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KRISLAI
Kiek tik pajėgiame 
Vis^* dėmesio centre 
Pro$. Jonas Švedas 
Kazys Karpavičius 
Nieko apie rezultatus 

,—. A. Bimba —
Tai mieloji vasarėlė jau 

prabėgo. Ja negalime per 
daug skųstis. Kai kurios ko
lonijos ir labai gražiai pasi
rodė su spaudos naudai pik- 

; nikais. Didelė šlovė ir didelis 
ač i ū\j oms.

O dabar jau susikraustome 
į pastogę. Tai irgi daug kas

* priklausys nuo mūsų judėji- 
*mo apdairumo ir vpastangų.

Dar turime visą eilę koloni
jų, kuriose randasi puikių vei
kėjų. Jiems ant pečių gula 
didelė atsakomybė rudenio ir 
žiemos nepraleisti veltui.

Reikia žiūrėti, kad Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 

:,rįV ;: X-/ gyvuotų ir veiktų. Reikia ruoš
ti kuo daugiausia parengimu. 

A Reikia nepamiršti mūsų spau- 
dįs. Reikia “Laisvės’’ ir “Vil- 
nfes” vajus apvainikuoti gra- 

NfHE' ežiais laimėjimais.
, — ■— , ,r ■ į Ateinantį sekmadienį Wa-

’?■ te rl) u ryj e įvyks šaunus gra
žiam tikslui 'parengimas. Gir
dėti, kad vietiniai pažangie

ji čiai prie jo smarkiai ruošiasi.
v Taip pat girdisi, kad jie tu
rįs apsčiai svečių iš kitų Con
necticut valstijos kolonijų. 
New Yorko laisviečiai irgi ne
atsiliks. Todėl reikia tikėtis 
gražių rezultatų. 1

* Visi tarptautinių santykių 
feebėtojai susirūpinusiai klau
sia: Kaip Jungtinėse Tautose 
užsiaikys ir orientuosis Kini
jos delegacija? Ji bus viena 
iš penkių pastoviųjų Saugu
mo Tarybų narių. Ji turės 
veto teisę. Be jos pritarimo ir 
užgyrimo nepraeis joks Sau 
gurno Taryboje nutarimas.

Konkrečiai klausiama: Ko
kie jos santykiai bus su Ta
rybų Sąjunga ir kitais socia
listiniais kraštais?

Su profesoriaus Jono Šve
do mirtimi mūsų gimtasis 
kraštas neteko vienos pačių 
įžymiausių meninių jėgų. La
bai, labai didelis nuostolis.

Gražiai tebeatsimenu ma
no su velioniu pirmąjį susi
tikimą 1945-6 metų žiemą 
Vilniuje. Jo vadovaujamas 
šaunusis liaudies muzikos, 
dainų ir šokių ansamblis da
vė koncertą. Neko panašaus 

,.savo gyvenmie nebuvau ma
tęs ir nesitikėjau matyti. Vi
sa skaitlinga publika buvo 
tiesiog sužavėta. Įskaudo 
mums delnai nuo plojimo po 
kiekvieno atlikto programos 
punkto.

O po koncerto estradoje už 
uždangos susitikimas su vaišė
mis. Jonas—-vyras kaip ąžuo
las. Toks jis malonus, drau
giškas! ■

O šiandien jo jau nebėra 
gyvųjų tarpe!

•
šiomis dienomis Clevelande 

mirė buvęs ilgametis “Dir
vos“ leidėjas ir redaktorius 
Kazys Karpius (Karpavičius). 
Netekome dar vieno senosios 
Amerikos lietuvių kartos žur
nalisto ir veikėjo.

Reikia pripažinti, kad ve- 
liionis buvo didelio ryžto ir 
neišsemiamos energijos žmo
gus.

Tik gaila, kad jis tą visą 
są savo gyvenimą panaudojo 
kovai prieš pažangą, prieš 
darbo liaudį. Per tą ilgą lai-
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Kanados inaiiiieriai skelbia 
protesto streiką Amchitkos 
saloj bombos sprogdinimui

Socialistines valstybes 
padeda taiką išlaikyti

Vancouver. — Kanados 
mainieriai nusitarė skelbti 
protesto streiką, jeigu Jung
tinės Valstijos sprogdins 
branduolinę bombą Amehit- 
ka saloje. Taipgi prisidėjo 
prie protesto ir Kanados 
plieno darbininkų unija bei 
kitos unijos.

Kanados valdžia informa
vo Nixono administraciją, 
kad ji priešinga sprogdini
mui, ragina sprogdinimą 
sulaikyti. Prie Jungtinių 
Valstijų konsulatų nuolat 
vyksta protesto demonstra
cijos.

■ Mainieriai mano, kad šis 
sprogdinimas gali sudrebiu-* 
ti požemines kasyklas ir su
daryti anglies kasėjams gy
vybei pavojų. Ir be sprog
dinimo įvyksta kasyklose 
užgriuvimų, bet po sprogdi
nimo gali jų smarkiai padi
dėti.

Englewood, N. J.—27,000 
gyventojų miestas išrinko 
majoru negrą metodistų 
kunigą Taylor, demokratų 
ka n d i d a t ą. Republikonų 
kandidatas Boemi prakišo 
rinkimus.

Jungtinėse Tautose Tary
bų Sąjungos ir kitų socia
listinių valstybių pastango
mis buvo iškeltas klausi
mas, kaip geriausia išlaiky
ti taiką ir saugumą pasauly
je. J. T. Pirmasis Komitetas 
sudarė 27 paragrafų taikos 
ir saugumo klausimu dekla
raciją, kuri buvo užgirta 
Jungtinių Tautų asamblėjo
je beveik vienbalsiai.

Dabar pasitarimuose, kaip

geriausia vykdyti deklara
ciją, pasirodė iš kai kurių 
kapitalistinių valstybių ne
paisymo. Tuo pačiu metu 
socialistinės šalys tvirtai 
laikosi deklaracijos punktų, 
kurie gali sutvirtinti taiką 
ir saugumą pasaulyje.

Visi laukia, ką pasakys 
Kinijos Liaudies Respubli
kos delegacija, ar ji parems 
socialistinių valstybių sieki
mus išlaikyti taiką ir sau
gumą pasaulyje.

Tarybų Lietuvoje

Mansfieldas siūlo nemilitarinį 
planą užsienio šalių paramai

Washingtonas. —- Senato-®
rius Mansfield siūlo naują 
planą užsienio šalims pa
remti. Tai nemilitarinis pla
nas, is kurio militaristai ne
galėtų pasinaudoti.

Šis naujasis planas pava
duotų Senato atmestą senąjį 
paramos programą, kuris 
daugiausia rėmė militariz? 
mą užsienio šalyse.

Nixono administracija rū
pinasi, kad būtų atsteigta 
senoji užsienio šalims remti 
programa. Kongreso vado
vai iš dalies linkę Nixnui 
nusileisti.

Washingtonas. — Ameri
can Cancer Society apskai
čiuoja, kad 1972 metais 
mirs nuo vėžio ligų 345,000 
amerikiečių.

Geriausia ligoninė
Chicago. —- Du medicini

niai žurnalai pravedė ap
klausinėjimą 628 gydytojų, 
kurie turėjo progų susipa
žinti su ligoninių padėtimi.

Jie nubalsavo, kad Mayo 
Klinika, Rochester, Minn., 
yra visoje šalyje geriausia 
ligoninė ligonių priežiūra.

Lima. — Peru valdžia už
mezgė diplomatinius ryšius 
su Kinijos Liaudies Respub
lika. Taiwano ambasado
rius grįžo namo.

Ukrainiečiai vyskupai 
nepasitenkinę

Roma. — 15 ukrainiečių 
vyskupų, daugiausia pasi
traukusių iš Ukrainos, tu
rėjo savo sinodą (susirinki
mą), kuriame pareiškė ne
pasitenkinimą, kad Popie
žius Paulius negina katali
kų bažnyčios Ukrainoje nuo 
“tarybinio persekiojimo re
ligijos”.

Jie nepasitenkinę ir tuo, 
kad Vatikanas nesuteikia 
lygių ukrainiečių katalikų 
kunigams ir vyskupams tei
sių.

Dešimtmečio triūsas — 
žemdirbiams

Šiauliai — Greitu laiku 
Šiaulių rajono Šakynos ta
rybiniame ūkyje iškils 1,000 
tonų talpos mechanizuotas 
grūdų sandėlis. Jo projektą 
paruošė Žemės ūkio projek
tavimo instituto Š i a u Ii ų 
skyriaus kolektyvas. Tai 
jau 51-asis šių projektuoto
jų darbas paruoštas šiemet. 
Ne per seniausiai atšventęs 
savo dešimtmetį, kolektyvas 
kąsmet paruošia projektų 
žemes ūkio statyboms už 
10-12 milijonų rublių. .

Šiuos ir kitus projektus 
devyniuose respublikos ra
jonuose įgyvendina daugiau 
kaip 40 statybinių organiza
cijų.

1 • *
Nedidelėj e įmonėje

Panevėžys — Naujoji Ra
guvos centrinė sviesto ir sū
rių gamykla — palyginti ne
didelė įmonė. Tačiau ir ma
žoje įmonėje gimsta gražių 
sumanymų, jie įgyvendina

mi ir atneša didelę naudą. 
Džiovintų sūrelių gamybos 
technologiją šiemet patobu
lino gamyklos vyr. energeti
kas Vytautas Vizbaras. Jis 
taip pat pertvarkė grietinės 
maišytuvus, pateikė dar aš
tuonis labai naudingus ra
cionalizacinius pasiūlymus.

Energingai darbuojasi ir 
įmonės vyriausiasis inžinie
rius Romas Dockevičius. Jo 
pastangomis padidintas ka- 
zeino džiovyklų efektyvu
mas, sukonstruotas origina
lus purkštuvas patalpoms 
baltinti ir įgyvendintos ki
tos naujovės. Racionaliza
cinių darbų sąrašuose — še
ši pasiūlyti inžinieriaus.

Nedidelio kolektyvo ra
cionalizatorių gretose—elek
trikas Petras Glinskas, kom- 
presorininkas stasys Buliuo- 
lis, vairuotojas Vidas Bobe
lis. Šiemet raguviečiai jau 
pateikė dvidešimt penkis 
patobulinimus, kurie duos 
didelę ekonomiją.

(“Tiesa”)

Pasaulio jaunimas didina 
kovą prieš karą Indokinijoj 

ir imperialistų siekius
Valparaiso, Čilė. — Pa

saulio Demokratinio Jauni
mo Federacijos pildomasis 
komitetas suvedė sąskaitas 
tarptautinės jaunimo kon
ferencijos, įvykusios San
tiago, Čilėje. Komitetas su
darė planus paspartinti ko
vą prieš imperializmą.

Federacija a t s t o v a uja 
daugiau kaip 200 milijonų 
jaunuolių plačiame pasau
lyje. Svarbiausias Federaci
jos žygis šiuo metu: sujung
ti prieškarines jėgas kovai 
už karo baigimą Indokinijo
je. Tuo žygiu suduoti Ame

rikos imperializmui smūgį.
Federacijos rezoliucija ra

gina viso pasaulio jaunimą 
reikalauti Nixono, kad jis 
sutiktų tartis 7 punktų tai
kos plano pagrindu, kuriuos 
siūlo Pietų Vietnamo revo
liucinė valdžia. Tik tokiu 
būdu bus galima greitai 
baigti Vietnamo karą.

Juneau, Alaska. — Jung
tinių Valstijų pakraščio sar
gybos laivai suėmė Japoni
jos žvejų laivą, įplaukusį į 
Jungtinių Valstijų vande
nis.

Jungtines Valstijos nusprendė 
deportuuoti 22 kubiečius

New Orleans, La.—Jung-® 
tinių Valstijų imigracijos 
pareigūnai ruošiasi depor
tuoti 22 kubiečius, atvyku
sius į New Orleans tarptau
tinį cukraus ekspertų suva
žiavimą.

Saigonas. — JAV Iždo 
sekretorius Connally turėjo 
pasitarimą su Pietų Vietna
mo prezidentu Thieu ekono
minės paramos klausimu.

Iš Kubos atvykę cukraus 
specialistai buvo policijos 
sulaikyti, į suvažiavimą ne
įsileisti, viešbutyje užra
kinti. Dabar nori juos de
portuoti.b

Nuosprendį juos depor
tuoti kubiečiai apeliavo. Jie 
reikalauja teisių įleisti juos 
į cukraus ekspertų suva
žiavimą.

207 milijonai JAV 
gyventoją

Washingtonas. — Cenzo 
Biuras paskelbė, kad rugsė
jo 1 d. Jungtinės Valstijos 
turėjo 207,372,000 gyvento
ju-

Per 12 mėnesių gyventojų 
skaičius paaugo 2,159,000.

kotarpį bent man nebuvo ži
nomas toks mūsų Amerikoje 
ir visame pasaulyje atžagar
ei viškas, reakcinis (įvykis ir 
reiškinys, kurį jis būtų at
metęs ir pasmerkęs savo laik
raštyje.

Velionio Karpiaus politinio 
proto ir nusistatymo ipavaiz- 
davimui užtenka jo atsineši- 
mo link kruvinojo fašistinio 
perversmo Lietuvoje. Šį per
versmą ir smetoninį režimą 
jis laikė Lietuvos ir visos lie
tuvių tautos išganymu. Ir kai 
kruvinasis Smetona pabėgo iš 
Lietuvos, jis atsidūrė ne kur 
kitur, kaip tik pas Karpių 
Clevelande.

• '

Per keletą dienų Washing
tone pas prezidentą Nixoną 
svečiavosi Jugoslavijos prezi
dentas Tito. Sakoma, kad jie 
tarėsi “labai svarbiais reika
lais.“ Bet spaudoje dar ne
simatė nieko apie tų pasita
rimų rezultatus. Gal dar pa
sirodys. ..

Washingtonas. — Senato 
subkomitetas, trejus metus 
tyrinėjęs korupciją militari- 
nėse jėgose, paskelbė savo 
150 žodžių raportą, kuria
me nurodo, kad surado ko
rupcijos tarp karių, Penta
gono administratorių ir di
džiojo biznio darant kon
traktus su Pentagonu.

Angela Davis perkelta 
į kitą teisiną

San Rafael, Calif. — Ad
vokatams prašant teisėjas 
nusprendė perkelti Angela 
Davis į teismą San Jose, 
Calif.

Advokatai norėjo Angela 
Davis perkelti į San Fran
cisco. Jie sako, kad San Jose 
teismas negali būt bešališ
kas.

Jeruzale. — Izraelio val
džios sveikinimo Kinijos 
Liaudies Respublikai už lai
mėjimą Jungtinėse Tautose 
Kinijos valdžia nepriėmė. 
Izraelis balsavo už Jungti
nių Valstijų rezoliuciją pa
laikyti Taivaną (Ciang Kai- 
šeko agentus) Jungtinėse 
Tautose.

130,000 alkoholiką
militarinese jėgose
Washingtonas. — Kongre

siniai tyrinėtojai surado 
daugiau kaip 130,000 alko
holikų Jungtinių Valstijų 
militarinese jėgose.

Gynybos departamentas 
sutaupytų į metus 120 mili
jonų dolerių, jeigu imtųsi 
rimtai gydyti alkoholikus. 
Tada sumažintų ligonių 
skaičių.

Ottawa, Kanada. — Iš 
Jungtinių Valstijų vykda
mas Jugoslavijos preziden
tas Tito čia atvyko šešių 
dienų vizitui ir užmezgimui 
artimesnių ryšių su Kana
da.

Bedarbiai chemikai
Washingtonas. — Ameri

can Chemical Society ra
portuoja, kad 75% universi
tetus baigusių chemikų šiais 
metais negauna darbo, pasi
lieka bedarbių eilėse.

Gavę darbus 77 chemikai 
apsiėmė dirbti už 7% ma
žesnį atlyginimą, kokį mo
kėjo pradiniams chemikams 
1970 m.

Kunigas nuteistas 5
metams kalėti

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Anglikonų bažnyčios deka
nas Bėytagh apkaltintas 
suokalbyje nuversti rasisti
nę baltųjų valdžią ir nuteis
tas 5 metams kalėjimo. Jis 
paleistas užstačius $10,000 
kaucijos.

Teisme jis pareiškė esąs 
nekaltas, jokiame suokalby
je nedalyvavęs, tik kovoja 
prieš rasinę diskriminaciją.

Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius Thantas, 
gavęs svaigulį, nuvežtas li
goninėn.

Washingtonas. — 60 sena
torių siūlo rezoliuciją už re
formas Jungtinėse Tautose, 
kad būtų asamblėjoje bal
savimas pagal gyventojų 
skaičių, o ne pagal valsty
bių skaičių.

Paryžius — Šiaurės Viet
namas ir pietų Vietnamo re
voliucinė valdžia reikalauja 
pašalinti iš prezidento vie
tos neteisingu būdu išrink
tą Thieu kuris visokiais bū
dais trukdo taikos derybas.

Indėnai kovoja už 
savo žemę

San Francisco, Calif. — 
Pitt River Genties taryba 
pridavė skundą teismui už 
neteisingą indėnų areštavi
mą ir reikalauja 4 milijomj 
atlyginimo.

Skunde atžymėta, kad 
prieš 120 metų baltieji pa
grobė be jokio atlyginimo 
iš indėnų 3,500,000 akim že
mės Kalifornijoje. Indėnai 
turi teisę prie tos žemės ir 
gali reikalauti atlyginimo.

Uždarė mokyklas
Independence, Mo. • Bal

suotojai atmetė miesto ta
vy b o s siūlymą padidinti 
taksus tikslu išlaikyti atda
ras 35 mokyklas.

Ant rytojaus po balsavi
mo mokyklos uždarytos ir 
17,000 mokinių paleisti na
mo. Jeigu greitai n ('bu s 
gauta mokykloms pinigų, 
tai mokyklos gali būt ilgai 
uždarytos.

Londonas. — Dviejų did
žiųjų lėktuvų kompanijų 
darbininkai sustreikavo.

Aden. — Pietų Jemeno 
valdžia suseko reakcionierių 
samdinių suokalbį nuversti 
valdžią, išžudyti valdžios 
pareigūnus, Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos technikus.

Vėliausios 
Žinios

New Yorkas.— Atrodo, 
•kad masinės transportaci- 
jos (autobusais ir trauki
niais) f ė ras bus greitoje at
eityje tikrai pakeltas. Tik 
dar politikieriai nesusitaiko 
dėl to pakėlimo dydžio — 
gal bus 5 centai, o gal net 
15 centų.

Paryžius. — Į Paryžių at
vyko aštuoni kiniečiai iš Pe
kino. Manoma, jog tai yra 
dalis delegacijos, kurią Ki
nijos Liaudies Respublika 
sinunčia į Jungtines Tautas. 
Pekino valdžia yra pažadė
jus su prisiuntimu delega
cijos nevilkinti.

Atlanta.—Daugiausia per 
Korėjos karą apdekoruotas 
k i n i n k a s Anthony Her
bert žada pasitraukti iš 
armijos. Mat, jis pradėjo 
kaltinti aukštosios armijos 
vadus u z Vietname prieš ci
vilinius žmones papildytas 
žiaurybes, tai prasidėjo jo 
persekiojimas. Bet Herbert 
žada ir pasitraukęs iš ar
mijos tuos kaltinimus dar 
plačiau išplėsti.

Washingtonas. — Senatas 
užgyrė bilių pilnai sulaiky
ti vandenų teršimą su 1985 
metais. Už teršimą numa
tomos nemažos bausmes.
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“Jaunimas kaltina 
imperializmą”

NESENIAI Čilės Respublikos uostamiestyje Valpa
raiso Demokratinio Jaunimo Pasaulinės Federacijos Vyk
domasis Komitetas laike susirinkimą. Kaip žinia, ši Fe
deracija atstovauja daugiau kaip 200 milijonų jaunų 
žmonių visuose pasaulio kampuose. Todėl jos balsas da
ro didelį poveikį į visą pasaulinį jaunimą. Tiesa, Fede
racijoje įžymiausia jėga yra socialistinio pasaulio orga
nizuotas jaunimas, bet joje gražią atstovybę turi ir ka
pitalistinių kraštų jaunimas. Joje darbuojasi ir Jungti
nių Amerikos Valstijų pažangusis jaunimas.

Federacijos Vykdomojo Komiteto susirinkimas buvo 
laikomas ženkle šūkio “Jaunimas Kaltina Imperializmą!” 
Visiškai natūralu, kad šiame susirinkime daugiausia dė
mesio buvo atkreipta į tebesitęsiantį Vietnamo karą ir į 
mobilizavimąsi priversti Ameriką savo militarines jėgas 
iškraustyti iš visos Indokinijos.

Susirinkimas priėmė rezoliucijas ir kitais pasaulinės 
reikšmės klausimais, kaip tai—dėl padėties Vid. Rytuose 
ir palestiniečių išsivadavimo judėjimo, dėl neseniai įvyk
dytų masinių skerdynių Sudane ir Rytiniame Pakistane, 
dėl Portugalijos kolonizmo Afrikoje, dėl sušaukimo Eu
ropos jaunimo suvažiavimo saugumui užtikrinti. Svar
biausioje Vietnamo karo klausimu rezoliucijoje šaukia
mas pasaulio jaunimas padidinti spaudimą į Amerikos 
vyriausybę, kad ji tuoj Vietnamo skerdynę nutrauktų.

Federacijos vadovybės susirinkimas dar kartą pa
brėžė, kad “antikomunizmas visados buvo ir šiandien 
tebėra mėgiamiausiu imperializzmo įrankiu, nukreiptu 
prieš antiimperialistines jėgas.” Komunizmo pavojaus 
baubas naudojamas palaikymui išnaudotojiškos kapita
listinės sistemos su visomis jos kriminalystėmis pašau- 
lyje. ' ' ■ . "

Manoma, kad šio suvažiavimo priimtos rezoliucijos 
padės jaunimui sėkmingiau susimobilizuoti išlaikymui 
taikos pasaulyje.

Į Demokratinio Jaunimo Pasaulinę Federaciją priim
tos devynios naujos jaunimo organizacijos: iš Nigerijos. 
Hondūro, Dominikonų Respublikos, EI Salvadoro, Argen
tinos ir Urugvajaus. Jungtinių Valstjių pažangiajam 
jaunimui Federacijoje atstovauja Jaunųjų Darbininkų 
Išsilaisvinimo Lyga. Tikimasi, kad po šio suvažiavimo 
šios šalies Lyga smarkiai paaktyvės.

Bet jos vaidmuo būsiąs 
kaip mažos šalies...

KAI šie žodžiai pasieks musų skaitytojus, gal Jau 
Kinijos Liaudies Respublikos delegacija bus atvykus į 
New Yorką ir užėmus jai sugrąžintą vietą Jungtinėse 
Tautose. Prieš delegacijai išvykstant, Kinijos sostinėje 
Pekine buvusi suruošta labai iškilminga padėkos puota 
toms šalims, kurios už Kiniją balsavo Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje. Bet kalbama tik apie 60 ša
lių, o tuo tarpu, kaip žinia, už ją balsavonet 67 šalys. 
Kas atsitiko su tomis septyniomis, kad joms nepadėkota? 
O gal klaida tik pranešime apie tą banketą. Vėliau išsi
aiškins.

Iš kai kurių Kinijos vadų tame bankete pasisakymų, 
šiek tiek sužinome ir apie kiniečių būsimą orientaciją 
tiek Saugumo Taryboje, tiek Generalinėje Asamblėjoje. 
Jie sako, kad nors Kinija yra labai didelė šalis (gyven
tojais skaitlingiausia šalis pasaulyje), bet ji nesiimsianti 
vaidinti didelės šalies vaidmens, kokį, girdi, šiandien vai
dina Jungtinės Amerikos Valstijos ir Tarybų Sąjunga. 
Toliau: Ji nesidėsianti į jokį militarinį ar kitokį bloką, 
kokius, sako, turi Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos. 
Jie turi mintyje Varšuvos Pakto Kraštų Sąjungą ir Šiau
rės Atlanto Santarvės Organizaciją (NATO). Ir dar 
toliau: Ji eisianti ranka rankon su taip vadinamu “tre
čiuoju pasauliu,” kurį sudaro Afrikos, Azijos ir Lotynų 
Amerikos niekur neprisijungusios šalys. Betgi čia jau 
bus tautų blokas, net gerokai skaitlingesnis už Varšuvos 
Pakto ir NATO blokus...

Kaip šita žadama kiniečių orientacija praktikuoje 
reąlizuosis Jungtinių Tautų veikloje, pamatysime atei
tyje. Kai kada prieš realybės sieną neatsilaiko nė gra
žiausi pasižadėjimai. Vienas dalykas kritikuoti iš lauko, 
o kitas, kai reikia turėti atsakymą į kiekvieną iškilusį 
klausimą praktikoje. Didelės šalies balsas automatiškai 
pasidaro dideliu.

IR GUBERNATORIUS 
UŽGINČINA

Chicagos “Vilnis” (sp. 27) 
paduoda tokią žinią:

“Maryland valstijos gu
bernatorius Marvin Mandel, 
neseniai lankęsis Tarybų 
Sąjungoje, pasakoja, kad 
ten nėra jokio smurtiško 
žydų persekiojimo. Jis pats 
yra žydas ir jam rūpėjo tą 
patirti.

Ką jis pastebėjo, tai kad 
jauni žydai nelanko sinago
gų. Jauniausią žmogų si
nagogoje matė 60 metų am
žiaus. Kiti visi senukai.

Jeigu ten žydai įtariami, 
tai vien dėl to, kad čia vyks
ta smurtiški žydų protes
tai.”

Melas apie antisemitizmą, 
žydų persekiojimą Tarybų 
Sąjungoje šioje šalyje yra 
puoselėjamas tų reakcinių 
žydų, kurie nori pabloginti 
santykius tarp Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos.

kois valdžia ir reakcininkai. 
Girdi, išmesta laukan šalis 
(Tai wan a s su keturioli
ka milijonų gyventojų.

laiškus, 
negalįs 
skaudu 
atsitin-

KOMENTARAI

Jis sėdi vienišas....

Žaliojo Rago salos, kurias 
1462 m. atrado portugalo 
jflrininkas Diego Goiriez&s, 
yra prieš pat Afrikos Žalio
jo rago iškyšulį. Jos suda
rytos iš vulkaninių pader
mių. Bazaltai ir porfirai

LIETUVOS 
MOKSLININKAI 
PADEDA UŽSIENIUI

Iš Tarybų Lietuvos skai
tome tokį pranešimą:

“Kauno Politechnikos in
stituto dėstytojas A. Žar- 
nauskas išvyko į Afganista
ną, o mašinų gamybos fa
kulteto docentas R. Ždan- 
kus — į Indiją. Šių- šalių 
aukštosiose mokyklose kele
tą metų jie dirbs pedagoginį 
darbą.

Kauno Politechnikos in
stituto darbuotojai į įvai
rias užsienio šalis su ilgalai
kėmis komandiruotėmis iš
vyksta vis dažniau. Jau 
antrus mokslo metus toli
mojoje Afrikos šalyje Zam
bijoje pradėjo instituto do
centas N. Kunickis. Jis dės
to Lusakos universiteto in
žineriniame fakultete. Eko
nomikos mokslų kandidatas 
P. Tvarijonavičius ir Klai
pėdos Vakarinio fakulteto 
dėstytojas S. Kudarauskas 
pusę metų stažavosi Pran
cūzijoje, o Šiaulių Vakarinio 
fakulteto dėstytojas S. Moc
kevičius—Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.”

SMULKIŲ VIENOS ŠEI
MOS ŽEMĖS ŪKIŲ 
AMERIKOJE ATEITIS

Iš tikrųjų, neapsimoka 
nė kalbėti apie mūsų Ame
rikos farmerių ateitį. Pa
sirodo, kad jie jokios atei
ties nebeturi.

Žinoma, čia kalbama apie 
milijoną ir penkis šimtus 
tūkstančių smulkių, taip 
vadinamų “vienos šeimos” 
farmų ir farmerių. Tai ši
tie farmeriai gyvena be 
ateities. Milžiniškos kapita
listinės korporacijos baigia 
praryti jų ūkius ir žemes.

Šiuo klausimu geležinke
liečių organas “Labor” aną 
dieną davė įdomų antrašte 
“Corporate Gigantism Now 
Moving Into Agriculture” 
vedamąjį. Kasmet daugiau 
kaip 100,000 smulkiųjų far
merių netenka ūkių ir 
plaukia į miestus.

Pasirodo, kad ir čia dau
giausia nukenčia mūsų juo
dieji žmonės. Antai, jeigu į 
prieš dvidešimt metų dar 
500,000 tūkistaančių negrų 
skaitėsi farmų savininkais, 
tai šiandien j u be likę 
98,000!

Iš laiškų
Mielasis Antanai Petriką!

Gavau Paties du 
kuriuose skundiesi 
rašyti. Iš tikrųjų, 
ir graudu, kai, taip
ka. Bet ką gi, ir artojas, 
išvaręs daug vagų, sustoja 
pasilsėti. Atrodo, kad Pa
ties mažai ilsimasi, nes 
štai “Šviesos” žurnalo 3 
nr. skaitau įdomiai pateik
tas dvi A. Petrikos recen
zijas.,

Ką padarysi — amžius 
daro savo. Reikia turėti 
vilties, jog sveikata page
rės. To iš visos širdies lin
kiu.

Antai mano žmonos tėvas bibliotekon 
Vincas Oškinis, metais už 
Patį jaunesnis (gim. 1892 
m.), dar nebaigęs 80 metų, 
bet ligų užkluptas kanki
nasi, kad jau nebegali vers
ti knygų, kurių nemažai 
išvertė pokario metais. Dau
gelį metų jis redagavo “Lie
tuvos ūkininką,” tarybi
niais metais darbavosi, kol 
galėjo, “Literatūros ir me
no” redakcijoje,

Taip jau sutapo, kad apie kolekcionierių baigia 
taip: “Jis sėdi vienišas...” 
Prie to galima pridėti ne
bent tiek — tokiu ir liks.

Vladas Mikšys

Kauno laikraštyje “Kauno 
tiesa” ir Chicagos “Drau
go” kultūriniame priede 
kone tą pačią dieną teko 
skaityti du straipsnius, ku
rie savotiškai susišaukia.

Pirmame jų pasakojama 
apie kaunietę gydytoją, ku
ri užsuko į miesto bibliote
ką ir pasakė:*

— Turiu keletas tūkstan
čių knygų biblioteką. Yra 
ir labai vertingų. Norėčiau, 
kad galėtų naudotis visi 
žmonės. Priimkit knygas

“Drauge” pasak o j a m a 
apie kolekcionierių VI. 
Daumanto, kuris “turi su- 
daręs apie 5,000 rinktinių 
veikalų savo asmenišką bi
blioteką, surinktą iš archy- 
vų, knygynų, retų leidinių 
prekiautojų.” Rašoma ir 
apie šios kolekcijos savi
ninką, kuris, “atvykęs į 
Chicagą, plovė grindis Edi-

išėjo į pensiją ir išvertė gQ Ligoninėje buvo kon- 
storų knygų romanų ir statuota, ^aj nusilpęs dėl

paskiau son bendrovėje, kol susir

čia pagrindine statybine 
medžiaga, jais grindžiamos 
ir gatves. Grindinys iš vul
kaninių uolienų yra ląbūi 
slidūs, tad šioje saloje, kur 
niekad nesninga, naudoja
mos roges.

KĄ JIE PAMIRŠTA
Lietuviškoje 

spaudoje prapliupo raudo
jimas dėl Jungtinių Tautų 
pasielgimo su Chiang Kai- 
šeko klika. Keikia tautas, 
kurios balsavo už jo išme
timą iš Jungtinių Tautų. 
Girdi, va, Taiwanas (For- 
noza) su apie 14,000,000 gy
ventojų išmesta laukan, 
kuomet Jungtinių Tautų 
Tautų narėmis yra šalelių, 
kurios neturi nė po milijo
ną gyventojų. Matote, to
kia didelė šalis nebeturės 
atstovybės.

Bet tai yra apgaudinėji
mas tos spaudos skaityto
jų. Tokios šalies, tokio su
tvėrimo kaip Taivanas ar
ba Formosa niekados Jung
tinėse Tautose nebuvo. 
Jungtinių T a u tų nare 
Jungtinių Valstijų užsispy
rimu, buvo laikoma “Kinijos 
Respublika”, kuria vadinos į 
Kinijos salą Taiwaną pabė
gusi m iii ta ristų klika su 
Čiang Kai-šeku priešakyje. 
Taiwano vietiniai gyvento
jai niekada jos valdžia ne
išrinko ir nelaikė. Taigi, 
juos. ir išmesti iš Jungti
nių Tautų nebuvo galima, 
nereikėjo.

Beje, tą patį apgavingą 
argumentą prieš Jungtines 
Tautas naudoja ir Ameri-

GRAŽŪS VIZITO 
REZULTATAI

Tarybų Sąjungos 
vybėje Kanadoje darbuoja
si lietuvis žurnalistas Algi
mantas Čekuolis. Jis dabar 
Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
28 d.) rašo apie labai ge
rus Tarybų Sąjungos pre
zidento Kosygino vizito re
zultatus. Jis paduoda nuo
monę visos eilės Kanados 
laikraščių šiuo klausimu. 
Visi labai prielankiai kalba 
apie tuos rezultatus. Savo 
laišką “Tiesai” A. Čekuolis 
baigia:

“Darbininkų laikraštis 
‘Canadian Tribune’ rašo, 
kad pirmasis dviejų šalių 
istorijoje Tarybinės vy
riausybės vadovo vizitas į 
Kanadą yra natūralus vis 
gerėjančių dviejų šalių kai
myninių santykių tolesnio 
vystymo etapas. Nuo 1966 
metų sėkmingai veikia

atsto-

apysakų.
Nors aš esu palyginti jau

nesnio amžiaus, bet irgi 
negaliu girtis, kad įstengiu 
tokia sparta dirbti, kaip 
kad anksčiau. Daug kas 
ragina kuo daugiau rašyti 
memuarinių 
atsiminimų apie ankstes
nius laikus. Bet ir tokių 
dalykų negalima rašyti, į 
lubas žiūrint: reikia pati
krinti, reikia pergalvoti. 
Užtat dažnokai pasėdžiu 
archyvuose, bibliote koše, 
vartydamas senesniųjų laikų 
periodinę spaudą, norėda
mas apsišarvuoti tikromis 
žiniomis.

Neseniai “Literatūros ir 
meno” dviejuose numeriuo
se buvo atspausdinta mano 
memuarinė a p y b r a i ž a 

’ apie žurnalistą Valerijoną 
1 Knyvą, kurį hitlerininkai 
nužudė Vilniuje 1941 m. 

1 kaip tik spalio mėnesį, tai- 
. gi suėjo 30 metų nuo jo žu- 
į vimo. Rankioju medžiagą, 
traukau siūlelius iš savo 
atminties k i t ie m s pana
šiems straipsniams.

Spalio 16-21 dieninis Vil
niuje viešėjo pasaulinio 
garso mokslininkas lietuvis 
prof. dr. J. A. Greimas, at-

straipsnių —
jam

Kur

r uo

nepakankamo amitinimosi, 
nes savo pajamas nukreip
davo daugiausia į knygų 
pirkimą.”

Žodžiu, per ilgą gyveni
mą žmogus surinkęs tikrai 
vertingą kolekciją. Dabar, 
artėjant neišven g i a m a m 
gyvenimo saulėlydžiui, 
kilo klausimas:

— O kas toliau? 
dėti kolekciją?

Anot “Draugo,” jis
šiasi tą rinkinį “paleisti 
tiems, kurie čia tokiais da
lykais domisi.” O tokių čia 
— nedaug. Juk iš emigra
cinės spaudos puslapių nuo
lat (Sklinda dejonės dėl 
žūstančių vertingų kolek
cijų, dėl visuomenės abe
jingumo rinkiniams. Matyt, 
ne geresnis likimas laukia 
ir “Draugo” aprašytąją 
kolekciją. Būdingos jos šei
mininko pasakymas: jeigu 
Lietuva Jjūtų kitokia, par
gabentų į ją rinkinį, skirtų 
kokios nors draugijos glo
bai.

Taigi, vėl ta<s pats, jau 
daug kartų girdėtas “argu
mentas.” Žmonėms, kurie 
blaiviai orientuojasi gyve
nime, jis sakmba mažiau- 

vykęs iš Paryžius. Vi.lniaus|sia juokingai: juk net aiš- 
I + X Irinai Kin+ck'nlm Izoin
rą paskaitų apie semiotiką dieninėje Lietuvoje rūpina- 
ir apie lietuvių mitologiją, masi vertingomis knygo-

Ateiviai iš piety
Kaspijos jūros vėžiagy

viai, kuriuos biologai laikė 
išimtinai pietinių platumų 
gyventojais, puikiai aklima
tizavosi Lietuvos vandeny
se, beveik už trijų tūkstan
čių kilometrų į šiaurę nuo 
gimtųjų vietų.

Pries gerą de š i m t m e t į 
juos atvežė vienas seniausių 
respublikoje eksperimenti
nės biologijos specialistų 
Jonas Gasiūnas. Iš pradžių 
sunku buvo patikėti drą
saus eksperimento sėkme. 
Tačiau jau po kelių metų 
Kaspijos vėžiagyviai neti
kėtai pasirodė toli nuo tų 
ežerų, kuriuose buvo įveis
ti, o dar po kelių — įsikūrė 
Kuršmarėse. Dabar jie ap
tinkami net Balti j os juro j e, 
ir ne bet kur, o ties Talinu 
ir Leningradu.

Kam prireikė Kaspijos 
vėžiagyvių Lietuvoje?

Vėžiagyviai — bene - pa 
grindinis žuvų maistas. O 
jo pastaraisiais metais mū
sų vandenyse pradėjo trūk
ti: vietinės rūšys nepasižy
mėjo nei biologine įvairove, 
nei dideliu produktyvumu. 
Dabar ateiviai iš Kaspijos 
kai kuriose vandenvietėse 
sudaro trečdalį visos vėžia
gyvių biomasės.

Biologai sako, kad ekspe
rimentas įdomus ir grynai 
moksliniu atžvilgiu. Pavyz
džiui, Dusios ežere šiuo me
tu sugyvena pietų jūrų re
liktai (buvusių geologinių 
epochų gyvūnai) ir ledyn-, 
mečio periodo palikuony 
Tai labai retas atvejis biolo
gijoje.

i

li. Bučelis

reakcinėje avialinija Montrealis—Ma
skva. Tarybų Sąjungos lai-1 univensitete jisai skaitė po- kinti netenka, kaip šian- 
vai lankosi Kanados uos-' 
tuose užmegzta susiesieki- 
mas jūromis, išsiplėtė pre
kybiniai ir moksliniai ry
šiai, bendradarbiavimas 
žvejybos, atominės energi
jos, radijo ir televizijos sri-

Tarybų Sąjungos ir Ka
nados santykiai gerėja. Tai 
ne tik visiškai atitinka 
abiejų šalių interesus, pa
deda geriau viena kitą su
prasti, bet ir yra didelis in
dėlis į taikos stiprinimą vi
same pasaulyje.”

PIRMOJI AUTdMAšINA 
KLAIPĖDOJE

Pirmasis automašinos sa
vininkas Klaipėdoje ir vi
same Klaipėdos krašte bu
vo klaipėdietis pašto tar
nautojas, Klaipėdos įgulos 
viršila D. Netbaumas. 1900 
m. birželio men. Achene Gu
dei automašinų gamykloje 
už 4,050 markių jis pirko 
mašiną, kuri traukiniu buvo 
atvežta į Klaipėdą. Tai bu
vo atvira, be šoninių du
relių mašina, kiek mažČes
niais priekiniais ratais, su 
dviem sėdynėmis 4 asme
nims.

kurių su dideliu įdomumu 
klausėmės.

Gaila, kad jis taip trum
pai viešėjo. Didelio inte
lekto ir erudicijos moksli
ninkas būtų galėjęs dau
giau paskaitų paskaityti. 
Svečias susipažino su mū
sų didžiųjų mokslo įstaigų 
bibliotekomis, rank rašty- 
tynais.

Mūsų senąjį Vilnių lan
ko įvairių sričių meninin
kai, kuriuos sunku i r beiš- 
vardinti. Žiūrėk, pasirodo 
afiša, kad koncertuoja Pa
ryžiaus estradininkai, tai 
vėl kitos šalies dainininkai 
operoje atliks tani tikrus 
vaidmenis. Vienu žodžiu, 
gyvenimas įvairus — tik 
spėk bėgti jo takais...

Linkiu viso geriausio!
Julius Būtėnas

Vilnius, 197 l.X. 23

Bangkok, Tailandas. JAV, 
Iždo sekretorius Connally 
čia atvykęs užtikrino, kad 
Tailandas ir toliau gaus 
Amerikos paramą, nepaisant 
Senato nutarimo sulai ky t i 
.paramą užsienio šalims.

mis, leidiniais, rinkiniais. 
Tą, beje, labai gerai. su
pranta ir išeivijos kultū
rininkai, toli gražu ne
simpatizuojantys dabarti
nei Lietuvos santvarkai, to 
pavyzdžiu yra knygų siun
ta, kurią išeivijos inteli
gentai asiuntė Vilniaus 
universiteto bibliotekai jos 
400-mečio proga. Pagaliau, 
tai vienas iš tikrai nedau
gelio būdų, kuriuo išeivis 
gali realiai prisidėti sau
gant ir turtinant tikrą ben- 
dralietuvišką kultūrą, e Bet 
“Draugo” pasakojimas apie 
kolekcionierių įrodo, kad 
dar yra žmonių, geriau 
sutinkančių, kad žūtų jų 
viso gyvenimo kaina sukur
tas dalykas. Tokia daug 
metų varytos ‘antitarybinės, 
antilietuvi š k o s propagan
dos pasekme.

... Dvi žinios apie dvi 
lietuviškas kolekcijas. Skir
tingos jos, kaip ir tų kolek
cijų likimas: viena jų 
džiaugsis ir naudosis žmo
nės, kita — išsklis po abe
jingas ar gobšias rankas 
rankas.

“Draugas” pasakojimą

KAIP MIEGA ŽVĖRYS?
Ar teisybė, kad kiškis 

miega atsimerkęs? Žinoma, 
ne, tačiau medžiojami žvė
reliai miega mažiau ir ne ' 
taip ramiai, kai]) jų perse
kiotojai. Tyrimai parodė, 
kad, esama ryšio tarp žin
duolių gyvenimo būdo ir jų 
miego. Tuos, kurie turi olas 
ar lizdus, galima pavadinti 
“miegaliais”—čia jiems pa
lyginti saugu.

Katė miega 14 valandų 
per parą, o 3 valandas taip 
giliai, kad sapnuoją. Kur
mis, nors ir tūno giliai savo 
labirinte, miega tik 8 va
landas, sapnuoja — 1.5 va
landos. Keista, tačiau, vove-<- * 
raitė, kuri be perstojo šo
kinėja, įsigudrina pramie
goti 14 valandų. Daugelis 
žinduolių, atvirkščiai, ne
mėgsta miegoti — jie dieną 
naktį budi. Nors beždžio
nė babuinas, avis ar jūrų 
kiaulytė kartais ir miega po 
keturiolika valandų, jie nie
kad nesapnuoja, o makakos 
sapnuoja penkatadalį savo 
miego laiko. Mat, lengva 
makaka miega ant plonų ša
kelių, ir sunkesnis priešas 
jos negali užpulti. O babui
nas gyvena savanoje, kur 
medžių nedaug, ir didžiau
sias jo priešas pantera ne
duoda giliai užmigti nei die
ną, nei naktį.

Paryžiaus “Grand operos” 
teatro rūsyje kas penkeri 
metai amžinam saugojimui* 
užmūr i j a m o s įžymiausių 
dainihinkų plokštelės.
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Klausimai ir 
alkoholį ir

atsakymai apie 
jo vartojimą

Klausimas. Kaip veikia 
žmogų vienkartinis alkoho
lio pavartojimas?

Atsakymas. Alkoholis — 
nuodai, priklausantys stip
riai veikiančioms medžia
goms, galintys atvesti žmo
gų į nesąmoningą bu senų. 
Alkoholis veikia visus orga
nus ir sistemas, bet labiau
siai — galvos smegenų žie
vę, jautriausias ir aukštai 
organizuotas ląsteles. Su 
galvos smegenų žieve susi
jęs mąstymas, išorinio pa
saulio, suvokimas, visa są
moninga žmogaus veikla. 
Dėl to net mažiausias alko
holio kiekis (15-25 miligra
mai) sutrikdo normalų žie- 
žievės darbą: susilpnėja dė
mesys, pablogėja sugebėji
mas teisingai skaičiuoti ir 
pan. Jeigu žmogus, nepikt
naudžiaująs spiritiniais gė
rimais, išgeria 100-200 gra
mų degtinės, jis apsvaigsta, 
bar didesnis svaigalų kie
kis gali žmogų apnuodyti:
sukelia vėmimą, apalpimą, 
sutrikdo sąmonę.

Skiriami trys girtumo 
laipsniai.

Pirmas laipsnis — links
mas pagyvėjimas. Išgėręs 
užmiršta savo nesėkmes ir 
rūpesčius, būna linksmas. 
Jaučia malonią šilumą, pasi
daro šnekus, kvailioja, per
vertina savo jėgas ir gali
mybes. Kadangi sumažėja 
galvos smegenų žievės stab
dymo procesų veikla, išgė
ręs mažiau kontroliuoja sa
ve, dažnai netaktiškai elgia
si. : .

Antras girtumo laipsnis 
—prislėgta nuotaika. Šiame 
periode sulėtėja judesiai, 
“pinasi” liežuvis. Nuotaiką 
liūdna, ir pasigėręs užmie
ga sunkiu miegu. Kai jam 
uiįemsta sąmonė, jis nesu
sivokia aplinkoje, gali sušal
ti gatvėje, nepasiekęs namų.

Girtas pavojingas aplin
kiniams; didelę dalį nusikal
timų įvykdo pasigėrę.

Trečias girtumo laipsnis 
— nesąmoninga būsena, kai 
žmogus guli nejudėdamas, 
negali kalbėti, nieko nejau
čia, jo vyzdžiai išsiplėtę, 
pulsas silpnas. Tokia būse
na gali baigtis net mirtimi 
—jeigu paralyžuojami krau
jo apytakos ar kvėpavimo 
centrai.

Svaiginamieji gėr i m a i, 
vartojami valgio metu ir 
mažais kiekiais, kai kam at
rodo nekenksmingi; jų nuo
mone, taurelė degtinės pa
kelia apetitą. Tačiau siste
mingai, iš pradžių nors ir 
mažais kiekiais, geriant ga- 
Ifrna įprasti, o blogas įpro
tis virsta liguista būsena— 
dvasiniu alkoholizmu. Chro
niškas girtuoklis sekančią
dieną būtinai turi atsipagi-j skrandį ir žarnyną), truk- S. Zavis, L. S. K. sekr.

NEVĖŽIO MIESTUI
O, mieste Nevėžio!
Tavo kaktą jau rėžia
Raukšlelė skausminga, gili.

Šiandien užsimirški...—
Kaip vaikas pamirški
Aitrumą gėlos ir kančių.

.. .Laužai jau išblėsę...
Patrankos atvėsę...
Tik sielvartas rymo gūdus...-—

Balandį paleiskim
Per mėlyną miestą —
Tą šauklį giedros ir darbų!

Ranka paprasčiausia
Šiandieną — brangiausia, 
Mintis ir svajonė gili.

... Svajoti išmokę —
Mąstyti išmokom...
.. .nors kvepia svajonės krauju...

O, mieste Nevėžio...

Išdidūs mes eisim
Ir stiprūs draugystės dvasia.

O, mieste Nevėžio!
Jaunystė atbėga
Sutikt tavo amžiaus linksma:

Jo šokis svaigus,
Lyg tas grynas dangus,
Ta šypsena lūpų sodrių;

Nuplauks daina —
Lyg auksinė banga —
Plevens virš Žaliojo miesto.

Nors laikas eiklus,
Mūsų žodis — svarus:
Žuvėdra jis aplenkia laiką — 

.. .0, mieste Nevėžio...
Laimingi mes eisim
Parnešti tau saulės veide------

G. Bertašiūtė
70.V. 15, Panevėžys ’

rioti. Kitaip jis blogos nuo
taikos, neturi apetito, ne
miega, pavargęs, dreba ran
kos. Tokioje būsenoje gir
tuokliai įtarūs, pikti, negali 
dirbti. Vėl išgėrus, šitie 
reiškiniai išnyksta ir atsi
randa tik kitą dieną. Vyks
ta nuolatinis apsinuodiji
mas alkoholiu: organizmą 
dar veikia ankstesnis alko
holio kiekis, o jau priimama 
nauja jo porcija. Alkoholiko 
organizmas taip nusilpęs, 
kad jis apkvaista ir nuo 
mažo gėrimo kiekio. Tokio 
žmogaus nebedomina šeima, 
darbas, aplinka. Visos jo 
mintys suteiktos vienur: 
kur gauti pinigų degtinei.

Chroniškai geriant pir
miausia sutrinka psichinė 
veikla, asmenybė degraduo
ja, nepriklausomai kas ji 
buvo anksčiau, ką dirbo. 
Smarkiai sumažėja proti
niai sugebėjimai, susilpnėja 
mintis, kai kada girtuokliai 
net išprotėja.

Klausimas. Kaip akoholis 
veikia vidus organus?

Atsakymas. Alkoholis nuo
dija ne tik nervų sistemą. 
Jis žudančiai veikia ir ki
tas gyvybiškai svarbias or
ganų ląsteles. Alkoholikai 
dažnai kenčia nuo viršuti
nių kvėpavimo takų. Plau
čių uždegimų, nes dalis al
koholio iš organizmo išsi
skiria per plaučius, juos su
erzindamas. Be to, apgir
tę žmonės blogai valgo. Dėl 
to jie dažniau suserga per
šalimu, plaučių uždegimu, 
tuberkulioze.

Girtavimas trikdo širdies 
kraujagyslių sistemos vei
klą. Širdis negalį dirbti kaip 
anksčiau. Pradeda tinti ko
jos, žmogus dūsta, atsiran
da širdies skausmai.

Nereguliarus maitinima
sis, aštrūs valgiai, deginan
tis alkoholio veikimas ne
retai sukelia virškinamojo 
trakto, skrandžio ir žarny
no ligas. O tai gali sukelti 
žaizdines ligas ir vėžį. Gir
tuoklio kepenys, besisteng
damos nuodingas medžiagas 
paversti nenuodingomis, ne
susidoroja su savo sudėtin
gu ir dideliu darbu. Tai 
nuodija organizmą. Alko
holikai dažnai serga inkstų 
ligomis.

Klausimas. Kaip alko
holis veikia paauglio orga
nizmą?

Atsakymas. Ypač kenks
mingas alkoholis paauglio 
organizmui ir pirmiausia jo 
nervų sistemai. Tuo metu 
paauglio nervų ląstelės dar 
auga ir formuojasi. Vei
kiant alkoholiui, jos lengvai 
paže id ž i am oš. Alkoholis 
kenksmingai veikia ir kitus 
organus (širdį, plaučius,

do normaliam augimui. Al
koholio vartojimas neigia
mai turi įtakos ir charak
terio formavimuisi (paaug-
tys darosi silpnavalis, egois
tas, ištižęs, grubus).

Klausimas. Ar alkoholis
šildo?

Atsakymas. Žmonės klys
ta manydami, kad alkoholis 
šildo. Ypač šitaip mano 
dirbantys šaltose patalpose 
ar ore (žvejai, medžiotojai, 
pardavėjai). ”

Nuomonė, kad alkoholis 
šildo, susidarė dėl to, kad 
žmogus pajunta šilumą, at
siradusią šiltam kraujui ati
tekėjus iš vidaus organų ir 
išplėtus odos kraujo indus. 
Iš tikrųjų alkoholis ne šil
do kūną, o jį šaldo, nes pro 
išplėstus kraujo indus šilu
ma greičiau išspinduliuoja
ma. Girto temperatūra pa
prastai 1 procentu žemesnė, 
negu blaivo.

Apgirtus sumažėja jau
trumas, ir girtas nejaučia 
šalčio. Jis gali užmigti gat
vėje, o žiemą—sušalti.

(“Jaunimo gretos”)

Miami, Fla.
Spalio 23 d. tapo palaido

tas Lietuvių Socialio Klubo 
ilgametis narys Juozapas 
Swart, 86 metų amžiaus. 
Prieš atvykstant į Miami, 
Fla., pensionieriaus gyveni
mui, Juozapas Swart il
giausiai gyveno Chicagoje. 
Dirbo taxi vairuotoju. Mi- 
amyje buvo Lietuvių Soci
alio Klubo steigėjų eilėse. 
Buvo stambus klubo rėmė
jas. Buvo ramaus būdo, tad 
ir buvo visų mylimas. Pri
sidėjo klubo reikaluose su 
darbu ir dovanomis. Jo au
gintos ir klubą puošiančios 
palmės ilgai primins klubie- 
čiams jo kilnius norus ir 
jautimą grožio puošime lie
tuviškos visuomeninės ap
linkos.

Per pastaruosius trejetą 
metų jis pradėjo negaluoti. 
Regėjimas žymiai sumažė
jo. Nebegalėjo vairuoti au
tomašinos ir iš tos priežas
ties, nors ir labai norėjo, 
tik labai retkarčiais beatsi
lankydavo klube, nes gyve
no gana toli, toli ir nuo ar
timų dragų.

Iš kur jis paėjo iš Lietu
vos, neteko sužinoti.

Va, taip tai mūsų lietu
vių eilės retėja, o jų vietą 
nelieka kam užimti, nes 
jaunieji palikuonys skirtin
gomis svajonėmis gyvena ir 
skirtingas dainas dainuoja.

Juozapas Swart paliko 
nuliūdime dvi dukte
ris, sūnų ir daugiau gimi
nių, išsimėčiusių po plačią 
Amerikos šalį.

Ilsėkis, mielas drauge, už
sitarnautu poilsiu naujo
sios tėvynės žemėje, bet to
li nuo savo gimtojo krašto.

Išgelbėti Kanados 
žvejai

Spalio 15 d. jūrinis gel
bėjimo vilkikas “Ramby
nas” visu greičiu plaukė 
palei Kanados krantus į 
Džordžės atsalos žvejybos 
rajoną. Eidami sargybą, 
vyresnysis kapitono padė
jėjas Jonas Bengardavičius 
ir jūreiviai vai ririinkai 
Pranas Šabasevičius bei 
Mykolas Pranckūnais maž
daug šeštą valandą hori
zonte pastebėjo nelaimės 
signalus: leidžiamas rau
donas raketas, deginamų 
raudonų falšfejerių liepsną. 
Laive buvo paskėlbtas 
aliarmas, paruoštos visos 
gelbėjimo priemonės.

Prožektorių šviesoje pa
stebėjo ant bangų pripučia
mą plaustą ir ant jo žmo
nes, Po pusva 1 a n d ž i o, į 
“Rambyną” buvo pakelti 
keturi žmonės, kurie pasi
rodė esą Kanados žvejai iš 
žuvusio žvejybos laivo 
“Lipkus”: kapitonas Rene
tas Svinmas, jo padėjėjas 
Džekas Terneris, jūreiviai 
Džekas Džordas ir 68 metų 
Lemanas Dženingsas.

Kapitonas papasa k o j o , 
kad laivą “Lipkus” iš Šel- 
burno uosto ištiko avarija 
spalio 13 dieną 23 valan
dą. Plaukęs visu greičiu 
taųisoje, laivas susidūrė su 
nežinomu plauki o j a n č i u 
daiktu, ir buvo praskeltas 
laivo korpusas. Vanduo į 
triumą ir mašinų skyrių 
ėmė veržtis dviejų pėdų 
per valandą greičiu. Siurb
liai nespėjo jo pašalinti, to
dėl įgula buvo priversta 
palikti laivą, kuris nusken
do maždaug vidudienį spa
lio 14 d. už 60 mylių nuo 
Halifakso uoisto. Niekieno 
nepastebėti žvejai dreifavo 
ant plausto 16 valandų, 
nors periodiškai duodavo 
signalus plaukiantiems pro 
šalį laivams ir skendan- 
tiems lėktuvams.

Spalio 15 d. po pietų 
“Rambynas” atgabeno žve
jus į Halifakso uostą. Įplau
kiant į uostą, gelbėjimo vil
kiką sutiko sveikinimai, jį 
palydėjo iki krantinės trys 
Kanados karinių jūrų pajė
gų fregatos. Valdžios or
ganų atstovai Halifakso 
uoste karštai padėkojo ta
rybiniams jūreiviams ir vi
sai “Rambyno” įgulai už 
sėkmingą operaciją ir iš
gelbėjimą.

A. Kulbokas
jūrų gelbejimo vikiko 
“Rambynas’' kapitonas ♦

Miami, F 1 a.
Spalio 27 d. LLD 75 kuo

pa turėjome pietus ir susi
rinkimą. Gaspadinės paruo
šė skanius pietus. Narių da
lyvavo vidutiniai. Organi
zatorius V. Bovinas atidarė 
susirin k i m ą. Pirmininkas 
šio susirinkimo buvo J. Kan- 
ceris ir vedė susirinkimą 
gerai. Fin. sekr. J. Paukš- 
taitis išdavė raportą iš fi
nansų stovio. Mūsų kuopa 
finansiškai stovi gerai. Jo 
raportas priimtas. Kuopos 
nariai nutarė “Laisvei” pa
aukauti $100.

Po susirinkimo turėjome 
trumpą programą. J. Sma- 
lehskas sudūinavo solo 3 
daineles. Ir jo dainavimas 
visiems patiko.

Na, ir mūsų “jaunikaitis” 
P. Gudelis sudainavo 3 dai
neles. Ir jo dainavimas vi
siems patiko.

Gerą trumpą prakalbą pa
sakė šiųf dienų klausimais 
Mildred Freiberg0

Lapkriččio 7 d. LLD 75 
kp., Klubas ir Aido choras 
rengia bendrai pietus ir 
koncertą dėl pažangių laik- 
rašččių — “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Liaudies Balso”. 
Mūsų LLD kp. nariai pagal 
išgalę darbuojasi.
Draugės Tamsonienė ir Bo- 

viniene nebedalyVauja cho
re. Visi choriečičai apgailes
tauja, nes choras ir taip 
mažai moterų turėjome. Su 
vyrais dar pusė bėdos, bet 
su moterimis tai tikra bėda.

Aido choras jau spalio 24 
d. pradėjome praktikas. 
Tik gerai, kad turime gerą 
mokytoją B. Ramoškaitę. 
Ji labai gerai chorą mokina.

H. Hilmen ir E. Lak buvo 
apie porą savaičių ligoninė
je. Aš linkiu, kad jos abi
dvi greitai susveiktų.

Vienas geras narys mirė. 
Tai draugas Jesulis. Jį su
ėdė vėžys. Buvo palaidotas 
spalio 29 d., 1970 m.

Gruodžio 5 dieną Aido 
choras rengia pietus ir kon
certą. Birutė Ramoškaitė 
Aido chorą mokina naujau
sių dainų. Tame koncerte 
dainuos solistai May Gab- 
rėnienė ir S, Vaineikis, bus 
abiejų Mankauskų duetas, 
na ir vyrų kvartetas. Cho- 
riečiai visus lietuvius iš Mi- 
amio apylinkės kviečia da
lyvauti. Mes užtikriname 
kad jūs būsite viskuo pil
nai patenkinti.

Ex. Lowellietis!

Chester, Pa.
Lietuvių Lit e r a t ū r o s 

Draugijos 6-osios apskri
ties metinė konfere n c i j a 
jau įvyko ir apie jos tari
mus parašė sekretorė. Bet 
aš gavau jau keletą tele
fonu užklausimų, kodėl ne
parašiau į “Laisvę.” Turiu 
pasakyti, kad prieš konfe
renciją buvau sunkiai su
sirgęs ir per konferenciją 
kaip tik galėjau pastovėti 
ant kojų. Po konferencijos 
visiškai nusilpau ir turėjau 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Jis surado, kad aš turiu di
delį kraujo bėgimą, ulcerį. 
Jis man davė gerą pagalbą, 
kraujo bėgimą sulaikė ir 
davė vaistų, kad sustiprė- 
čiau...

Turiu pasakyti, k a d po 
konferencijos įvykęs pa
rengimas (p i e t ū s) gana 
geai pavyko. Svečiai aps
čiai aukojo. A. ir B. Ra
manauskai atsiuntė keletą 
sūrių, o Lietuvaitė atvežė 
pyragą pietums., Mūsų du
kra Lillian, su pagalba anū
kų ir draugių J. Stanienės, 
O. Kilčiau skaitės ir Valau- 
tienės, viską paruošė ir at
vežė į svetainę. Taipgi daug 
pagelbėjo P. Š1 a j u s ir R. 
Merkis. Be to, A. Gilaitis 
pridavė $10 už prenumera
tą, taipgi O. Gabalienė už
rašė “Laisvę,” irgi $10.

Širdingas ačiū visiems.
A. Lipčius

Tokijas, Japonija.—Aukš
tesnysis teismas patvirtino 
žemesnio teismo nuosprendį 
nubausti amerikietį seržan
tą Tucker 12 metų kalėjimo 
už užmušimą taverno tar
nautojos.

Londonas.—Indijos prem
jerė Ghandi pareiškė nepa
sitenkinimą maža Jungtinių 
Valstijų parama Rytų Pa
kistano pabėgėliams Indijo
je, kurių skaičius nuolat di
dėja. Pabėgėlių padėtis la
bai sunki.

HELP WANTED-MALE-FEMALI
EXPERIENCED ASSISTANT 

MECHANIC —
for knitting dept. Tai-Tji Links. 
Modern air conditioned plant. Be
nefits and profit sharing. Call or 
apply in person Valley Knitting 
Mills. 14 Doty Rd Haskell, N. J. 
201-835-3226.

(82-86).

MAINTENANCE MECHANIC
With Black Seal Hi-pressure Fire
man's license for second shift. Rate 
$3.95. Contact Mr. Floyd Dubois 
Chemicals.

Union Ave. & Dubois St.
E. Rutherford, N. J. 933-2300

(84-88)

SEWING MACHINE 
MECHANIC ?

For mens -shirt factory. , Good 
salary, opportunity and excellent 
working conditions.

CONQUEROR MFG. CO.
420 Park Ave.t Perth Amboy, or call 

201-442-7332
(85-91)

SET-UP MEN — To regrind drills, 
taps, special tools & set up. Experi
ence necessary. Free hospitalization, 
paid holidays & vacation. Oppty. 
with young & expanding organiza
tion. Keene Corp-Stanco Lighting, 
2345 Vauxhall Rd.

Au Equal Opportunity Employer. 
UNION, N. J. 201-964-7001

(84-89)

IMMEDIATE OPENINGS 
PLASTIC

EXTRUDER OPERATORS 
on Blown Film 
CALL 373-0470 

10AM-4PM
IRVINGTON, N. J. x 

(84-86)

NURSES — RN’S — LPN’S —AIDES
Experienced. Part or full time. All 
shifts and weekends available. Ap
ply Hamilton nursing home, 285 
Hamilton St., Somerset, N. J.
201-247-2414. (85-91)

COOK
f Experienced cook. Prefer back

ground in Institutional cooking. 
Part time. Apply Hamilton Nursing 
Home, 285 Hamilton Street, Somer
set, N. J. 201-247-2414.

(85-91)

GENERAL FACTORY WORK
Nights or days. Pleasa'nt working 
conditions, fringe benefits.

HOL-TITE PRODUCTS
12 Dwight Place, Fairfield, N. J.

201-227-3527 , ’
(85-87)

GIRLS WANTED

also
BUTTON MACHINE OPERATORS

Good Salary
Trumpi Knitting Mills

1815 Putnam Ave., Ridgewood, N.Y.
(84-86)

DINGO DEŠIMT JŪRŲ ..
Leningrado universiteto 

mokslininkai, elektroninė
mis skaičiavimo mašinomis 
apskaičiavę jūrų vandens 
atsargas, nustatė, kad 
“trūksta” 33 milijonų kub. 
metrų vandens—beveik de
šimties Viduržemio jurų. 
Beje, tiek vandens niekur 
nedingo. Mat, ankstyvesni 
apskaičiavimai buvo gana 
netikslūs, pvz., pastaraisiais 
metais buvo rasta povande
ninių plynaukščių ir kalna
gūbrių.

Leningrado mokslininkų 
duomenims, vidutiniškas vi
sų Žemės jūrų gylis yra 3,- 
704 m. Sausuma užima tik 
29.2% planetos ploto. Re
miantis šiais apskaičiavi
mais, matyti, reikės peržiū
rėti visas žinomas okeano 
mės šiluminio balanso for
mes šilluminio balanso for
mules.

MIAMI, FLA... 
Mirus

Juozapui Swart
Reiškia užuojautą ir paguodą jo vaikams 

ir giminėms
LIETUVIŲ ŠOCIALIS KLUBAS

HELP WANTED-MALE-FEMALB
Man married, Farm Help. To 

milk & care for Herd of 60 Hol- 
sten Cows.

House available.
J. C. Lucas & Sons 

Cazenovia, N. Y. 13035 
315-655-8146

83-87)

AUTOMOTIVE Truck Parts man 
wth national company. ■ Experience 
necessary.

Call
Mr. Pettigrew, (212) 564-5264

(83-86)

MECHANICS
Need several all around experienced 
VW mechanics for expanding deal
ership in northeast Bergen Coun
ty. Top salary, many company 
benefits, paid holidays, full insur
ance coverage. Call

Mr. Gago, 201-262-8989
(83-89)

MOLD MAKERS
Company that specializes in plastics 
and wax injection molds wants ex
perienced help. Ideal Southern New 
Hampshire location offers uncon
gested living. Write or call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N. H. 
03055

(80-86)

Brake Men And Experienced Diesel 
Mechanics Wanted at large truck
ing company. Good benefits and 
starting salary. Call 933-6000. Ext. 
207.

Ask For Paul Bauer.
An equal opportunity employer. 

Carlstadt, N. J.
(84-89)

BUTCHER

English speaking. Experienced
Counter Man. Prime shop. Top
Salary. Call 201-796-4290.

ASK FOR MIKE.
(84-88)

WIRE MACHINE OPERATOR
Electronics firm requires exper

ienced operator for Artos wire cut
ting machine. Pleasant atmosphere. 
Good working conditions.

Please Call 201-523-0305.
(84-88)

CUTTER
Short Knife. Men’s Custom Shorts.
Salary Open. Steady work.

GAMBERT BROS.
55 Lafayette Street

Newark, N. J.
623-5496

(86-89)

SEWERS
Experienced overlock & singer 

sewing machine operators. Mod. air 
cond. plant. Benefit & profit shar
ing. Call or apply in person Valley 
Knitting Mills, 14 Doty Rd. Haskell, 
N. J. 201-835-3226.

(82-86)

Cranford, N. J.
Pranešimas

Sekmadienį, lapkričio 14 
dieną, įvyks LLD 54 kuo
pos susirinkimas. Vieta: 
160 Brookside PL, Cran
ford, NJ J., pas Lillian No
vak. Pradžia 2 vai. Drau
gės ir draugai, būkite šia
me susirinkime, nepamirš
kite!

Rast. Jonas Gredaitis

Tokijas, Japonija. — Di
dysis 747 lėktuvas su 89 ke
leiviais grįžo į aerouostą, 
gavo pranešimą, kad jame 
bomba yra įdėta. Nuodug
niai iškrėtus lėktuvą jokios 
bombos nerasta.

Bern, Šveicarija. — Susi
dūrė ir susidaužė du maži 
lėktuvai. Žuvo 8 žmonės.
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Persija minėjo 2,500 m. sukalklį
Persija (Iranas) per dvejus šio vyno. Sakoma, kad ban- 

pastaruosius metus mini: 
savo 2,500 metų sukaktį. 
Svarbiausias mi n ė j i m a s 
(banketas) įvyko viduryje 
spalio mėnesio, kuris buvo 
suruoštas buvusio Persepo- 
lio (Persų miesto) vietoje. 
Ten buvo pastatyta gra
žiausia palapinė, išdabinta 
ir gražiai išpuošta dėl 500 
įžymiausių svečių. Viso į 
apeigas buvo su kviesta 
apie 10,000 svečių. Jie da
lyvavo ir stadiumo atida
ryme.

Buvo sukviesta apie 15 
karalių, du kartus tiek 
princų ir kitų valstybių at- 
atstovų. Jungtines Valsti
jas atstovavo vicepreziden
tas Spiro Agnew, Tarybų 
Sąjungą — prezidentais Mi
kalojus Podgornas.

Svečių vaišinimui buvo 
pristatyta 12,000 butelių 
degtinės ir 25,000 įvairiau-

of
a

The Truth About 
Pentagon Papers

Get a paperback copy 
the Pentagon Papers at
public library or bookstore 
and make yourself familiar 
with the horrifying secrets 
Daniel Ellsberg risked his 
freedom to bring to you.

Write a letter of appreci
ation and support to 
and Dan Ellsberg Ad-

ketas ir apeigoss kainavo 
apie šimtą milijonų dolerių.

Atrodo, kad Persijos ka
ralius (šakas) Riza Khan 
Pavlevi siekė suruošti di
desnį banketą, kiek jų buvo 
pasaulyje pastaraisiais me
tais. Istorijoje yra žino
mas tik Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto banketas, 
kurį jis suruošė 1429 me
tais, sukviesdamas 15,000 
ponų ir ponių. Banketas 
tęsėsi septynias savaites. 
Svečiai kasdien suvalgyda
vo 200 jaučių, 1,400 avių ir 
išgerdavo 700 statiniu viso
kių gėrimų.

šalies turtai ir 
žmonių vargai

Dabartinė Persija užima 
628,000 kvadratinių mylių 
ir turi apie 2(5,000,000 gy
ventoju. Pusę gyventojų 
sudaro persai, kitą pusę 
azerbaidžanai, k u r d a i ii' 
kitokios tautos. Perisi jos 
kaimynais yra: Afganista
nas, Vakarinis Pakistanas, 
Trakas, Turkija ir abiejose 
pusėse Kaspijos jūros Ta
rybų Sąjunga.

Auga kviečiai, miežiai, 
kukurūzai, ryžai, tabakas, 
cukriniai runkeliai, med
vilnė. Žemėje yra: naftos, 
anglies, geležies, vario, švi
no, nikelio, 
ros ir kitų

Klimatas 
sija kenčia 
lo vandens,

Trys ketvirtadaliai gy
ventojų užsiima žemdirbys
te ir gyvulininkyste. Bet 
80% neturi nuosavos 
mės 
vien už vandeni turi ati
duoti vieną ketvir ta d a I į 
derliaus tiems, kurie valdo 
šulinius ir upes. Žemdirbiai 
žemę drėkina kanaliukais, 
iš viršaus juos uždengia, 
kad v a n d u o negaruotų į 
orą. Įrankiai senoviški, nes 
šalis labai atsilikus, mažai 
industrijos. Tik pastarai
siais metais Tarybų Sąjun
ga Persijai pastatė pirmąjį 
plieno gaminimo fabriką ir 
kelis fabrikus kitokių reik
menų gamybai. Kelių sto
ka. Vėlesniu metu TSRS ir 
Jungtinės Valstijos ten 
nutiesė kelis šimtus mylių 
plentų.

Po Antrojo pasaulinio; 
karo Persija padarė pro
greso apšvietoje ir kitose 
gyvenimo šakose. Daug jai 
padėjo Tarybų Sąjunga po 
to, kai palaipsniui Persija 
atsisakė remti Vakarų im
perialistų antitarybinę po
lipą.
Svarbiausias gamtinis ša-

lies turtas, tai nafta, ku
rios metinė gavyba siekia 
apie dviejų bilijonų dolerių 
vertės. Bet ir čia užsienio 
imperialistai giliai suleidę 
šaknis.
$1,300,000,000; vien Jung
tinių Valstijų kapitalistų 
net .$700,000,000. Jie mažiau 
kaip pusę moka Iranu! 
naftos gavybos vertės. Tik 
Tarybų Sąjunga moka pu
sę, kas drąsina Iraną dau
giau reikalauti ir nuo Va
karų imperialistų.

Iš Persijos istorijos
Nors Persija mini 2,500 

metų sukaktį, bet ji, kaip 
neprikl a u s o m a valstybė, 
tiek metų negyvavo. Jos

Rusija. Jos galia susilpo ir 
Persi j a išsilaisvino.

Per daugelį metų į jos 
reikalus kišosi anglai irnpe- 

Jų indėliai siekiai rialistai. Tik po Antrojo 
pasaulinio karo, kai Indija 
nusikratė angių “globą,” 
Persija gavo progą pati sa
vuosius reikalus tvarkyti. 
Ilgai JAV imperi a 1 i s t ai 
stengėsi ją '“globoti,” bet 
jiems nep a v y k o pakeisti 
anglus.

D. M. šolomskas

istorija yra sunki, r ra
idžioje ji pati vykino užpuo-

mangano, sie
tu rtu.
šiltas, bet Fer
mio stokos gė-

1971 
mirė 
čienė, 
žiaus,

m. spalio mėn. 2 d. 
Peetronėlė Jakulevi- 
sulaukusi 78 m. am- 
gyvenusi Woohaven,

Mieste pasidairius
Rockaway, Queens, gy

ventoja 82 metų Mrs. Dora

“Laisvės” koncertas 
pavyko gražiausiai
Džiugu pranešti, kad /abrowsky mirė nuo sumų 

Šimo. Jaunas plėšikas pabe 
go pasigrobęs iš jos $5.

Pramogų Kalendorius <

y “Another Mother 
of Peace”

Beverly Hills
California 90210
My letter to Pat and Dan 

Ellsberg reads as follows:
Dear Mr. and Mrs.
Ellsberg:
1 know that millions of 

people in America have 
been wanting to write to 
you and thank you for your 
courage, bet never got 
around to doing it. Every 
decent citizen in America 
can feel only admiration 
and appreciation for what 
,voi i have done.

In a statement to “Ano- 
the Mother for Peace” this 
past August Senator Wayne 
Morse said: “The Pentagon 
Papers prove that the most 
serious issue that faces the 
American people is the 
loss of their constitutional 
rights, freedom and liber
ties by substitution of 
presidential government by 
executive sup r e m a c y and 
secrecy.”

Ilse

ze-
Jie žemę nuomoja,

vėliau buvo kitų pavergi
me.

Prieš 2,500 metų vienos 
persų genčių vadas Kiras 
suvienijo savo vai d ž i o j e 
daugumą persų genčių. .Jis 
pasidarė Persijos valstybės 
valdonas-karalius. Jis tu
rėjo sukūręs stiprią kariuo
menę, kuri per ilgą laiką 
buvo laikoma nenugalima. 
Kiras užpuolė Persijos kai
mynus ir vieną po kito nu
kariavo. Jis net pradėjo 
karą prieš skitus, tų laikų 
didelių plotų dabartinės 
Tarybų Sąjungos gyvento
jui?. Kare prieš juos Ki
ras žuvo.

Jo sūnus Darius dar du 
kartus puolė skitus, bet 
abu kartus pralaimėjo. Ne
vyko jam ir karai prieš 
Graikiją. Bet vis vien Per
sija išsiplėtė nuo vidurio 
dabartinės Turkijos iki In
dijos, nuo Persijos užla
jos iki Kaspijos jūros.

334 metus prieš dabar
tinę erą Makedonijos kara
lius Aleksandras Didysis 
nukariavo visą Persiją. Bet 
už poros metų ji atgavo sa
vo nepriklausomybę, nes 
Aleksandras, grįždamas iš 
Perisi jos, mirė.

Po to į persų gyvenimą 
padarė įtaką islamizmas 
(mahometoni z m a s) ir ji 
įėjo į arabų kalifatą, ku
ris išsiplėtė Vid u r i n ė j e 
Azijoje ir pietinėje Vidur
žemio jūros srityje.

1250 metais Persiją nu
kariavo mongolai, vadovau
jami Čingis Khano. Jie ten 
suorganizavo savo valsty
bę. Persija mongolų ne
laisvėje buvo apie 300 me
tų. Tik po to, kai mongolai 
pralaimėjo Rusijoje ir toto
rių tarpe prasidėjo kovos, 
tai ir Persija atgavo savo 
nepriklausomybę. Vėl ji ta
po dalimi arabų kalifato.

1628 metais ją pavergė 
turkai. Bet Turkija įsivė-

Nuliūdime liko jos vyras 
Andrius, sūnus, trys dukte
rys, dvi marčios, du žentai, 
devyni anūkai, dvi proanū
kės, brolis, sesuo Lietuvoje.

Tyliai atsi skirdama su 
šiuo pasauliu, paliko gilų 
liūdesį savo šeimai.

Liūdesio valandose aplan
kiusiems velionės karstą, 
prisiuntusiems gėles, užuo
jautos atvirutes, dalyvavu-

“Laisvės” jubiliejinis kon
certas sekmadienį visais 
požiūriais pavyko kuo gra
žiausiai. Mielieji koncerto 
dalyviai sudėjo į vajaus 
fondą daugiau kaip penkio
lika šimtų dolerių. Tai be
ne tik bus pirmas toks lais- 
viečių parodytas duosnuo- 
mas per jau desėtkus įvyku
sių koncertų “Laisvės” isto
rijoje. Aukotojų vardus ir 
pavardes matysite Adminis
tracijos pranešimuose.

Apie koncerto visą eigą, 
apie jo vieną iš puikiausių 
meninių programų, para
šys mūsų ilgametis kores
pondentas drg. A. Gilma-
n as.

šiuo kartu tegu s bus tiktai 
didelis ačiū visiems progra
mos atlikėjams ir aukoto
jams.

Isidore Zimmerman buvo 
nuteistas visam amžiui ka
lėti už žmogžudystę. Visą 
laiką jis tvirtino esąs ne
kaltas. Dabar paleistas iš 
kalėjimo. Už p a d a rytą 
skriaudą jis reikalauja iš 
miesto 2 milijonų dolerių 
atlyginimo.

Tymsterių unijos lokalo 
ekretorius-iždininkas Har
ry Davidoff areštuotas už 
išreikalavimą iš Kennedy 
aerouosto $9,627.32 vertės 
bilietu visos šeimos kelionei 
lėktuvu. Jeigu nemokamai 
kelionės negauna, jis grasi
no paskelbti streiką.

įvairios Žinios
New Yorkas. — Ieškant 

lėktuvų grobikų 1970 metais

12 policistų apkaltinti už 
kyšių ėmimą, du už narko
tikų pardavinėjimą.

siems laidotuvėse, noriu tar-'areštuota 1,500 keleivių. 400
ti visiems nuoširdų ačiū.

Duktė Mary Nevins 
ir šeima

keleivių turėjo su savimi 
narkotikų, 300 turėjo gink
lų ir net granatų. Pas kitus 
rasta vogtų dalykų.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

naudai parengimas įvyks 
viršminėtą dieną, salėje 103 
Green St., Waterbury,Conn. 
Bus vėliau pranešta apie 
programą. į š.y

Gruodžio 5 dieną
Filmų rodymą ir pietus 

ruošia LLD 1 kp. ir 185 kp. 
Filmas iš Lietuvos — “Šim
tamečių godos”. Pradžia 1 
valandą. Vieta: Laisvės salė 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park., N. Y. Už viską auka

Kings County grand džiu- 
rė apkaltino du kalėjimo 
sargus, kurie sumušė kalinį 
Cintrona iki mirties, v

NAMO BENDROVĖS 
DIREKTORIAMS

Namo Bendrovės direkto
rių posėdis įvyks antradie
nį, lapkričio 9 d., 3 vai. po 
pietų, Laisvės salėje. Visi 
susirinkime. *

W. Keršulis, pirmininkas?

A. Brazaičio nuotrauka

Žemaitijos 
kraštotyrininkai

Iš Palangos ir Klaipėdos, 
Skuodo ir Akmenės, Tau
ragės ir Raseinių — iš 14 
Žemaitijos miestų bei rajo
nų susirinko kraštotyros 
entuziastai į Telšius. Čia 
Tarybų Lietuvos Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros 
draugijos tarybos prezidiu
mas drauge su Telšių sky
riumi surengė dviejų dienų 
Žemaitijos kraštotyrininkų 
seminarą.

Keliasdešimt kraštotyri
ninkų, atvykę iš mokyklų, 
įmonių, kolūkių, kultūros ir 
kitų įstaigų Telšių krašto
tyros muziejuje gilino savo 
žinias, aptarė pastarųjų me
tų veiklą, numatė jos atei
ties gaires. Seminaro daly
viai išklausė Draugijos ta
rybos pirmininko pavaduo
tojo K. Račkausko, moksli
ninkų J. Misevičiaus, A. Ty
los, V. Miliaus, A. Vanago, 
K. Grigo ir V. Urbonavi
čiaus, Telšių kraštotyros 
muziejaus direktoriaus V. 
Valatkos pranešimus apie 
kraštotyr i n i n k ų tolesnius 
veiklos uždavinius, pagrin
dines darbo kryptis, išgir
do vertingų metodinių bei 
dalykinių patarimų.

Paskutiniąją dieną semi
naro dalyviai apžiūrėjo Tel
šių kraštotyryos muziejaus 
steigiamą buities sektorių, 
apsilankė “Šatrijos” kolū- 
ūkyje. Čia vietos mokyto
jas J. Andriusevičius supa
žindino su labai išradingai 
įrengtu šio kolūkio muzieju
mi.

Washing tonas. — Senato
rius Kennedy kaltina Blue 
Cross Association, vieną di-

jų, bandymu neetiškais bū
dais suagituoti senatorius, 
kad jie atmestų Kennedžio 
siūlomą sveikatos apdrau- 
dos biliu.

Rinkimuose pralaimėjęs 
tansportaeijos bonų planą, 
dabar majoras Lindsay rei
kalauja, kad gub. Rockefel- 
leris ir valstijos legislatūra 
skirtų reikalingą pinigų su
mą New Yorko tansporta
eijos 30 c. fėro išlaikymui.

Klaidos atitaisymas
Praeito penktad. “Laisvė

je” J. Gasiūno krisluose pir
mas paragrafas pastabos 
apie alkoholizmą Jungtinė
se Valstijose turi skambėti

K. R.

Tel Avivas. — Izraelio gy
nybos ministras Dajanas 
raportavo parlamentui, kad 
buvo iškelta 1,900 palesti
niečių šeimų iš trijų gyven
viečių ir jų namai nugriau
ti tikslu tęsti naują vieškelį 
daugi a u s i a militariniams 
poreikiams.

Washipgtonas. — Komer
cijos sekretorius Stans vyks 
į Maskvą šio mėnesio pabai
goje tartis dėl praplėtimo 
tarp abiejų šalių prekybos.

\ Washing tonas. — Senato
rius Kennedy ragina Nixo- 
no administraciją Jungtinė
se Tautose kelti Rytų Pa
kistano krizės ir pabėgėlių 
padėties klausimą.

Daugelis balsuotojų da
bar reikalauja majoro Lind
say paaiškinimo, kas apmo
kėjo už transportacijos 
nu reklamą.

“Jungtinėse Valstijose mi
lijonai žmonių yra virtę al
koholikais. Alkoholizmas su
daro svarbią priežastį šei
mų pakrikimui, darbo nus- 
tojimui ir daugeliui asmeni
nių tragedijų”.

bo-

nu- 
de-

Washing tonas. — Spalio 
mėn. 11 policistų buvo viso
je šalyje užmušta. Per šių 
metų 10 mėnesių užmušta 
102 policistai. 1970 metais 
užmušta 85 policistai.

Jeruzalė. — Izraelio val
džia atsisako tartis su Egip
tu dėl Suezo kanalo atidary
mo, kol Jungtinės Valstijos 
nesutiks duoti Izraeliui dau
giau militarinių lėktuvų.

Unijistų konferencija 
sitarė surengti protesto 
monstraciją prieš algų įšal
dymą lapkričio 9 d. prie 
Hotel Americana, kai ten 
bus prez. Nixonas jo pagar
bai suruoštame bankete mo
kant po $500.

Geneva.—Šveicarijos par
lamentiniu o s e rinkimuose 
pirmu kartu moterys balsa
vo, išrinko 8 moteris į par
lamentą. 260 materų kandi
datavo. Moterys sudalė 
55% visų balsuotojų, bet 
prastai pasirodė rinkimuo
se.

Juodųjų Pantherių parti
jos 50 narių tribunolas pri
pažino Nixoną, Rockefeller! 
ir valstijos kalėjimų supe
rintendentą Oswalda kal
tais už skerdynes Attika 
kalėjime.

13-kos Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Rep.

ŠIANDIEN

Pietūs ir susirinkimas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 185 kuopos pietūs 
įvyks lapkričio 9 d. Laisvės 
salūje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke. Pietūs bus 
12-ą valandą, o po skanių 
pietų, apie 2-ą vai., bus su
sirinkimas.

Kviečiami su mumis daly
vauti ir LDS raštinės dar
bininkai, ir “'Laisvės” ko
lektyvas, taipgi visi LLD 
nariai. Gerus pietus turė
site tik už $1.50.

Komitetas

Emilijos Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką Steve ir mergaitę Valerie, o seserį Anelę 
Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

“LAIS VĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą. • y'y:

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
Rašykite: “Laisvė”

102-02 Liberty Avė. , >
Ozone Park, N.Y. 11417




