—prisimena H. 
Dogadovas,— pastabas, lie
čiančias mūsų dainavimą; 
be to, jis stengėsi mus iš
mokyti dainuoti ir “Inter
nacionalą.” Panašių pavyz
džių, kalbančių apie jo dė
mesį “Internacionalui,” emi
gracijos metu užsienyje, ga
lima būt pateikti nemažai.

1913 metu sausio mėnesio 
3 d., laikraštyje “Pravda” 
straipsnyje, skirtame E. 
Potje 25 metų mirties me
tinėms, Leninas iškėlė di
delę “Internacionalo” reikš
mę pasauliniame proletaria
to judėjime. 1917 metų ba
landžio mėn. 3 d. Leninas 
atvyęs į Peterburgą nuvy
ko į bolševikų štabą Kše- 
sinskos rūmuose. Po susi
rinkimo, Lenino pasiūlymu, 
visi sudainavo “Internacio
nalą.”

Iš pirmųjų Didžiojo Spa
lio socialistinės revoliucijos 
dienų “Internacionalas” bu
vo paimtas nugalėjusio pro
letariato apginklavimu. Tai 
įvyko tik Lenino dėka. Ne
buvo nė vieno susirinkimo, 
mitingo, šventės, demons
tracijos, koncerto, kur ne
skambėtų Potje - Degeiterio 
daina. Didžiulėje šalyje ne
buvo nė vieno žmogaus, ku
ris nebūtų žinojęs šios me
lodijos. Visur, kur tik bu
vojo Leninas, pasigirdo “In
ternacionalo” garsai, o pat
sai visada aktyviai dalyvau
davo jo atlikime. Atidarant 
IV-ojo Kominterno kongre
są, kuriame dalyvavo ir Le
ninas, “Internacionalą” atli
ko penkiasdešimčia kalbų.

1920 metais, IX partijos su
važiavime eilė delegatų pa
siūlė paskirti specialų posė
dį Lenino penkiasdešimtme
čio atžymėjimui. Leninas 
nepritarė šiam reikalui. Jis 
pasakė: “Draugai! Geriau 
sudainuo k i m e Tnternacio- 
lą’.” Ir didinga himno 
melodija pasklido Krem
liaus Sverdlovo salės skliau
tais. Pagal Lenino nurody
mą Spasko bokšto laikrodis 
pradėjo groti “Internacio
nalo” melodiją.

“Internacionalas” buvo pa
tvirtintas kaip oficialus, 
pirmosios pasaulyje socia
listinės darbininkų ir vals
tiečių valstybės himnas. 
1944 metais jis tapo TSKP 
himnu.

Tuo pačiu “Internaciona
las,” kaip darbo masių him
nas, išlaikė visą savo tarp
tautinę reikšmę. Nemirtin
ga daina, gimusi proletari
ato gretose, tarnauja visų 
šalių darbo žmonėms kovo
je prieš kapitalistinę vergo
vę, už taiką žemėje!

Juozas Slėnys

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos parlamente svars
tant pakelti personalinius 
taksus 10 proc. visos darbo 
unijos ir darbininkai smer
kia tą planą.

IEŠKOJIMAS
Esu pensininkas ir gyvenu 

gražioj vietoj Floridoje. Vie
nam nuobodu gyventi, tad ieš
kau moters, kuri norėtų gy
venti Floridoje. Moteris galė
tų būti ir namų gaspadinė. 
Prašau rašyti laišką, apie sa
ve. P. Sluckis, 1785 43rd St.r 
So., St. Petersburg, Fla. 33711 

(55-58)*

Worcester, Mass.
Iš “Laisvės” pikniko liepos 

12 d. Olympia parke
Diena pasitaikė saulėta, 

bet nekaršta, kaip tik gera 
piknikauti. Ketvirtą valan
dą Olympia parkas buvo jau 
pilnas automašinų ir ketu
ri busai, kurie atvežė arti 
keturių šimtų piknikautojų. 
Zaraba ir Trakimas-Senkus 
turėjo daug darbo, kolei vi
sus aprūpino įžanga.

Anksčiau “Laisvės” pikni
kuose draugės moterys tu
rėdavo moterų stalą su spe
cialiais valgiais, kuriuos jos 
pačios namie pagamindavo 
ir atveždavo į pikniką. Bet 
pėr pastaruosius metus to 
stalo pasigendame ir pikni
kai! to j ai pasigenda tų ska
numynų.

Šiemet worcesterietės 
draugės įdėjo daug darbo į 
priruošimą valgių piknikui. 
Šios draugės įdėjo po dvi 
dienas darbo: A. Vosilienė, 
K. Sabaliauskienė, M. Green, 
F. Petkūnas, M. Shipman, 
M. Sukackienė, S. Vaitulevi- 
čienė ir Eva Šnaras su savo 
sesute. J. M. Lukai darba
vosi prie barčekių ir kitų 
darbų, kurių netrūko prie 
bufeto. E. Belekevičienė ir 
pagalbininkė dirbo prie 
“hot dogs” ir toniko. Var
de rengimo komiteto taria
me visiems ačiū, kurie pri
sidėjote su darbu, todėl šis 
piknikas pavyko gerai ir 
bus gražios naudos pažan
giajai spaudai. Ačiū už 
aukas — M. Klimas aukojo 
$10, L. Žalimai, V. Žitkus ir 
J. Gaidys nusibaudė patys 
save, kad negalėjo dalyvau
ti piknike, paaukodami po 
penkinę. Ačiū M. Aleksan
drams už pyragus.

Ačiū visiems, kurie atve
žė dovanų, kurios davė pel
no sekamai: Žukauskienės- 
$31.26, Annės Urbonienės— 
$30.75, Gutauskienės-Chest- 
nut, LLD kp.—$27.50, Rep- 
šienė-Druzas — $25, Rač? 
kauskienė - Yocumskas — 
$25, Žukauskienė - Platienė-- 
nė — $25.

Šios kolonijos pasidarba
vo platinimui pikniko bilie
tų: Montello už $60.50, Nor- 
woodas — $50, Haverhillis- 
$50, So. Bostonas — $25, 
Lawrencus — $13, Worces- 
teris — $109.

Per pikniką daugelis klau
sė, kada rudeninis spau
dos piknikas įvyks. Sunku 
.pasakyti. Praeitame ap
skrities suvažiavime buvo 
pageidauta tokio pikniko. 
Tik visa bėda, kad niekas 
neprižadėjo prisidėti su 
darbu, o be jo ir piknikas 
negalimas. Buvo laikai kuo
met pradėjome rengti pik
nikus Maynarde, kada visos 
kolonijos anksti rytą su sa
vo darbininkais traukėme į 
Maynardą. Dar būtų gali
ma ir dabar, jei visi pa
mirštume tą senatvę, kurie 
dar be lazdelės pagalbos 
vaikštome, ir padirbėtume. 
Reikia tik noro bdi pasi
šventimo.

Jaskevičius
pikniko sekretorius

•

LLD 11 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugp. 12 
d., 1:30 v. popiet, 29 Endi
cott St.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti. Bus pateiktas 
pikniko raportas. Turime ir 
kitų reikalų apkalbėti. Pa
sitarsime “Laisvės” 60-me- 
čio Albumo reikalu.

Jaskevičius, sekr.

Binghamton, N. Y.
Sekmadienį, rugpiūčio 2 d., 
LDS 6 kuopos svambi išvyka

Jau tik kelios dienos beli
jo iki mūsų LDS 6 kuopos 
labai svarbios išvykos-pik
niko. Kaip tik šia proga ma
tome būtiną reikalą dar 
kartą priminti vietos ir pla
tesnės apylinkės lietuviams 
ir pakviesti jus, senus ir 
jaunus, tą dieną negaminti 
valgių namie, bet atsilan
kyti pas mus. Čia bus pa
ruošti skanūs pietūs ir šiaip 
įvairių užkandžių netruks. 
Bus ir įvairių gėrimų, pagal 
pasi rinkimą: kavutės ir 
“stipresnių.”

Kaip jau žinome, mūsų 
šeimininkės dažnai dirba 
prie paruošimo LDS 6 kp. 
banketų, vakarienių ir iš
vykų, ir visados svečiai bū
davo pilnai patenkinti. Tad 
yra vilties manyti, kad jos 
nė dabar svečių neapvils— 
tikrai puikiai visus svečius 
pavaišins.

Išvyka prasidės 12 vai. 
ir tęsis iki vėlyvo vakaro, 
Jono Kulbio gražioje sody
boje, prie Canklin Avė., ant 
Susquehanna upės kranto, 
kaip ir miške. \ Privažiavi
mas geras, ir automašinoms 
pasistatyti yra daug vietos.

Važiuojant Canklin Avė., 
kairėje privažiuosite River 
Rd., tai ir sukite į jį ir va

žiuokite iki galo, o čia vėl 
sukite kairėn — ir ten ra
site pikniko vietą.

Svarbiausia yra tai, kad 
atsilankytų kuo daugiau 
svečių. To prašo LDS 6 
kuopa, kuri regia šį pikni
ką, taip pat ir rengimo ko
misija.

O. W.

K-4.- •

Arlington, Mass.
Mūsų tėvelis Mikolas Ven- 

zlauskas (Michael Wenz
low.) mirė liepos 5 dieną. 
Paliko liūdesyje dukterį, 
sūnų ir keturis anūkus.

Mūsų tėvais ilgai darba
vosi dėl lietuvių pažangos.

Mes dėkojame visiems, 
kurie atsilankėte į tėvelio 
šermenis. Tikrai nuo šir
dies ačiū, kad tiek daug tė
velio draugų užjautė mus 
liūdesyje.

Nellie Fisher, duktė
William Wenzlow, sūnus

Baltimore, Md.
LLD 25-ta kuopa turėsi

me susirinkimą Rugpiūčio 
1 dieną, šeštadienį, 2 vai po
piet, nariams žinomoje vie
toje — 2538 McHenry St. 
Visi nariai malonėkite da
lyvauti.

Taipgi ir LDS 48-ta kuo
pa turėsime susirinkimą tą 
pačią dieną ir toj pačioj vie
toj. Prašome visus narius 
dalyvauti.

Kuopų komitetas

Kairas. — Egipto ministe
rija skelbia, kad ji radusi 
tarp nelaisvėn suimtų izra
eliečių ir vieną amerikietį, 
kariavusį prieš arabus.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Harvey Gasparaitis
Liepos 14 d. sukakoi trys metai kai mirė mano 

sūnus. Aš liūdžiu viena. #
Margaret Gasparaitienė

Hillside, N. J.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Valys ir Vera Bankai, Jamaica, N. Y.

Įspūdžiai iš St. Petersburg©, Fla.
Prieš metus laiko iš Eliza

beth, N. J., išvyko į St. Pe- 
tersburgą pastoviai apsigy
venti Valio Bunkaus brolis 
Pranas su žmona.

Š. m. liepos 8 d. nusitarėm 
juos aplankyti. Su mumis 
kartu keliavo ir Vladas Mi
siūnas.

Vykome autobusu, nes 
norėjome plačiau pasidairy
ti ir pamatyti įvairius vaiz
dus.

Kelionė buvo idomi. Au
tobusas vėsinamas, gali ra
miai sėdėti, dairytis ar mie
goti.

Atvykus į St. Petersbur- 
go autobusų stotį, mūsų jau 
laukė brolis Pranas su sa
vo automašina. Kartu su 
Pranu atvyko mūsų pasitik
ti ir vietinis veikėjas drg. 
Greblikas.

Kadangi esame girdėję vi
sokių pasakų apie Floridos 
gamtą, kad ten esama vi
sokių vabzdžių, driežų, tai 
vykdami pas brolį žiūrėjom 
pro atomašinos langus, ar 
nepamatysime ką nors rėp
liojant.

Pasiekus brolio rezidenci
ją, klausėme, ar mes gali
me aplinkui pasivaikščioti. 
Aišku, jie juokėsi iš mūsų; 
sako, galite būti ramūs, čia 
nieko baisaus nėra.

Tiesa, mes nustebome, nes 
matėme visai kitokį vaiz
dą, negu kad galvojome.

Brolis Pranas gražiai įsi
kūręs. Jų namas erdvus, 
Aplinkui namą žydi įvairios 
gėlės, vaismedžiai, nepa
prasta švara.

Tiesa, vasaros mėnesiais 
saulė daug karštesnė, negu 
pas mus Niujorke, tempe
ratūra siekia iki 97 laips
nių; bet drėgmės nėra, oras 
sausas, neprakaituoji.

Keletas žodžių apie lietu
vių pažangią veiklą:

Liepos 11 d. LLD-jos 45 
kuopa Laiškanešių salėje 
paruošė pietus. Nuvykome 
papietauti ir prie gražios 
muzikos pasišokti.

Sutikome daug ten gyve
nančių senų pažįstamų. Mus 
labai nuoširdžiai pasitiko.

Ten gyvenanti lietuviai jau 
nebe jaunuoliai, visi pensi
ninkai. Tačiau gana ju
drūs, energingi; kai mu
zika užgroja, tai visi grie
bia po “paną” ir šoka, kad 
net grindys dreba. O pas 
mus tokio amžiaus žmonės 
nė negalvoja apie šokius.

Antrą dieną, liepos 12, 
sekmadienį, vėl nemažas 
būrys pažangiečių susirin
ko į gražų Mago r a parką 
prie plataus ežero.

Čia praleidome popietę 
prie užkandžių ir kavutės, 
pasikalbėdami įvairiais 
klausimais ir susipažindami 
su naujais draugais ir drau
gėmis.

Besikalbant sužinome, 
kad pas juos veikla nė kiek 
nemažesnė kaip Ninujorke. 
Jie sako, kad į parengimus 
susirenka virš dviejų šimtų 
žmonių, o ypač žiemos lai
ku, kai daug šiauriečių at
vyksta paviešėti.

Mes paviešėjome apie dvi

savaites apla n k ė m e daug 
pažįstamų vietipių pažan
gos veikėjų — draugus Val
ley, W. Dubendrį, J. Stan
ley, P. Blaškius ir kitus. 
Taipgi aplankėme L. Kava
liauskaitės sesutę A. Jurevi
čienę ir buvusią Zablackie- 
nę, dabar Puišienę, J. ir M. 
Judžentus. Labai gaila, kad 
abu Judžentai nesveikuoja. 
Palinkėjome jiems sveika
tos ir džiaugsmo.

Kur tik apsilankėme, bu
vome nuoširdžiai priimti ir 
pavaišinti. Širdingas ačiū 
visiems.

Besikalbant su moterimis, 
aš prisiminiau apie New 
Yorko Moterų klubą. Tuo
jau įsirašė dvi naujos na
rės — Rožė Samulionienė ir 
Paulina Blaškienė. Jos pa
simokė j o amžinos narystės 
duokles po $5. Ačiū joms.

Sutikau svečią iš Lietu
vos — Povilą Sklerį iš Kau
no. Iš profesijos yra me
lioracijos katedros vedėjas. 
Labai malonus draugas. Jis 
atvyko paviešėti pas savo 
brolį Feliksą, gyvenantį St. 
Petersburg©. Sakė, dar pa
keliaus po Ameriką, o grįž
damas į Lietuvą mano su
stoti New Yorke.

Valys gavo “Laisvei” au
kų nuo floridiečių: J. Ra
gauskas. $20, Antanas Anta
navičius $5. Ačiū jiems už 
paramą.

Įvairios Žinios
Chicago.—Studentų grup- 

pės sukėlė $70,000 paramai 
kandidatų, kurie griežtai 
pasisako prieš karą Indoki
nijoje. Studentai turi nu
žymėję 12 tokių kandidatų.

Londonas. —- 47,000 uostų 
darbininkų atstovai atmetė 
naują algoms pakelti pasiū
lymą. Uostų darbininkų 
streikas dabar plečiasi, pa
ralyžiuoja Anglijos uostus.

Cleveland, Ohio
Iš Cleveland© Lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Liepos 10 dieną pirmą va
landą po pietų mažas būre
lis narių susirinko į Italų 
salę, 15901 St. Clair Ave. 
Man gaila, kad negalėjau 
dalyvauti. Priežastis—ne
sveikata namuose. Mano' li
gonis dar silpnas, negaliu 
vieną palikti, aš pati taipgi 
bejėgė.

Man draugė M.Mačionienė 
pranešė telefonu, kad ma
žai narių tedalyvavo ir kad 
nebuvo daug kas nuveikta. 
Keletas klubo marių aplan
kė draugę M. Korsakienę 
su dovanomis. Palinkėjo' jai 
greito sustiprėjimo.

Klubietės nutarė sekamą 
susirinkimą turėti su už
kandžiais. Narės prašomos 
ką nors pagaminti .ir atsi
nešti į susirinkimą. Laiko 
mes turime, galime tai pa
daryti.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks rugpiūčio 6 dieną, ket
virtadienį, paprastu laiku. 
Visos bandykime būti.

SO. BOSTON, MASS.

Reikalingas kambarys
Reikalingas kambarys su pri

vilegija naudoti virtuvę. Pa
geidaujama Bostone ar apy
linkėje. Esu dirbantis asmuo. 
Prašome skambinti 323-6791.

(56-57)

HELP WANTED-MALE-FEMALF
AUTO GLASS INSTALLER. We 

are one of the biggest dealers in 
auto glass in A. The Northeast B. 
The nation, and we need an exper
ienced installer right now. Pay and 
benefits are tops. If you feel you 
qualify, call Robert Allen for an in
terview. 518-438-3529; or , write: 
Robert Allen, 17 Marion Ave., South 
Glens Falls, N. Y. 12801.

(54-60)

AUTOMOBILE MECHANICS
Experienced desirable. Prefer 

Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, 
Ferrari, and Maserrati experience. 
Call 8 AM to 5 PM.

ROLLSTON MOTORS 
212-427-6155

(55-61)
(55-58)

GIRL FRIDAY wanted. For in
teresting position in office of nat
ional trailer leasing company. Sala
ry open for interview. Call Mr. Ro
binson at 201-656-5000, North Ber» 
gen, N. J. (51-60)

CLERK TYPIST. Jersey Printing 
Co. is looking for a girl to work 
part time General Office duties, in
clude typing, filing and telephone 
work. Hours are 12:30 PM—3:30 
PM. 5 days a week. Call for inter
view appoint. Mrs. Martin. 777-5900. 
JERSEY PRINTING CO., 238 Penn
sylvania Ave., Paterson, N. J.

(50-58)

NURSE-RN. 11 PM to 7 AM., 
full or part time. Excellent employee 
benefits. Pleasant working condi
tions. Modern infirmary. METHO
DIST HOME for AGED. Belmont 
and Monument Ave., Philadelphia. 
215-TR-8-3600. (50)56)

MECHANICS
Air-Condtioned

Service installation—trouble shoot
ing Union shop.

New registration now open. Max
imum salary, permanent position, 
every benefit. Opportunity for a 
career for a man experience in com
mercial and industrial systems. 
Knowledge of English essential.

A.R.S. MAINTENANCE CORP. 
703E.giyth St., Bronx, N.Y. 10467.

Mr. LaFranco. . 212-655-8121.
(53-60)

BAKER
Experienced in pies. Full time. 

Blue Cross after 90 days. MALLIS 
PIE BAKERY, 491 N. 3rd St., Phi
ladelphia. WA 5-3399.

(54-56)

COOK, Assistant, year around po
sition in a retirement hotel. Com
mercial, experience not neccessary. 
Excellent salary, pleasant environ
ment. Fine shore community.

609-399-0827. (54-60)

HOUSEKEEPER. Plain cooking 
for two adults, own room and TV. 
Sleep in. Huntingdon Valley, Pa. 
215-WI 7-0694.

(54-56)

REAL ESTATE

GREENWOOD LAKE, N. Y. 150 
yr. old modernized farmhouse, 3 bed
rooms, 2 baths, modern kitchen, 2 
living rooms, natural gas heat, cop
per plumbing, 1 acre. $35,000. 2 bed
room year round hillside house, 300 
ft. from lake. Oil HA heat, large new 
kitchen, enclosed porch, w/w car
peting, ?21,000. CHRISTMAN, Re
altor, Greenwood Lake, N. Y. 914- 
GR 7-8708. (51-60)

Jackson, Miss. — Negrai 
miesto tarnautojai 463 bal
sais prieš 1 nusitarė ir to
liau tęsti streiką, kuris bu
vo pradėtas birželio 29 d.

East London.—Pietų Af
rikos ..respublikoje užvirė 
karas tarp policijos ir 800 
Transei genties. Policija 
nukovė nemažai afrikiečių 
genties narių.

Jefferson City, Mo.—Apol
lo H astronautai , m i n e j o 
sukaktį nuo nusileidimo ant 
Mėnulio. Jie savo atsieki’ 
mils aukoja pasaulinei tai* 
kai0
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Iš įspūdžių Lietuvoje

Kiaušiniu ir vištienos “fabrikas”
Kai atvykau į Lietuvą, į 

Vilnių, pirmiausia susidū
riau su kvietėjais, su Lie
tuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais komiteto darbuo
tojais, kuriems vadovauja 
Vincas Karvelis su Vytau
tu Kazakevičium. Jie klau
sė manęs, ką aš noriu pir
miausia pamatyti Lietuvo
je — gal istorinių dalykų, 
muziejų...

Atsakiau jiems, kad pir
miausia noriu pasimatyti su 
giminėmis. O paskiau no
riu pamatyti tikrąjį Lietu
vos žmonių gyvenimą, ką 
jie veikia, ką daro ir kaip 
jie daro daiktus dėl kasdie
ninio gyvenimo.

Ypatingai mane vargino 
jau seniai 'vienas Lietuvos 
spaudos keliamas dalykas, 
surištas su karvių pienin
gumu. Man atrodė, kad jie 
bando karves vystyti Lietu
voje pieningomis ne iš to 
galo, iš kurio pripažinta pa
saulinių mokslininkų. Tą aš 
norėjau matyti savo akimis, 
ar jie gerai daro, kaip jie 
sako.

Pasikalbėjime buvo Vil
niaus “Tiesos” redakcinio 
kolektyvo narys Vytautas 
Miniotas. Gi pasirodė, kad 
jis yra agrikultūristas ir aš 
jo žinojimu agrikultūroje jokio lango, 
neprilygstu. Jis prižadėjo 
vykti su manimi į bile Lie
tuvoje moksliškai išvystytą 
agrikultūros šaką ir paro
dyti man, kad kas yra daro
ma Lietuvoje moksliškai 
agrikultūroje, yra daroma 
gerai. “Ką nori pirmiausia 
pamatyti Lietuvoje iš moks
linės agrikultūros?” klau
sia manęs.

Norėčiau pamatyti ma
žiausia tris pamatines Lie-

tuvos agriku 11 ū r i n e s ša
kas,” sakau. “Noriu pama
tyti kiaušinių-vištų ūkį, pie
nininkystės-karvių ūkį ir 
vaismedžių - sodininkystės 
ūkį.” Buvau užtikrintas, kad 
už poros dienų man tokia 
programa bus sudaryta. O 
kol kas galiu pasirinkti pa
žiūrėti, kas arčiausia.

Paskirtos dienos gražų ry
tą atvyksta į Neringos vieš
butį mašina iš “Gimtojo 
krašto,” su to žurnalo re
dakcijos nariu Antanu Bur
da. Tas malonus jaunuolis 
sako, kad V. Miniotas ne
gali išlikti iš darbo, tai jis 
pėsišventė užimti jo vietą. 
Planas sudarytas mane vež
ti į Vievio paukštyną, ku
ris netoli Vilniaus, ant Kau
no kelio.

Apie dešimtą ryto pasie
kėme Vievio paukštyną. Gi 
kad čia “fabrikas”! Pir
miausia lenda į akis aukš
čiausias dūmtraukis, kaip 
įprasta matyti prie fabrikų- 
įmonių. O aplink jį eilės ir 
eilės ilgų, ^plačių, vienaukš
čių baltų plytų namų, irgi 
kaip įprasta matyti tokių 
namų didelio fabriko. Ap
link juos žemė lygi, brukuo
ta asfaltu. Vieni namai 
daugeliu langų, bet kiti

Tiek kiaušinių ir dar Lie
tuvai neužtenka. Bet, sako 
Stasys, ne užilgo bus Lietu
voje pustuzinis tokių kiau
šinių “fabrikų,” kurie pilnai 
patenkins Lietuvos gyven
tojus kiaušiniais. Bus jų ir 
eksportui...

su 
be

GETTING OLD
It’s hard to get old. For 

years you have been work
ing and thinking that some 
day your hopes and wishes 
will materialize. You keep 
on working, day after day, 
year after year and when 
finally the time comes when 
you have worked enough and 
enough years are on your 
shoulders, you stop and take 
a good look at yourself and 
find that the things you 
were not able to get finan
cially before, you are not able 
to get now because of other 
reasons — your health 
mainly. If you had a desire 
to travel and couldn’t af
ford it, now your health 
becomes an obstacle. You 
do not realize that your life, 
your dreams were fulfilled 
as much as they can be ful
filled while you were work
ing — the best years of 
your life. Especially true 
is this about our organiza
tional work. You had a part 
in the progressive move
men t, the work in the 
organizations had enriched 
your life and left cherish
able memories. And active 
life very often helps you 
reach the high age.

People who have stopped 
working should never stop 
being active. There is al
ways something you can do, 
if nothing else then at least 
attend the affairs of your 
organization. It is not ex
pensive, and every one 
needs a little change from 
every day routine.

It’s hard to get old but it 
should never mean giving 
up.

Puiki apsauga
Prie kontoros mūsų jau 

laukė zootechnikas Stasys 
Danius — jaunas, aukštas 
ir lieknas, labai linksmo bū
do vyras. Viskas jam jau 
buvo žinoma apie mano vi
zitą, tai jis vedė mus tie
siai į kontorą, kur jau bu
vo prirengtas planas mus 
aprengti baltais ploščiais ir 
apauti kaliošais.

Iš kontoros ėjome į viš
tidės pro siaurus vartelius, 
kur taip prirengta, kad tu 
tikrai įdėtum kojas kaip į 
kokios kempinės, patiesalą, 
pilną skysčio-desinfekto.

Praėjome ir pro plačius 
vartus, per kuriuos atvykę 
sunkvežimiai ir kitos ma
šinos turi įvažiuoti. Vartai 
po stogu, o po juo liūgas 
rudo vandens-skysčio. “Kas 
gi čia?” klausiu. Stasys sa
ko, kad ir čia tas pats da
lykas dėl disinfektavimo ra
tų, kaip ir ten dėl disinfek
tavimo avalynės.

Pasteb ėjau, kad tame 
milžiniškame namų kiekyje

Stasys įvedė mus į vieną 
vištidę. Vištidės durys bu
vo uždarytos ir langelis už
trauktas ferenkėle. Stasys 
palengva pastūmė ferenkėlę 
į šoną ir paprašė mus pa
žiūrėti vištidėn. O! kokie 
gražūs balti vištukai, ko
kių dviejų mėnesių! Kiek 
jų čia daug — rodos, kad 
milijonas jų. Visi lesa iš lo
velių, pridengtų vieliniu 
priedangėliu, taip, kad jiems 
būtų lengva lesti, atsigerti, 
bet neįlipti į lovelį. Tinka
mą šviesą jiems teikia elek
tra, mechmaniškai kontro
liuojama.

Vištų veisle
Atrodo leghoranai, ar 

ne?” sakau.
“Taip, leghornai, veisti 

Holandijoje; labai gerai iš
vystyti,” .sako Stasys.

Po keturių ir pusės me
nesio šios vištytės jau gali 
pradėti dėti. Bet čia joms 
neleidžia taip anksti pradė
ti, nes tokių jaunų vištelių 
kiaušiniai maži, rinkai ne
tinkami.

Ta pati bėda ir Ameri
koje. Stasys sako, kad jie 
lengvai išvengia tos bėdos, 
kontroliuodami vištai tems 
maistą ir šviesą. Tokiu bū
du jie čia nutęsia laiką iki 
5 mėnesių ir pusės, tada viš
tai tės jau deda pilnos mic
ros kiaušinius.

Čia vištoms leidžia dėti 
tik iki jos pasiekia 18 mė
nesių. Po to, jos jau peni
mos mėsai.

Jų vištos dėslios. Stasys 
Danius sako, kad dabar jų 
rekordas virš dviejų šimtų 
keturiasdešimt kiaušinių į 
metus iš vištos. Iki vėlesnių 
metų Amerikos vidurkis bu
vo tik 200 su biskiu iš viš
tos metams. Tiesa, ameri
kiečiai turėjo vištą, kuri 
padėjo 365 kiaušinius į me
tus, bet tai tik viena tokia 
višta...

Nuėjome į korpusą, kur 
vien tik dedančios vištos. 
Joms ir elektrinė šviesa pri
taikyta pagal apskaičiavi
mą, kiek jos turi lesti ir 
kiek ilsėtis.

Vištoms maistas nustato-

puslapių knygos, o ne vie
nos ko respondent jos. Bet 
šiuo bandžiau parodyti, ko 
socialistinė Lietuva siekia- 
si, kad patenkintų savo 
žmones, kad padarytų jų 
gyvenimą lengvesniu ir tur
tingesnių.

Jau buvo vidudienis, kai 
užbaigėme apžiūrėti nors 
apgraibomis vištidės. Zoo
technikas Stasys • Danius 
pakvietė mus pietų. Susė
dome mažame kambaryje 
prie moderniško stiliaus 
įrengimų.

Valgio padavėja atnešė 
bliūdą su “šiška-bab.” Avie
na ant baltutėlių ryžių, o 
ant jų riekelės baltųjų 
svogūnų. Ėmėme ir valgė
me, užsigerdami baltu vy
nu. Kaip skanus prepara
tas! Rodos, nesu nei Ame
rikoje tokio valgęs.

Laikas buvo ir visiems 
šios vietos darbininkams 
pietauti. Jų čia dirba net 
penki šimtai. Jie rinkosi į 
didelę baltą salę, prie leng- 
vutėlio stiliaus stalų ir kė
džių, kur ir jie valgė tą patį 
“šiišką-bab.”

A. Gilman

Laiškas iš Lietuvos
Lietuvių Meno Sąjungos 

dainininkai Vilniuje buvo 
iškilmingai sutikti su pui
kiu orkestru ir ževėjan- 
čiomis gėlėmis. Mus su
tiko gražios lietuvaitės 
tautiniais rūbais apsi
rengusios. Sveikinimo žodį 
tarė mūsų vadovė Mildred 
Stensler ir kanadietė drau
gė Kisielienė. Mus apgyven
dino moderniškame Gintaro 
viešbutyje.

Draugės keturios sesutės 
Eidukaitytės savo artimuo
sius pasikvietė pas save ir 
puikiausiai pavaišino. Tarp 
10* gražuolių man teko gar
bė būti tiktai vienam vyrui. 
Tai buvo tikrai neužmirš
tama sueiga.

Visi, kol kas, esame sveiki 
ir gražiai laiką leidžiame.

J. Grybas

, Use

nėra nei medelio, nei krū- mas kokio maisto reikia
1 v • Tnj i i i v • p zmokšnio. Rodos, kad šis fa

brikas, kaip koks miestas, v
statytas Sacharos pūstynė-jįOkį maistą, kuris vystytų

kokioms vištoms. Kurios 
deda, toms vištoms duoda

Vasaros metu
Kadangi vasaros metu N. 

Y. Liet. Moterų Klubas at
ostogauja per du mėnesiu, 
tai pirm negu susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėnesį, pra
nešu, kad per Nastę Buk- 
nienę turistė Mary Wiltkus, 
Kearny, N. J. išvykdama j 
Lietuvą, įteikė Moterų Klu
bui dovaną $10. Ačiū jai.

L. K—te, fin. sekr.

Pietūs ir “good time” 
po medžiais

Sekmadienį, rugpiūčio 9 dieną; .ir vėl turėsime išva
žiavimą arba pietus gražiajame Forest Parke. Juos ren
gia Lietuvių Literatūros Draugijos 185 kuopa. Išrink
toji komisija uoliai ruošiasi visus svečius draugiškai pri
imti ir skaniausiai pavaišinti. Šeimininkėms nereikia 
rūpintis gaminti pietus savo šeimai namie. Būkite mū
sų svečiais ir viešniomis.

Pietus valgysime lygiai 1 valandą. O į pavakarį 
dar gausime kavutės ir ko nors daugiau. Ir viskas tik 
už 3 dolerius asmeniui.

Žinoma, kaip ir visuomet, jeigu oras būtų lietingas, 
pietūs įvyktų Laisvės salėje.

Beje, su mumis dalyvaus jau sugrįžę iš Lietuvos 
menininkai-turistai. Bus įdomu išgirsti jų įspūdžius.

Rengėjai

MIESTE PASIDAIRIUS
New Yorko ir apylinkės 

gyventojai daugiausia nu
kenčia nuo pragyvenimo 
kainų kilimo. Birželio mė
nesį čia kainos pakilo 0.6 
proc., o bendras šalyje 
kilimas buvo 0.4 proc. 
Angeles mieste pakilo 
žiausia — 0.1 proc.

pa- 
Los 
ma-

Socialinės Tarybos komi- 
sionierius Goldberg pareiš
kė, kad dvi našlaičių ir tė
vų apleistų vaikų prieglau
dos yra perpildytos. Mies
tas dabar planuoja daugiau 
prieglaudų steigti.

Miesto Taryba užgyrė siū
lymą skirti $325,000 specia
liai penkių žmonių komisi
jai, kuri per 6 mėnesius ty
rinės policijos departamen
to korupciją,, kuri yra smar
kiai praplitusi tarp polici
jos.

New Yorko Kultūrinis 
Centras, 2 Columbus Circle, 
ruošia parodą Amerikos 
atominės bombos metimo 
ant Hirošimos ir Nagasa
kio miestų 1945 m. rugpiū
čio 9 d. Paroda prasidės 
rugpiūčio 4 d. ir tęsis iki 
rugpiūčio 10 d.

triktas užgyrė Arthur Gold- 
bergo kandidatūrą į guber
natorius. O prieš ketverius 
metus ši unija rėmė Rocke- 
fellerio kandidatūrą.

Taksių vairuotojų unija 
reikalauja policijos apsau
gos nuo plėšikų ir oro ter
šimą sulaikyti.

Lincoln Hospital nėra li
goninė, bet skerdykla,” pa
reiškė Jaunųjų Lordų Par
tijos vadovė Gloria Cruz, 
kai ligoninėje po aborcijos 
mirė puertorikietė Carmen 
Rodriguez.

susikirtimas tarp 
majoro Lindsay ir 
Tarybos prezidento

Majoras reikalau-

Eina 
miesto 
Miesto 
Garelik.
ja $325,000 tyrinėjimui ko
rupcijos policijoje, o Gare
lik tam priešingas.

Manhattan distrikto pro
kuroras, sakoma, yra sura
dęs, kad miesto policijoje 
veikia slapta kriminalistų 
organizacija. Ji palaiko ry
šius su kriminalistais už po
licijos ribų.

Išleistas naujas patvarky-Brooklyne federalinis teis- _ „
mas apkaltino James E. mas dėl persikėlimo per 
Schroederį, kuris grasinęs 
prez. Nixono ir vice prez. 
Agnew gyvasčiai. Jis buvo 
areštuotas liepos 9 d. Tar
dymas bus tęsiamas.

Brooklyno žydų centre 
sprogo pora bombų, padarė 
daug nuostolių.

Hudson upę. Nuo rugpiūčio 
12 dienos iš miesto važiuo
jant nereikės nieko mokėti, 
bet važiuojant į miestą rei
kės mokėti po visą dolerį. 
Tas paliečia Holland ir Lin- 
colno tunelius ir George 
Washington tiltą.

Manoma, kad tas pagrei
tins “trafiką.”

Rep

Parengimų Kalendorius
Rugpiūčio 9 dieną

Lie tu v. Literatūros Drau
gijos 185 kp. išvažiavimas- 
pietūs Forest parke., Prašok 
me įsitėmyti ir nepamiršt#

Rugsėjo 6 d.
Įvyks išvyka pas A. B. 

Ramanauskus, Sellersville,
Prašome įsitėmyti da-Pa. 

ta.

Rugsėjo 27 d.
Įvyks LKS B-vės popietė, 

“Laisvės” salėje. Bus ofici
alus prenumeratorių vajaus 
atidarymas ir pagerbimas 
senų draugų - veteranų vei
kėjų. Prašome tą dieną įsi
rašyti į savo kalendorius.

Spalio 11 d.
Pietūs pas Čiurlius įvyks 

spalio 11 dieną, 12 valandą, 
Pattenburg, N. J. -

Spalio 25 d.
Sekmadienį, LLD 

pos parengimas Laisvės sa
lėje pagerbimui Rojaus Mi- 
zaros, prisiminimui jo 75- 
mečio.

Žinios

kuo-

Kairas. — 6 arabai parti
zanai užgrobė Atėnuose 
Graikijos lėktuvą ir su 66 
keleiviais atsivarė į Egipto 
sostinę. Jie reikalavo pa
leisti 7 pirmiau areštuotus 
arabus partizanus. Kai 
Graikijos valdžia sutiko pa
leisti partizanus, lėktuvas 
buvo grąžintas.

New Delhis, Indija.—Dau
giau kaip 600 pilgrimų mal
dininkų, vykę 25 autobusai^ 
ir taksiais į dievo narnas, 
tarp Himalajų kalnų bu- 

!vo didžiulio potvinio pri
girdyti.

Pittsburg has. — Du jau
nuoliai mirė ir 3 kiti buvo 
pasiųsti ligoninėn. Jie buvo 
paėmę didelį kiekį vaistų, 30 
kartų tvirtesnių už morfi
ną.

je.
“Taip, vaizdas ne taip ma

lonus,” sako zootechnikas 
Stasys. “Bet, kur medžiai, 
ten ir paukščiai; o kur 
paukščiai, ten ir jų ligos, 
kurios kimba ir prie vištų. 
Vištoms ligos mažiausiai 
reikalingos.”

Tikras milžinas
Tai biskį atsarga. Tik rim

tas mokslininkas gali taip 
galvoti...

Minutei staptelėjome. Sta
sys ranka mostelėjo per tas 
eiles pastatų ir sako, kad 
kiekvienas tų namų gali ir 
išlaiko po dešimtį tūkstan
čių vištukų arba dedančių 
vištų. Visame plote esą jau 
virš keturi šimtai tūks
tančių vištų ir vištukų! 
Greitu lyaiku būsią čia 
jau pilna pusė milijono viš
tų. Tokio pavienio vištinin- 
ko nei turtingoje Ameriko
je nėra. Kiekvieną dieną šis 
vištynas duoda šimtą še
šiasdešimt tūkstančių kiau
šinių!

dėslingumą; kurios jau dė 
mėsos, toms duoda tokį 

1 maistą, kuris augintų joms 
mėsą.

Čia apskaičiuota, kiek 
joms reikia krakmolinio 
maisto, kiek proteinų, kiek 
(vitaminų, kiek kalkių, ir 
tam panašiai. Vandenį jos 
geria švarų, tekantį.

Dedančios vištos, rodos, 
sau tinginiauja. Vaikštinė
ja, kur papuola, pakrapšto 
pakratų. O, žiūrėk, kiauši
niai tik eina ir eina love
liu link kibiro, kur jie ir su
krenta iš lengvo. Kai kibi
ras pilnas, prižiūrėtoja tik 
permaino kibirą. Kiaušinių 
rinkti nereikia. Jeigu rei
kėtų, tai tik pagalvok, kiek 
reikėtų darbo rankų surink
ti 160,000 kiaušinių. Dabar 
surinkimo darbą atlieka 
mašina.

Labai sudėtinga įmonė
Ši kiaušinių įmonė yra su

dėtinga įmonė. Čia palie
čiau tik mažniekį. Viską čia 
aprašyti reikėtų daugelio

Los Angeles. — 7 policis- 
tai kaltinami užmušimu 
dviejų neginklunotų meksi
kiečių darant kr at as jų 
apartmentuose.

IŠĖJAU PAŽIŪRĖT

pažiūrėt, ar žmonės 
nesugrįžta 
iš kelionės.

Kelias bėgo, 
tartum pienas, 
tiktai aš 
buvau vis vienas.

Aš stovėjau 
ir žiūrėjau, 
ir man ašaros 
riedėjo.

Išėjau į kiemą, 
pažiūrėti sniego, 
žiūriu: visas sodas, 
kaip vaikelis, miega.

Aš stovėjau 
ir žiūrėjau, 
ir išbudint 
nenorėjau.

Jonas Mekas

Plieno Darbininkų Unijos

Apie 80 tūkstančių žmonių šiemet praleis savo ato
stogas nepakartojamame gamtos kampelyje Kuršių Ne
rijoje.

Nuotraukoje: Nidoje poilsiaujantis rašytojas Vikto
ras Miliūnas šnekučiuojasi >su seniausiu Neringos žveju 
Mikeliu Engelinu.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

La Paz. — Bolivijos vai
zdžia sutiko paleisti iš kalė
jimo 10 kairiųjų už du kid- 
napintus (pagrobtus) Vaka
rų Vokietijos diplomatus.

Paryžius. — Liepos 18 ir 
19 dienomis įvyko tarptau
tinė darbo unijų konferen
cija solidarumui su Indoki- 
nijos kovojančiais žmonė-^ 
mis prieš imperializmą. <

“Daily News” maileriai 
laimėjo po $75 į savaitę al
gos pakėlimą.

Pranešimas
“L” Albumo Redakcijai, 

Komisijai ir Direktoriams
“L” Albumo Redakcijos 

pasitarimas liepos 28 d. 3 v.
Albumo Komisijos posė

dis tą pat popietę 4 v.
“L” Direktorių Tarybos 

posėdis 5 v. CV

KAMBARIŲ 
IŠNUOMAVIMAS

Išnuomojame tris kambaL 
rius su rakandais. Cypres$ 
Hills apylinkėj, netoli Jamaica 
Ave. Dėl informacijų prašome^ 
skambinti: 277-8074.

(55-57)




