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KRISLAI
Nixonas j Maskvą!
Mūsų vajus
Teismo politika
Harold Wilson netiki
Spiro Agnew ir Jėsus Kristus 
Bažnyčia ir moteris 
Jau nebe už kalnų

A. Bimba
Mes visada už gerus, nau

dingus diplomatų pasitarimus 
ir susitarimus. Todėl gerai, 
kad mūsų prezidentas Nixonas 
žada vykti į Maskvą pasitari
mui su Tarybų Sąjungos va
dovybe įvairiais abiems ša
lims bendrais reikalais. O 
ifcokių reikalų yra apsčiai. O 
nuo jų daug priklauso ir vi
si pasauliniai santykiai.

Tikėkime, kad jie vyksta 
gerais norais ir kad šie pasi
tarimai duos gero mums ir vi
sam pasauliui.

Tik šiuos žodžius rašant dar 
nežinia, ar prezidentas vyks 
į Maskvą prieš ar po jo ke
lionės į Kinijos sostinę Peki
ną.

Iš paskutinio “L.” Adminis
tracijos pranešimo apie mūsų 
jubiliejinio vajaus eigą drau
gai matote, kad jau turime 
kuo pasidžiaugti. Na, o vajaus 
dar tik ^pradžia. Daugelis 
veikėjų ir vajininkų dar nėra 
nė pasijudinę. Visos eilės ko
lonijų dar nesimato vajaus 
“žemėlapyje”.

Bet būtų didelė klaida iš 
to daryti išvadą, kad vajaus 
tikslus laiku pasieksime be 
smarkesnio padirbėjimo per 
visą vajų, žinote, kaip grei
ti laikas bėga. Todėl, bran
gieji draugai ir draugės, kuo 
ir kaip kas išgalime, stokime 
į vajaus TALKĄ!

Tiesa, ne visada, bet kai 
kada ir Aukščiausiasis Teis
mas šoka pagal vyriausybės 
muziką. Kaip tik dabar jis tą 
daro Vietnamo karo klausi
mu.

Kiekvienam sveiko proto 
žmogui aišku, kad šis karas 
yra piktas šalies Konstitucijos 
laužymas. Bet Teismas atsi
sako net patį karo klausimą 
svarstyti ir jį tokiu pripažin
ti.

Pagal Konstituciją tik Kon
gresas turi teisę karus skelbti. 
O šio karo jis nėra paskelbęs, 
bet jis yra valdžios vedamas 
jau daugiau kaip dešimt me- 
tų!

Labai aštriai ir teisingai 
Ąnglijos Darbo Partijos lyde
ris ir buvęs premjeras Harold 
Wilsonas pasisakė tariamų 
Tarybų Sąjungos šnipų Ang
lijoje klausimu. Jis pasmer- 
kė konservatorių vyriausybę 
uz' šią provokaciją.

Kaip žinia, dėl šios provo
kacijos santykiai tarp Tarybų 
Sąjungos ir Anglijos pasidarė 
labai įtempti. Tarybinė vy
riausybė atsimoka anglams, 
vydama laukan iš savo žemės 
anglus diplomatus. Nežinia, 
nė kur iš kurios pusės bus be
sustota . ..

Mūsų viceprezidentas Spiro 
Agnew aštriai pasmerkė tuos, 
kurie kritikuoja gub. Rocke- 
fellerį už kalinių ir sargų 
skerdynę Attikoje. Jis reiškia 
užuojautą žuvusiems sargams 
ir jų šeimoms, bet nė vienos 
ašaros nepalieka kaliniams ir 
jų šeimoms. Jam kaliniai ir 

.^ų šeimos, kitais žodžiais, yra 
rte žmonės.

(Tąsa 4-tam pusi.)’

Prez. Nixonas vyks į Maskvą 
kirtis su TSRS vadovais 
svarbiausiais reikalais

Washingtonas.— Prezid. 
Nixonas paskelbė savo pla
ną vykti į Maskvą gegužės 
mėnesį, kai bus atlikęs ke
lionę Kinijos Liaudies Res
publikoje.

Nixonas informuoja, kad 
jį pakvietęs lankytis Tary
bų Sąjungoje užsienio rei
kalų ministras Gromyko 
pasitarimo metu Washing
tone. Kvietimą Nixonas 
priėmė.

Prieš vykimą į Maskvą 
amerikiečiai diplomatai tar

Trys didžiųjų unijų vadai 
sutiko Nixonui padėti

Washingtonas.—AFL-CIO 
prezidentas Meany, Jungti
nės Automobilių Darbinin
kų unijos prezidentas Wood
cock ir .tymsterių unijos pre
zidentas Fitzsimmons suti
ko įeiti į Nixono paskirtą 
algų įšaldymo tarybą. Reiš
kia, jie kooperuos su Nix- 
onu algų kontrolės klausi
mu.

Tuo pačiu metu jie vien
balsiai pareiškė, kad algų 
įšaldymo taryba negalės su
rišti darbo žmonių jėgas, 
negalės jų veiklos ir kovos 
sulaikyti.

TSRS užtikrino Egiptui Svarsto padėti nuo karo 
daugiau paramos pabėgėliams

Maskva. —Tarybų Sąjun
gos vadai užtikrino Egipto 
prezidentui Sadatui, kad 
bus ir toliau teikiama eko
nominė bei militarinė para
ma ir kartu ieškoma susitai
kymo būdų su Egiptu.

Sadatas Maskvoj e buvo 
iškilmingai priimtas. TSRS 
prezidentas Podgornas pa
sakė, kad jėga gali privers
ti Izraelį tartis su arabų ša
limis. Jos smerkė Jungtines 
Valstijas už pastangas už
tikrinti Izraeliui militarinę 
pirmenybę, teikti daugiau 
ginklų, ypač lėktuvų.

Hampton, Va. — Mirė 73 
metų amžiaus marinų gene
rolas Lewis B. Puller, apdo
vanotas 56 medaliais už pa
sižymėjimą abiejuose pa
sauliniuose karuose ir Ko
rėjos kare. Tai daugiausia 
medalių užsitarnavęs gene
rolas.

Ispanijos mainieriai 
paskelbė streiką

Oviedo, Ispanija. — As- 
turijos provincijoje 7,500 
mainierių paskelbė streiką. 
Reikalauja didesnio atlygi
nimo ir pagerinimo darbo 
sąlygų.

Visos kasyklos uždarytos. 
Valdžia grąsina panaudoti 
prieš streikierius militarinę 
jėgą.

sis su tokiais pat tarybi
niais diplomatais, kad Nixo- 
no kelionė būtų “abiem pu
sėm naudinga,” kad ji “pa
saulinei taikai” padėtų. 
Nixonas tikisi pasitarti “vi
sais svarbiaisiais klausi
mais.”

Maskva. — Mirė 97 metu 
amžiaus tarybinis skulpto
rius Konenkovas, gyvenęs 
Jungtinėse Valstijose nuo 
1924 iki 1945 metų, vėliau 
grįžęs į savo gimtinį kraštą.

Meany pareiškė reporte
riams, kad unijų vadovai 
nori “padėti prezidento me
chanizmui sukontr oliuoti 
gyvenimo kainų darbą.”

Washingtonas. — Mirė 78 
metų amžiaus Dean Ach
eson, buvęs valstybės sekre
torius tuoj po antrojo pa
saulinio karo, šaltojo karo 
architektas, buvusio Tru- 
mano geras draugas, vienas 
Korėjos karo sukūrėjų, ma- 
kartistinės reakcijos palai
kytojas.

Londonas. — Čia vyksta 
17 šalių 200 įžymių vyrų ir 
moterų konferencija, kaip 
geriau padėti nuo Vietnamo 
karo pabėgusiems amerikie
čiams.

Konferenciją sušaukė Ka
ro Priešų Internacionalas, 
kurio skyrius Ame r i k o j e 
plačiai veikia. Konferenci
ja reikalauja paleisti iš ka
lėjimo karo priešus, tarp 
kurių yra du katalikų kuni
gai broliai Berriganai.

Carterville, Ga. — Penki 
šeimos nariai žuvo name iš
tikusioje eksplozijoje ir 
gaisre.

JAV patarėjas grįžo 
visai nusivylęs

Saigomis, Pietų Vietna
mas. — Jungtinių Valstijų 
užsienio tarnybos patarėjas 
John Isaacs metė savo dar
bą Pietų Vietname ir grįžo 
namo nusiminęs ir nusivy
lęs. į S-

Prieš išvykstant iš Saigo- 
no jis pareiškė, kad jis vi
sai nesutinka su Jungtinių 
Valstijų programa karo ve
dime Indokinijoje. Jis iš tos 
vietos rezignuoja ir grąžina 
civilinį medalį, kadangi 
Jungtinių Valstijų pastan
gos kare yra žalingos ir be 
jokio reikalo eikvojančios 
pinigus.

Amerikiečiai kareiviai 
reikalauja baigti karą

Saigonas. — Moratoriu
mo dieną kai kuriose ame
rikiečių militarinėse stovy
klose buvo sujudimo, pro
testų ir reikalavimų baigti 
karą ir vykti namo. Kelio
se stovyklose atsirado ir to
kių karių, kurie atsisakė 
klausyti komandos eiti į 
mūšį.

Saigone amerikiečių ka
reivių grupė rinko para
šus ant peticijos Kongre
sui, reikalaujant sulaikyti

Vakarų Berlynas. — Areš
tuotas Herbert Proll sura
kintomis rankomis pabėgo į 
Rytų Berlyną.

Tarybų Lietuvoje
Nauja Lietuvos Metrikos 

kopija
Lietuvos didžiojo kuni

gaikščio kanceliarijos doku
mentai — Lietuvos Metri
ka — labai svarbus šaltinis 
tyrinėjant mūsų krašto po
litinius, ekonominius santy
kius, kultūrą. Ja domisi ne 
tik istorikai, bet ir literatai, 
kalbininkai, teisininkai.

Arcvhyvų valdyba prie 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos nutarė mikrofilmuoti 
visą Lietuvos Metriką, ku
rią sudaro 662 knygos. 
Elekrograf i n i u -dauginimo 
būdu Lietuvos Metrika iš 
mikrofilmo bus perkęlta ant 
popieriaus. Paskui bus su
formuotos ir įrištos natū
ralaus dydžio knygos. Tai 
bus dar viena šio svarbaus 
dokumento kopija, ir ja ga
lės plačiau naudotis .įvairių 
sričių specialistai.

Mikrofilmavimo darbus 
atliks TSRS Centrinis vals
tybinis senųjų aktų archy
vas.

' 1 •
Milijonas kalendorių

“Minties” leidykla pradė
jo leisti ateinančių metų 
kalendorius. 400 tūkstančių 
egzempliorių tiražu išspaus-, 
dintas kasdien nuplėšiamas 
sieninis kalendorius, 150,000 
— mažo formato kišeninis, 
100,000—tabelis.

Išeis taip pat stalinis, mo
ters ir dvisavaitinis iliust
ruotas. Iliustruoto kalen
doriaus lakštų pirmojoje 
pusėje bus išspausdinti įžy
mių Lietuvos dailiniųkų por
tretai, antroje pusėje — 
trumpos jų biografinės ži
nios, kūrybos apžvalga.

Leidinyje moterims bus 
nemaža straipsnių apie dar

Japonija pirks daugiau 
ginklų iš Amerikos

Tokijas.—Japonijos prem
jeras Šato informavo, kad 
valdžia nusitariusi pirkti 
daugiąu ginklų ir militari- 
nių įrengimų iš Jung t i n i ų 
Valstijų.

Šato aiškina, kad tokiu 
būdu Japonija padės Jung
tinėms Valstijoms sumažin
ti prekybinį deficitą, kartu 
Japonija galės geriau apsi
ginkluoti.

visus militarinius veiksmus 
Pietrytinėje Azijoje. Jie 
sudarė Vietnamo veteranų 
kovai prieš karą organiza
ciją. Ant peticijų pasirašiu
sių skaičius siekia 2,000. 
Tai pirmas toks įvykis tarp 
amerikiečiu kareiviu Pietų 
Vietname.

bo pirmūnes, įžymias rašy
tojas, dailininkes, aktores. 
Moterys ras daug patarimų 
pedagogikos, medicinos, 
kosmetikos, buitinies klau
simais.

Kaimo darbo žmonės gaus 
“Kolūkiečio kalendorių,” 
vairuotojai — “Vairuotojo 
žinynąĮ^fc

Iš, viso/ “Minties” leidykla 
ateinantiems metams išlei
džia aštuonis kalendorius, 
kuriu bendras tiražas—dau- o
giau kaip milijonas egzem
pliorių.

• "te
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Lietuvių poezija — 
esperantiškiuose leidiniuose

Daugelyje esperan t i š k ų 
žurnalų, leidžiamų įvairiose 
šalyse, neretai spausdinami 
lietuvių poetų kūriniai. Jų 
vertėjas — fizikos ir ma
tematikos mokytojas Kle
mensas Naudžius.

K. Naudžius jau yra išver
tęs į esperanto kalbą Anta
no Baranausko “Anykščių 
šilelį,” Dionizo Poškos “Mu
žiką Žemaičių ir Lietuvos.” 
Dabar jis ėmėsi versti lietu
vių literatūros klasiko Kris
tijono Donelaičio “Metus.” 
Pirmoji poemos dalis “Pa
vasario linksmybės” jau iš
spausdinta Roterd ame 
(Olandija) leidžiamame es- 
perantų žurnale.

K. Naudžius pasiryžęs į 
esperanto kalbą išversti vi
są senąją lietuvių klasikinę 
literatūrą.

Klemensas Naudžius — 
suvalkietis. Jis gimė Vilka
viškio rajono Žiūrų-Gude
lių kaime, toje pačioje sody
boje, kur gimė ir pirmojo 
lietuviško istorinio romano 
“Algimantas” autorius 
Vincas Pietaris.

V. P.

Graikijos valdžia visai 
suvaržė spaudą

Atėnai. —Graikijos fašis
tinė valdžia išleido patvar
kymus visai suvaržyti spau
dą, kad ji neturėtų jokios 
laisvės.

Už prasižengimą spaudos 
leidėjai, redaktoriai, žurna
listai bus smarkiai baudžia
mi. Tas patvarkymas palie
čia ir užsienio reporterius, 
kurie iš Graikijos siunčia 
žinias į savo spaudą.

Aukščiausiasis teismas jau 
uždraudė valdiškiems 

darbininkams streikuoti
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis teismas užgyrė įs
tatymus, kurie draudžia 
valdiški e m s darbininkams 
streikuoti. Tai apima fede- 
ralinius, valstijų ir miestų 
tarnautojus.

Teismas patvirtino Nacio
nalinės Darbo Santykių Ta
rybos patvarkymus, kurie 
draudžia kompanijoms pa
leisti iš darbo neunijistus, 
atsisakančius eiti į darbą 
pro unijos piketą.

Užgyrė Nixono administ

Graikijos laisvės kovotojų 
konferencija

Roma. —Graikijos laisvės 
kovotojų komitetų delegaci
jos turėjo konferenciją. Da
lyvavo delegatai iš Graiki
jos, Prancūzijos, Švedijos, 
Italijos, Anglijos, Tarybų 
Sąj u n g o s, Bulgarijos ir 
Vengrijos.

Nusitarė darbuotis, kaip 
geriau padėti Graikijos po
litiniams kaliniams, reika
lauti jų išleidimo iš kalėji
mų ir koncentracijos sto

TSRS teiks daugiau 
paramos Š. Vietnamui
Hanojus, Šiaurės Vietna

mas. — Tarybų Sąjungos 
delega c i j a, vadovaujama 
prezidento Podgorno, susi
tarė su Vietnamo Demokra
tinės Respublikos valdžia, 
kad TSRS teiktų daugiau 
ekonominės ir militarinės 
paramos.

Nuo potvinių ir Amerikos 
lėktuvų bombardavimo daug 
nukentėjusiai šaliai dabar 
parama reikalingiausia. To
dėl TSRS atsiskubina su di
dele parama.

Santa Barbara, Calif. — 
Mirė 94 metų amžiaus bu
vęs senatorius Thomas 
More Storke, kaip žurnalis
tas gavęs Pulitzerio premi
ją

Svarsto rūkymo įtaką 
žmogaus sveikatai
Londone prasidėjo antroji 

tarptautinė konfere n c i j a, 
kuri svarsto rūkymo įtaką 
žmonių sveikatai. Konfe
rencijoje dalyvauja 350 at
stovų iš 23 šalių.

Londonas konferencijos 
tikslas — pasikeisti infor
macija apie kovą prieš rū
kymą ir parengti metodus 
ir priemones, kurios susilp
nintų kenksmingą rūkymo 
įtaką žmogaus sveikatai.

TASS-ELTA

Kopenhaga, Danija.—-So
cialdemokratą s Jens Otto 
Krag sudarė valdžios kabi
netą. Jes Otto Kragą prem
jeru paskyrė karalius.

racijos planą samdyti dar
bininkus statybos darbams.

Maskva?— Prasidėjo pa
sitarimai tarp TSRS ir 
Jungtinių Valstijų atstovų 
dėl sutarties laivų plaukioji
mo klausimu, kad išvengus 
nemaloniu atsitikimu.V *-

Seoul. — Pietų Korėjos 
policija areštavo 10 žmonių, 
kaip Šiaurės Korėjai prita
rėjų ir kaltina juos šnipinė
jimu.

vyklų, organizuoti tarptau
tinį judėjimą už laisvę Grai
kijoje.

Londonas. — Du Darbo 
partijos atstovai parlamen
te reikalavo valdžios paaiš
kinimo, ar iš tikro ligoninė
se mirštančius vėžio ligo
nius naudo ja medicininiams 
tyrinėjimams, kaip Gvinėjos 

kiaulaites.

Hirohito priminė karą 
vokiečiams

Bonna, Vak. Vokietiją.*— 
Japonijos imperatorius Hi
rohito priminė, kad japonai 
ir vokiečiai pergyveno kar
čius pralaimėto karo patyri
mus, sudarę Tokijo-Berlyno 
ašį, kuri buvo kare sudau
žyta.

Nemažai vokiečių pasitiko 
Hirohito baubimu ir šūkiais 
už taikos išlaikymą pašau- 
lyje.

Mirė komp. Švedas
Vilnius (kablegrama).— 

Spalio 15 d. mirė įžymus 
lietuvių liaudies meno puo
šė 1 ė t o j a s, Lietuvos TSR 
valstybinio liaudies dainų ir 
šokių ansamblio “Lietuva” 
įsteigėjas, buvęs ilgametis 
jo vyriausias dirigentas ir 
meno vadovas, TSRS liau
dies artistas, TSRS valsty
bines premijos laureatas, 
Lietuvos valstybinės kon
servatorijos profesorius, 
Jonas švedas.

Jonas švedas gimė 1908 
metų spalio 9 d. Liepoj u j e. 
Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, švedas nuo pat 
pirmųjų dienų aktyviai 
įsijungė į darbą kaip kom
pozitorius ir atlikėjas, kure 
tarybines dainas. Už dai
ną “Negrįž niekados” jam 
buvo paskirta pirmoji pre
mija. Tarybinė vyriausybe 
pavedė jam suorganizuoti 
liaudies dainų ir šokių an
samblį.

Pokario metais švedas 
vėl ėmė vadovauti valsty
biniam dainų ir šokių an
sambliui.

A. Vaivutskas
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Šaltojo karo “architektas”
SU mirtimi Dean Gooderham Acheson mūsų Ame

rikos valdančioji klase, ypač josios reakcingiausioji da
lis neteko savo bene šių laikų žymiausio diplomato ir iš
tikimiausio jos ideologijos puoselėtojo, iki pat mirties 
jis pasiliko ištikimas šiam pašaukimui.

“IŠ TIKRŲJŲ, TAI 
BUVO SKERDYNĖ”

Ir “The Catholic Worker” 
savo rugsėjo mėnesio laido
je pasisako apie pravestą 
prieš Attica kalėjimo kali
nius ginkluotą užpuolimą. 
Dabar jau aišku, sako šis 
kiek pažangesnių katalikų 
laikraštis, kad kaliniai jo
kių šautuvų neturėjo ir ne
naudojo, kad visi kaliniai ir 
sargai buvo nušauti, kad 
juos nužudė valdžios pa
siųsti kareiviai ir policinin
kai ir t. t. Laikraštis tie
siai ir sako: “Iš tikrųjų, 
tai buvo skerdynė.”

zas Greifenbergeris, Kazys 
Giedrys ir Rapolas Čarnas, 
nuo budelių rankos žuvusios 
Adelė Laukaitytė ir Klau- 
dina Krastinaitė. Šimtai 
komunistų atidavė gražiau
sius metus, savo gyvybę, ko
vodami už šviesų tikslą — 
socialistinę ateitį.

Štai kodėl spalio 8-o- 
ji, kai LKP buvo priimta 
į V K P ( b), tapo didelio 
džiaugsmo diena.

Šiandieną Lietuvos Komu
nistų partijos gretose dau
giau kaip 132 tūkstančiai 
vienminčių. Kaip ir sun
kiais pogrindžio kovos me-

Krislai iš Lietuvos
Gudelis liaupsina 
santvarką, kuri jam

Harry Trumanui prezidentaujant velionis Dean bu
vo jo dešinė ranka. Daugeliui atrodė, jog Trumanas yra 
tiktai jo klapčiukas visais svarbiaisiais žygiais ir pasi
sukimais užsieninėje Amerikos politikoje. Dabar jau ir 
komercinė spauda pripažįsta, kad ne prez. Trumanas, o 
Dean G. Acheson buvo šaltojo karo politikos architek
tas — šaltojo karo, tiek daug nelaimių ir žalos atnešu
siu į pasaulį pokariniame laikotarpyje.

; Mr. Acheson pradėjo darbuotis Valstybes departa
mente 1941 metais ir tuoj jame, sakoma, pradėjo vai
dinti labai svarbų vaidmenį. 0 1949 metais Trumanas 
paskyrė jį Valstybės sekretoriumi ir jam pavedė užsie
ninės politikos reikaluš. Kaip tik šiose aukštose parei- 
gose j is labiausia ir pasižymė j o.

Jis buvo fanatiškai nusistatęs prieš Tarybų Sąjun
gą ir siekė visais būdais atlikti tą darbą, kurio nepajėgė 
atlikti Hitleris, būtent — ją sunaikinti. Tačiau greitai 
pasirodė, kad tai, bent jau tuo tarpu, jam nepasiekia
mas tikslas, nes per karą Tarybų Sąjungos prestižas la
bai aukštai iškilo visos žmonijos akyse. Tai Achesonas 
leidosi ieškoti kitos išeities. Jis sugalvojo Tarybų Są
jungą aptverti militarine siena formoje militarinių ba
zių. Na, ir prasidėjo tokių bazių steigimas. Jų šiandien 
pilna visame kapitalistiniame pasaulyje, daugelis prie 
pat Tarybų Sąjungos. Jose pastatyta gal daugiau kaip 
du milijonai kareivių, ginkluotų moderniškais ginklais. 
Jos aprūpintos branduolinėmis bombomis.

Daugiau Achesono “laimėjimų” Amerikos užsieni
nėje politikoje. Jo sumanymu įsteigtas Pasaulinis Ban
kas, iš kurio teikiama finansine pagalba kapitalisti
niams kraštams.

į- Achesonas buvo sumanytojas taip vadinamo “Mar
shall plano”, kuris, kaip žinia, padėjo Europos kapita
listiniams kraštams atsistoti ant kojų ekonominiai. Jis 
išgelbėjo nuo revoliucijos Turkiją ir Graikiją. Jam va
dovaujant naujai apginkluota Vakarų Vokietija. Jis 
suorganizavo NATO (North Atlantic Treaty Organiza
tion). Jo įtakoje ėjo Korėjos karas. Jis pravedė poli
tiką nepripažinti Kinijos ir t. t. -,.'ę

Visi šitie Achesono sumanymai, žygiai bei darbai 
* turėjo tiktai vieną tikslą: užgesinti revoliucinį gaisrą, 

kuris po karo daugybėje šalių pradėjo kilti, ir išgelbėti 
kapitalistinį pasaulį.

Toje srityje ir ta prasme Dean Gooderham Acheso
no atsiek i mus galima laikyti milžiniškais. Tik ra i jis 
nusipelnė aukščiausios kapitalistinio pasaulio padėkos 
ir pagarbos.

Prez. Nixono didelis laimėjimas

Ir už ką? Tik už tai, kad 
kaliniai sukilo prieš nebepa
keliamas sąlygas kalėjime. 
“Vyriausias kalinių skun
das buvo, tai yra reikalavi
mas,” sako “The Catholic 
Worker,” “kad su jais bū
tų elgiamasi kaip su žmo
nėmis, o ne kaip su gyvu
liais. Jie buvo sumesti į ka
lėjimą ir pamiršti. Niekas 
jų nepaisė.”

Laikraštis pastebi ir tą, 
kad “85 procentai kalinių 
šiame kalėjime yra negrai 
ir puortorikiečiai” — žmo
nės iš diskriminuojamų ma
žumų.

tais, taip ir šiandien — tai 
patys aktyviausi naujos, 
komunistinės visu o m e n ė s 
statytojai. Su didžia komu
nisto atsakomybe jie žvel
gia į šių dienų darbus, už
davinius — materialinės- 
techninės komunizmo bazės 
kūrimą, nau j o žmogaus 
auklėjimą, kovoja už Tar. 
Sąjungos tautų suklestėji
mą, visada pasiryžę padėti 
tiems, kurie stoja už pažan
gą, laisvę, nepriklausomy
bę.”

NĖ kiek neperdedant, reikia pripažinti, kad prezi
dentas Nixonas gali didžiuotis labai dideliu laimėjimu, 
gaunant savo “ekonominės stabilizacijos programai” 
konservatyviškosios šalies didžiųjų darbo unijų vadovy
bes užgyrimą. Apie tai negali būti jokios abejonės. Nuo 
dabar oficialiai, formaliai ir visokiose formose didžioji 
organizuotų darbininkų masė bus darbo unijų vadų ver
čiama jam talkinti. Be tokios organizuotų darbininkų 
talkos jam būtų buvę sunku ir pasirodyti su savo prog
rama.

Kiekvienam rimtai galvojančiam amerikiečiui yra 
aišku, kad su šia programa mūsų prezidentas siekia nu
galėti ekonominę krizę vien tik dirbančiųjų sąskaita ar
ba lėšomis. Stambiojo kapitalo interesai nenukentės. 
Tos visokios prezidento kuriamos tarybos, į kurių porą 
bus priimti ir darbo unijų atstovai, neturi tikslo tarnau
ti tiems, kurie “iš prakaito kaktos savo” duoną valgo.

žinoma, daugiausia nukentės žemiausi darbininko 
klasės sluoksniai. Tvirtai organizuotų pramonių darbi
ninkai jau turi išsikovoję ir didesnį už darbą atlyginimą, 
ir geresnes darbo sąlygas. Algų kontrolės - užšaldymo 
spaudimas jiems nebus taip baisiai skaudus. Bet kaip 
su keliais desėtkais milijonų neorganizuotų darbininkų, 
kurių uždarbis dažnai nėra nė puse, kokį gauna gerai 
organizuoti darbininkai? Kaip jiems teks galą su galu 
sudurti prie tokio nesvietiškai iškilusio pragyvenimo 
reikmenų brangumo? Apie tai, matyt, George Meany ir 
jo kolegos nepagalvojo arba nenorėjo pagalvoti, priim
dami prezidento programą ir pažadėdami jam taikanti 
jos pravedime. Labai gaila.

Jungtinių Tautų asamblė
joje Lenkija siūlė sudaryti 
Jungtinių Tautų armiją tai-
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kai išlaikyti. Prieš porą 
metų tokį pat siūlymą buvo 
padariusi Čekoslovakija.

JŲ VARDAI 
AUKSINĖMIS RAIDĖMIS 
ĮRAŠYTI...

Šiomis dienomis Lietuvo
je buvo atžymėta dar viena 
istorinė sukaktis, tai, bū
tent, Lietuvos Komunistų 
Partijos priėmimo į Visa
sąjunginę Komunistų Par
tiją 30-oji metinė. Apie tai 
skaitome Vilniaus “Tiesoje” 
(spalio 8 d.):
. “Prieš trisdešimt viene
rius metus Lietuvos Ko
munistų partija buvo priim
ta į Visasąjunginės Komu
nistų partijos (bolševikų) 
gretas. Tai įvyko audrin
gais 1940-aisiais, kai visas 
Lietuvos kraštas sualsavo 
nauju gyvenimu—buvo at
kurta Tarybų valdžia. Ta
rybų Lietuvos liaudis, jau 
kaip pilnateisė Tarybų Są
jungos narė, laisva ir lygi 
tarp lygiųjų, stojo naujo 
gyvenimo statybon. Buvo 
dalinama dvarų žemė, naci
onalizuotuose fab r i k u o s e 
vyko socialistinis lenktynia
vimas, buvo ruošiamos dar-

KANADIEČIŲ “L. B.” 
TIK VIENA KARTA 
Į DVI SAVAITES

Spalio 8 dienos draugų ka
nadiečių “Liaudies Balse” 
skaitome tokį pranešimą:

“Pereitą savaitgalį Liau
dies Balso darbininkai pra
leidome Montreale disku- 
suodami su montrealiečiais 
ir montrealietėmis Liaudies 
Balso ateitį. ( Vieną vaka
rą praleidome su KLLD 
Montrealo kuopos valdyba, 
o kitą — su platesniu būriu. 
Ir kaip nemalonu buvo, ta
čiau priėjom išvadą, kad to
liau Liaudies Balsą išlaiky
ti savaitraščiu būtų per di
delė finansinė našta. Vis
kas taip pabrango, kad mū
sų nuolatos retėjančiam bū
riui rėmėjų būtų per sunku. 
Tad ir buvo nutarta nuo 
dabar išleisti tik kas antrą 
savaitę.”

Gaila, kad mūsų draugai 
kitos išeities nebesurado.

bo dovanos Didžiojo Spalio 
23-osioms metinėms. Šioje 
džiugių permainų, didelių 
darbų atmosferoje Tarybų 
Lietuvą pasiekė dar viena 
džiugi žinia — LKP priimta 
į Tarybų Sąjungos komunis
tų šeimą. Ta proga “Tie
sa” rašė: ‘Priklausomybė 
prie VKP(b) yra todėl Lie
tuvos Komunistų partijai 
didi garbe, kuri pripildo 
kiekvieno partinio ir nepar
tinio Lietuvos komunisto 
širdį nuoširdžiu ir pagrįstu 
pasididžiavimu. Lie t u v o s 
komunistai tampa bendri
ninkais visos tos nemiršta
mos ir istorinės garbės, ku
rią nusipelnė VKP(b) di
džioje, ilgametėje kovoje.’

Lietuvos Komunistų par
tija 1940-aisiais iš pogrin
džio išvedė apie 2,000 ko
munistų. Jie rinkosi iš kon
centracijos stovyklų, kalė
jimų, ilgus metus persekio
ti, negalėję gauti darbo, 
daug vargę. Tai buvo tvir
tas tautos kamienas, valin
gas ir toliaregis. Į Lietu
vos istoriją aukso raidėmis 
įrašyti lietuviškųjų fašistų 
sušaudyti keturi komunis
tai — Karolis Požėla, luo

KELIO STULPAI
Bėga pro šalį 
Kelio stulpai; 
Pušys, berželiai, 
Sodai, laukai, 
Kloniai, kalnai...
Kiek skirta plento ?
Kaip dar ilgai 
Skrieti tau lemta, 
Tu nežinai, 
Spėji tiktai...
Dešimtys penkios, 
Trys dar stulpai... 
Ačiū tark, lenkis 
Plentui žemai — 
Tiek keliavai!..
Rudenį ramų 
Erdvių ilgies, 
Jo panoramoj 
Vėl lyg jauties 
Jaunas išties...
Tau lyg byloja 
Balsas širdies: 
Kelias boluoja 
Link ateities, 
Pilnas vilties!
Giesmę giedoki 
Plento stulpams! 
Naują epochą 
Skelbki namams, 
Rūmų langams!
Bėga į tolį 
Kelio stulpai...
Saulė lig šiolei 
Šviečia linksmai... 
Ošia miškai...

J. Subata

Net “Draugui” balta, 
o “Naujienoms” juoda

Neseniai teko nustebti iš
vydus katalikiškame “Drau
ge” atspausdintą gana ob
jektyvų turistų įspūdžių 
Lietuvoje aprašymą. 
Tame rašinyje pripažįsta
ma ir nemaža pažanga sta
tyboje ir pasakoma, kad ne
matyti maisto stokos, atžy
mima, kad technikos kaime 
esą “daugiau negu nepri
klausomybės laikais,” tad 
valstiečiams mažiau tenka 
dirbti. Žinoma, apibūdini
mas “daugiau” pasakyta 
aiškiai sumenkinant milži
nišką technikos išaugimą 
Lietuvos kaime. Juk buržu
azijai viešpataujant Lietu-! 
voje kelis šimtus trakto
rių teturėjo dvarininkai ir 
stambūs ūkininkai. Gi 1970 
metais Lietuvos žemės ūky
je dirbo apie 40,500 trakto
rių (perskaičiavus 15-jėgiai 
išeina — 71,000 traktorių), 
apie 10,000 kombainų, 22,- 
400 sunkve žirnių. 176,000 
elektros variklių. Nieko sau 
“daugiau,” kada išeina šim
teriopai, net tūkstanterio
pai daugiau!

Tačiau “Naujienos” be
veik tuo pačiu laiku pra
pliupo rašiniu apie Lietuvos 
kaimą, liedamos apie jį kro
kodilo ašaras. Girdi, dabar 
Lietuvos kaimas esąs visiš
kai nualintas, padėtis kaime 
esanti tokia bloga, kad nie
kam jo nenorima parodyti.

Tai buvo gardaus juoko, 
kai tokią “Naujienų” man- 
drystę papasakojau Lietu
vos kaimo gyventojams kol
ūkiečiams. O kai dėl parody
mo, tai daugybė užsieniečių 
lietuvių ir nelietuvių turėjo 
progos aplankyti įvairias 
Lietuvos kaimo vietoves. Tai 
buvo įvairių pažiūrų žmo
nės, jų tarpe Belgijos par
lamento deputatai katalikai 
ir socialistai. Ir visi ma
čiusieji galėjo tik pasidžiaug
ti mūsų kaimo pažan
ga, gražiu ir sočiu kol
ūkiečių gyvenimu, aukš
tais derliais, augančia mū
rine Lietuva, kuri dabar iš
kyla ne buržuazinių “auksa
burnių” plepaluose ir sva
jonėse, bet realybėje.

buvo paruošusi kapus
Labai keista “Naujienų” 

Gudelio pozici j a. Tapęs 
prisiekusiu soc i a 1 i s t i n ė s 
Lietuvos juodintoju ir šmei
žiku, jis eina drauge su at
kakliausiais reakcininkais. 
Nestebėtina, kad su “Nau
jienomis” suartėjo ir Sme
tonos įpėdinis, negalįs už
miršti tėvo sosto. Supran
tama, kad Smetoniukui ne
svarbu kieno žirgais joti, bi 
tik galėtų į tą sostą įjoti — 
ir “Naujienų” kuinas tam 
praverstų. Bet stebėtis ten
ka Gudeliu, kuris kadaise 
maištavo prieš fašistinę 
smetoninę santvarką ir net 
suruošė L entatą, šovė į tuo
metinį premjerą - ministrą 
Voldemarą, nušovė jo adju
tantą. Už tai Gudeliui grė
sė neabejotina mirties baus
mė, kaip ir jo draugui Vo
syliui, kurį Smetonos tarnai 
žiauriai nukankino. Tik pa
bėgdamas į užsienį Gudelis 
išvengė to likimo. Vėlau jis 
kariavo Ispanijoje republi- 
konų pusėje prieš fašisti
nius franko kontrrevoliuci
onierius.

Matyt, dabar Gudelis ap
gaili tuos “jaunystės grie- 
kus” ir stengiasi įsiteikti 
reakcininkams, padėdamas 
jiems šmeižti socialistinę 
Lietuvą ir liaupsinti buržu
azinę santvarką, kuri Lie
tuvoje buvo jam paruošusi 
kapus.
J. Nekrošius — Tarybų 
Sąjungos vice-ministras

Tarybų Sąjunga—daugia
tautė valstybė. Todėl ir jos 
vadovaujamieji organai su
sidaro iš įvairių tautų at
stovų. Visų sąjunginių res
publikų ir eilės autonomi
nių respublikų bei naciona
linių apygardų atstovai su
daro TSKP Centro Komite
tą. j TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą įeina atstovai 62 
tautybių. Iš visų 1,517 
TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos abiejų rūmų narių ru
sų yra 647, daugumą suda
ro kitų įvairių tautybių de
putatai, jų tarpe 23 lietu
viai.

Taip pat ir Tarybų Są
jungos vyriausybė j e yra 

I įvairių tautybių atstovai.

Yra jų tarpe pabaltiečių. Pa
vyzdžiui, Maisto pramonės^ 
ministru yra latvis V. Idė
jinis. Pernai TSRS Ener
getikos ir elektrifikacijos 
mini st r o p a v a d u o t o j u 
(vi c e - ministru) paskirtas 
lietuvis J. Nekrošius, kuris 
ilgą laiką buvo Lietuvos 
TSR Vyriausiosios energe
tikos ir elektrifikacijos val
dybos viršininku.

Z. Januškevičiui 60 metų
Šiandien savo 60 metų su

silaukė vienas įžymiausių 
Lietuvos medicinos moksli
ninkų profesorius akademi
kas Zigmas Januškevičius. 
Jis — Tarybų Sąjungos Me
dicinos akademijos ir Lietu
vos TSR Mokslo akademi
jos narys, Nusipelnęs Lietu
vos TSR mokslo darbuotojas, 
medicinos mokslų daktaras, 
K mino Medicinos instituto 
rektorius. T ė v y n ė s karo 
metu prof. Z. Januškevičius 
su savo žmona Genovaite 
buvo aktyvūs Lietuviškosios 
divizijos medicininio-sanita- f 
rinio bataliono gydytojai, t 
daug prisidėjo prie sužeistų 
karių sveikatos pataisymo.

Prof. Z. Janušėkevičius 
plačiai žinomas ir tarptau
tiniu mastu. Jis daug 
kartų dalyvavo tarptau
tinėse medicinos klausimų 
konferencijose kaipo tary
binių medikų delegacijų na
rys. Suvienytųjų i\acijų 
Organizacijos Tarptautines 
sveikatos organizacijos po
vediniu jis yra apkeliavęs 
daugelį pasaulio šalių, tyri
nėdamas sveikatos apsau
gos padėtį.

J. PaliukonisĮVAIRUMAI
Apie Geografijos 

naudingumą
Šveicarų turistų biuras 

JAV pasiūlė savo kolegoms 
švedams kartu imtis aiš
kinti amerikie č i a m s, kad 
“Švedija ir Šveicarija— tai 
ne tas pat”. Kuo paaiškin
ti šitokią kampaniją? Mat, 
amerikiečiai, susipažinę su 
šveicarų turistiniais pros
pektais, neretai nusiperka 
bilietus į Švediją, ir at
virkščiai.

NEFERO MUMIJA
Netoli Kairo, Sakaro ra

jone, are he o 1 o g a i ap tiko 
muzikanto Nefero, mirusio

Ekskursanatai prie “Mužiko Žemaičių ir Lietuvos” 
autoriaus D. Poškos kapo Kaltinėnų kapinėse. (Šilalės 
rajonas.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

prieš 4.5 tūkstančio metų, 
mumiją. Tai pati seniausia 
iš visų iki šiol archeologų 
surastų mumijų. Sarkofa
gas ir Nefero palaikai labai 
gerai išsilaikę.

Kaip rašo laikraštis “Al- 
Achram,” šio įvykio moksli
nė reikšmė prilygsta, o gal 
ir pranoksta 1922 m. far^ 
ono Tutanchamono mauzo
liejaus atradimą (Tutan
chamonas valdė XIV am
žiaus prieš mūsų erą I-oje 
pusėje).

UPĖTAKIO RAGENOS 
PERSODINIMAS

Jugoslavijoje trims Skop- 
lės universiteto okulistams 
į triušio akį pavyko perso
dinti upėtakio rageną. Per
sodinta ragena gerai prigi
jo. Donoru buvo upėtakis 
iš Orchidos ežero prie Jugo
slavijos - Albanijos sienos. 
Tyrimai parodė, kad šio 
upėtakio tipo rageno ge
riausiai tinka persodinti.

Paryžius.—Graikijos Kom
partija persergsti, kad Grai
kijos fašistinė valdžia padi
dino politinių kalinių persą* 
klojimą ir sudaro kai kurių 
gyvybei pavojų. *
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Ar mokate miegoti?

■ nuo

miegas darosi fragmentinis. 
Galimas daiktas, kad, ilgai 
nemiegojus, k a i kuriems 
žmonėms gali išsivystyti ne
grąžinami pasikeitimai. To
dėl keisti miego režimą stai
giai ir ilgam reikia labai at
sargiai.

— Jeigu jūs suradote “sa
vo” valandą, ar reikia kokių 
nors pagalbinių priemonių 
geram miegui?

a-- Tai — grynai individu
alus dalykas. Dar Froidas 
pastebėjo, kad žmogus turi 
savo pamėgtą ritualą. Iš da
lies tai teisinga. Vieni mėg
sta paskaityti prieš miegą, 
kiti pasižiūrėti televizijos 
laidą, treti ką nors užkąsti. 
Netiesa, kad tamsa ir tyla 
yra optimali sąlyga visiems, 
įskaitant vaikus. Daugelis 
žmonių gerai užmiega, tru
putėlį pritildę radiją, arba 
specialiai negesina šviesos 
prieškambaryje. Ritualų 
prieš miegą diapazonas ne 
mažiau platus, negu žmo
gaus gyvenimo patirtis.

— Ar galioja senas recep
tas nuo nemigos — gerti 
nakčiai šiltą pieną?

— Šiltas pienas negaran
tuoja, jog jūs užmigsite

Scranton, Pa.
Tai jau vieneri metai su

ėjo ir praėjo nuo tada, kai 
mirtis atėmė gyvybę mūsų 
pažangaus draugo Igno 
Klevinsko, kuris per gana 
ilga savo gyvenimą buvo 
nuveikęs daug darbo pro- 
gresyviškame judėjime. Jis 
ne tik darbavosi draugijose, 
bet ir rašė korespondenci
jas, eilėraščius, vaizdelius. 
Tai buvo tada,kai buvo jau
nas, tvirtas ir pilnas ener
gijos. Tik per pastaruosius 
kelerius metus, kuomet jo 
sveikata pradėjo šlubuoti, 
jo veikla pradėjo mažėti, o 
patekus į ligoninę, kurioj 
išbuvo apie metus ir pusę, 
jau nieko negalėjo veikti. 
Gaila netekus draugo ir vei
kėjo. Tik mes, kurie dar 
esame gyvi, dažnai jį ir jo 
darbus prisimename.

Huntington, N. Y.
Spalio 8 d. “Laisvėje” 

tilpo žinia, paduota per

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALB

MOLD MAKERSv Gerą miegą, nuo kurio 
žymia dalimi priklauso nuo
taika, žmogaus savijauta ir 
sveikata, lemia daugelis 
priežasčių. Apie kai kurias 
jų pasakojama Amerikos 
nacionalinio psichohigienos 
instituto analizės ir vertini
mo programos vadovo dak
taro Julijaus Segalio inter
viu.

— Kiek turi miegoti “vi
dutinis” žmogus?

— Tai panašu į klausimą, 
kokio dydžio avalynę turi 
dėvėti! “vidutinis” žmogus. 
Priimta manyti, kad ištisi
nio miego “norma” — 8 va- 
landoSi Tačiau moksliniai 
tyrimai parodė labai platų 
individualių “normų” dia
pazoną. Pavyzdžiui, ištyrus 
didelę grilpę škotų, paaiškė
jo, kad 8 procentams jų 
miegui reikia daugiausia 5 
valandų, 15 procentų
5 iki 6 valandų. Tiesa, pag- 

*rindinei masei reikia 7-8 
valandų miego, 13 procentų 
9-10 valandų, o kai kuriems 
net daugiau.

— Jeigu žmogus miega 10 
valandų ar daugiau, ar tai 
reiškia, kad jis ne visiškai 
sveikas?

— Ne. Juk nelaikomas U-'greičiau. Bet tai vienas se- 
goniu žmogus, kuris valgo nll vaistų nuo nemigos, tu- 
daugiau už kaimyną. Tai rinčių kažkokį mokslinį pa- 
grynai individualus daly- grindą. Piene, kaip ir kito- 
kas. Žinoma, bet koks stai
gus nukrypimas nuo įprasto 
miego režimo gali sukelti 
nerimą, ir tuomet jau reikia 
kreiptis į gydytoją. Bet fak
tas, kad aš reguliariai mie
gu penkias valandas, o ma
no kaimynas 10, nieko ne
pasako apie mūsų sveikatos 
būklę.

— Kaip sužinoti, kiek rei
kia miegoti?

■ i.
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Jau buvo pranešta, k a dj Julijonu atsiskyrėme. 
Bernardas Tuškevičius, ku
ris pirmiau buvo išbuvęs li
goninėje apie keturis mėne
sius, dabar vėl susirgęs tu
rėjo pasiduoti į tą pačią li
goninę. Dabar malonu pra
nešti, kad šį kartą išbuvęs 
apie porą mėnesių, vėl su
grįžo namo. Nors dar nė
ra visiškai sutvirtėjęs, bet 
kasdien jaučiasi geriau. 
Linkiu Bernardui galutinai 
sutvirtėti.

Kiti mūsų draugai ir 
draugės, kurie veik visi per
gyvenę jau daugybę mete
liu, nors ir nusiskundžia kai

Oną Skučienę, kad mirė Ju • Company that specializes in plastics 
liną Klnstanskną ir tnnJand Wax inj?ction molds wants ex‘ HUS Ixldo LdUbEdb ii tapo peHenced help. Ideal Southern New 
palaidotas. Viskas paduota ./Hampshire location offers uncon- 
teisingai. Tik klaidingai sa
koma, kad liko du broliai— 
Feliksas ir Kazys. Tikreny
bėje gi liko Pranas ir Ka
zys Klastauskai. Feliksais 
yra seniai miręs.

Čia noriu kai ką pasakyti 
apie mirusį brolį Julijoną. 
Jis mirė sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Jo gyvenimas bu
vo, erškėčiuotas. Jo žmona 
Petronėlė mirė prieš 34 me
tus. Jis turėjo dukterį Rū
tą užauginti. Daug vargo 
turėjo pergyventi. Per virš 
20 metų jo paties sveikata 
buvo pašlijusi.

Mirė priežiūroje dukters 
Rūtos ir žento Petro Re- 
mesh, kurie jį gražiai pa
laidojo. Visiems laikams su

ges ted living. Write or call Hy-Ten 
Die and Development Corp., P. O. 
Box 393 Powers St., Milford, N. H. 
03055

(80-86)

Screw Machine Set-Up Man For 
Escomatics. Permanent good work
ing cond. A/C Growing plant with 
our own products, 8 paid holidays, 
paid vacation .other benefits, 277- 
4200: or apply in person. Johnson 
Engineering Co. Inc.

95 Summit Ave., Summit, N. J.
(77-81)

MECHANIC — with tools to do 
general repairs to hoisting engines, 
compressors and welding machine 
on field and shop equipment. All 
company benefits. Call 201-589-8095 
between 9 A.M. & 2 P.M.

(79-85)

P. Klastauskas

Experienced Mechanic wanted, must 
have N. J. driver’s license. Top 
money for top man. Benefits in
clude: Blue Cross, Blue Shield, life 
ins., pension plan & paid vacations. 
Working conditions excell. See Mr. 
Machusky in person at Crest Mo
tors, 481 Main Ave., Passaic, N. J.

(80-82)

DOMESTIC—LIVE IN. Capable 
pleasant. Private rm. with bath & 
TV. Good Salary. 201-228-4447 

(80-81)

WEB PRESSMAN — offset to 
work in expanding Co. —back
ground forms & commercial job shop 
helpful. Opportunity to advance to 
your potential. Call 201-548-1054. 
Metuchen, N. J.

GLASS CUTTER-GRINDER. Ex
perienced to cut all thickness of 
glass, free hand. Must know dimen
sions in metrics and American sys
tem. Salary open. 201-256-6200-410

(73-81

(71-83
KNITTERS. Threaders, Warpers 

and Foremen wanted.
Call 201-345-2800.

FINTEX ELASTIC
10 Owens Dr., Wayne, N. J.

(73-82)

- “Norma” geriausia nu
statyti, remiantis savo pa
tirtimi. As siūlau tai pada
ryti, kai jūs būnate neįtem
pti, pavyzdžiui, per atosto
gas. Gulkite kiekvieną va
karą maždaug tuo pačiu lai
ku ir nubuskite be žadintu
vo. Vidutinė miego trukmė 
per šį laikotarpį gali būti 
artima jūsų normai.

— Ar, keičiantis amžiui, 
keičiasi miego poreikis?

—; Greičiau keičiasi ne 
miego poreikis, o miego ko
kybė. Pavyzdžiui, gilus mie
gas, kuris taip būdingas 
vaikams ir jaunuoliams, žy
miai rečiau pasitaiko su- 
brendusiame amžiuje ir be
veik nepasitaiko senatvėje. 
Pagyvenę žmonės, galima 
sakyti, miega daugiau, bet 
turi, mažesnį iš to malonu- 

.mą. Kitais žodžiais tariant, 
jėgoms atstatyti jie turi 
praleisti lovoje daugiau lai
ko, negu jauni. Galimas 
daiktas, tuo paaiškinamas 
snaudulys ir bendras silpnu
mas/ kuriuo dažnai skund- 
džiasi pagyvenę žmonės.

— Matyt, geriau “išmie
goti” visą savo “normą” iš 
karto, negu nuotrupomis?

— Eksperimento duome
nys leidžia padaryti išvadą, 
kad ištisinis miegas geres
nis. Tirdami žmones, kurie 
miegojo su pertraukomis, 
pamatėme, kad jie jaučia
si nuvargę, jų reakcija grei
čiau atbunka.

Kai kurie pastovios psi
chikos jaunuoliai galėjo ne
miegoti keletą dienų, ir 
jiems tai nepakenkė. Dau- 

Vgelis moterų nemigo pra
džią sieja su nėštumu ir po- 
gimdiriiu laikotarpiu, kai

se amino rūgštyse, yra tnp- 
tofano, veikiančio raminan
čiai. ~ 
yra lyg ir -----------------
simbolis net suaugusiems. 
įTodėl visai neblogai išgerti b 
pieno prieš miegą.

— Kaip pagerinti miegą?
— Laikytis tvirto režimo. 

N e varto ti toni z u o j a n č i ų 
priemonių, tokių, kaip kava 
ir tabakas, reguliariai dary
ti fizinius pratimus, kiek 
galima vengti vaistų ir, jei
gu reikia, kreiptis į gydyto
ją nemigo priežastims išaiš
kinti. Šiandien mūsų vais
tinėse parduodama daugiau 
kaip du šimtai tipų migdo
mųjų vaistų. Jų suvartoja
ma kaskart vis daugiau. 
Bet nei pacientai, nei dau
gelis gydytojų nesupranta, lies dalelytėmis, kurie prie 
kaip tai pavojinga. Žmonės kiekvienos kasyklos supilti į 
turi ieškoti kitokių priemo- “piramides 
nių nuo nemigos.
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! visiems dar ilgokai pagy-

Dabar nors trumpai no
riu parašyti apie anglies 
kasyklas, kurios prieš dau
gelį metų buvo apsupusios 
visą šią apylinkę. Dabar 
tik kai kur dar nedidelis 
skaičius darbininkų “kasa 
anglį.” Šiaip visi požemiai 
apleisti ir tik daugybė me
dinių “pilerių” (stulpų) pa
laiko akmenis-uolas, kad jos 
negriūtų į tuštumas, iš ku
rių tūkstančiai tonų anglies 
buvo iškasta, o taip pat ir 
akmenų, sumaišytų su ang-

Brockton, Mass.
Mirė lietuviai—Brocktono 

gyventojai
Mrs. Josephine Buivida 

(Gutkowski), 81 metų am
žiaus, mirė rugsėjo 19 die
ną Madalan Nursing Home. 
Gimus buvo Kaune. Palai
dota Kalvarijos kapinėse. 
Paliko nuliūdime dukterį 
Sarah, jos vyrą John Shu- 
kis ir “Laisvės” skaitytoją 
Betty Petrick (Gutkowsky- 
tę), Buzzards Bay, Mass.

Adolph C. Shilanski, 56 
metų, mirė rugsėjo 29 d. 
Norfolk County Hospital. 
Buvo Antrojo pasaulinio 
karo veteranas. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
žmoną Mary, sūnų kapitoną 
Arthur Shilanski ir dukterį 
Catherine Shilanski, Brock- 
tone.

Andrew Žemaitis, 87 me
tų, mirė spalio 5 d. Montel
lo j e gyveno 62 metus. Pri
klausė prie Lietuvių piliečių 
dra u g y s -t ė s ir Kazimiero 
klubo. Taipgi palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Pali
ko nuliūdime tris dukteris, 
4 sūnus ir 19 anūkų.

George Shimaitis

” ir dauguma 
kurių degė per daugybę 

|metų. Kai kurios tos pira
midės, tie kalnai dar ir da
bar dega, bet dauguma jų 
jau bandoma gesinti, išve
žant medžiagas į esančias 
daubas ar kur kitur.

Galima įsivaizduoti, ko
kios yra tuštumos ten, kur 
anglis ir purvas buvo išim
ta. Daugumoje vietų, kad 
palaikyti “lubas,” buvo pa
likta anglies sluoksniai, bet 
kitur buvo tos “lubos” pa
ramstytos, kaip aukščiau 
minėjau, mediniais rams
čiais. Dabar tie ramsčiai, 
po daugelio dešimčių metų, 
jau sutrūniję, supuvę. Dėl 
to daugumoje vietų pavir
šius slūgsta žemyn ir gadi
na namus. Pastaruoju laiku 
labai dažnai tas vyksta. 
Yra įsikūrusi apdraudos 
kompanija, kuri už tokius 
namų sužalojimus atlygina, 
bet atrodo, kad ne per dau- 
giausia^namų savininkų to-

■ kias apdraudas turi.
Tai tokie atgarsiai iš bu-

■ vusių anglies kasyklų, ku
rios čia buvo labai išsiplėto
jusios, o dabar jau baigia 
išnykti.

Haverhill, Mass.
“Laisvės” jubiliejaus 60 

metų švenčiant ir vajui pra
sidėjus, ir mudvi nusitarėm 
padirbėti, kiek galint, kol 
ankstyvo rudens oras ma
lonus. Nesigiriant, bet jau 
turime gerą pradžią.

Kaip nueiname pas senus 
skaitytojus, tai nereikia jo
kių išvedžiojimmų, tuoj ima 
ir atsinaujina, dar pridėda
mi ir aukų. O mes padė
kojusios linksmos einam pas 
kitus gerus žmones.

Reikia priminti apgailėti
ną dalyką, kad “Laisvės” 
skaitytoji Ona Ačienė sun
kiai serga. Mes linkime jai 
pasveikti.

Vajininkės:
Mary Sametis ir
Antonette Račkauskienė

St.John's 
University
pharmacy
as a major field of study offering 
a B.S.

TRUCK MECHANIC. 4 positions 
open for first class mech. Steady 
work. Diesel experience needed. Day 
and night work. Excellent benefits. 
Union shop. Contact Mr. J. Perin, 
201-589-4861 between 8 & 5 daily. 
An equal opportunity employer.

(77-83)

Chester, Pa.
Truputis apie Antaną 

Pranskų
Į Ameriką jis atvažiavo 

1912 metais ir apsigyveno 
kasyklų apylinkėje, maža
me Pittston, Pa., miestelyje. 
Ilgus metus kasė anglį. Tuo 
tarpu susipažino su vieti
niais mainieriais, kurie bu
vo jau ilgus metus dirbę 
kasyklose ir veikė socialis
tų kuopelėse. Neužilgo An
tanas irgi įstojo į jas. Kai 
mainieriai organizavo uni
jas, jis kartu darbavosi.

Bet štai užeina laikai, kai 
anglis jau turi mažesnę ver
tę ir kasyklose darbai su
mažėja. Daugelis mainie- 
rių priversti anglies kasy
klas apleisti. Antanas irgi 
netenka darbo ir persike
lia gyventi į Chester, Pa. 
Skaito darbininkišką laik
raštį “Laisvę.”

Laikas bėga. Reikia pri
prasti ir pergyventi viso
kius sunkumus. Augina šei-: 
mą.

Bet štai Antanas neten
ka žmonelės. Vėliau jam 
akys pradeda temti ir ne
tenka regėjimo. Bet laimin
gas jis, kad turi gerą sū
nų Juozą, o dar geresnę 
marčią. Kai aš jį aplan
kydavau, tai jis šakyda- 

Įvo: “Turiu gerą sūnų, 
bet mano martelė dar ge
resnė, kuri mane taip rū
pestingai prižiūri.”

Bet štai vieną gražų ry
tą martelė pataiso pusry
čius, tačiau nesulaukia 
Antano. Nubėga pažadinti 
ir randa jį amžinai užmi
gusį. Tai buvo spalio 1 d. 
Mirė sulaukęs 79 metus. 
Liūdi sūnus, marti ir trys 
anūkai., Taipgi paliko brolį 
Petrą Tarybų Lietuvoje.
Taipgi paliko du liūdinčius Į “Vilnį” dėl savo artimųjų į 

T. Lietuvą. Jie bus labai 
dėkingi.

Jeigu kam būtų paran
kiau su pasiuntimais į spau
dą atlikti čia ant vietos, aš 
su Jonu Purtiku patarnau
sime, tik praneškite mums.

J. K. Mažukna

augintinius.
Velionis buvo mano dėdė, 

mano mamytės pusbrolis..
Lai velionis A. Pranskus 

ramiai ilsisi šaltoje žemėje.
A. Lipčius.

Kuo daugiausia parengimą 
“Laisves’* paramai.

write or phone:
College of Pharmacy
St. John's University 
Jamaica. New York 11432 
Phone 969-8000, Ext. 275

(78-82)

SWIMMING POOL INSTALLER
Take full charge of swimming pool 
installations (steel wall). Must be 
able to lay out jobs and handle 
crew. Salary open. Phone Mr. Lewis, 
914-452-3330 anytime. Town & 
Country Pools, 224 Wagner Road, 
Poughkeepsie, N. Y. -

(78-80)

MAINTENANCE MECHANICS
Experienced in repair and main

tenance of manufacturing machines 
and equipment. Group insurance be
nefits. Company pension plan. Paid 
vacations and holidays. Area wages. 
Steady employment. Apply:

U.S. GYPSUM CO.
193 Henderson St., Jersey City, 

N. J. 07302.
201-435-4700. An equal opportunity 

employer. (77-81)

Pittsburgh, Pa.
Prašymas “Laisvės” ir 

“Vilnies” skaitytojų
Gerbiami “Laisvės” ir 

“Vilnies” skaitytojai Pitts- 
burgo ir šios apylinkės, krei
piamos su prašymu į Jus: 
kad laike šio “Laisvės” ir 
“V.” vajaus visi pasidarbuo
tumėme atnaujinimu prenu
meratų, gavimui naujų skai
tytojų, ir kad sulig išgalės 
kiek paaukotume dėl pa
žangios spaudos. Visados 
pittsburgiečiai d a r b a vosi 
laike “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajuose ir pasekmės būdavo 
geros. Gaila, kad daug tų 
Veikėjų jau nesiranda mūsų 
tarpe. Jie ilsis amžinai...

Nors dėl mirčių pažangio
sios spaudos skaitytojų ir 
rėmėjų skaičius yra suma
žėjęs, bet kuriem dar svei
kata tarnauja, nesustokime 
veikę dėl “Laisvės” ir “Vil
nies” laike vajų. Koks būtų 
tamsus mūsų gyvenimas be 
pažangių laikraščių, kurie 
atneša žinias į mūsų namus 
iš viso* pasaulio, iš mūsų lie
tuvių veikimo ir gyvenimo. 
Užrašykime “Laisvę” ar

Baltimore, Md.
Dar apie mūsų parengi

mą, kurį turėjome rugsėjo 
19 d. Ataskaitoje iš paren
gimo nebuvo pri skaityt a 
stambi $20 auka draugų 
Peckių. Labai atsiprašome 
draugus Peckius, kad jų 
vardas nebuvo tarpe kitų 
aukotojų.

Komitetas

MECHANICS—for industrial & 
diesel machinery maintenance, night 
shift. Heavy equipment or industrial 
experience desirable. Call Mrs. 
Chasson for appointment. 201-442- 
9550. (78-80)

Needed at once. Forklift 
driver, punch press operator, 
experience necessary. Small 
ufacturing Co.

SNYDER DOORS CO.
525 E. Chelten Ave. GR. 8-7400.

(77-81)

truck
Some 
man

MALE & FEMALE
School Drivers—Howell Township 
Schools need substitute drivers for 
regular routes and occasional field 
trips. Should be township resident. 
Call 201-933-2775 or 201-364-1651 
lor information.

(78-81)

MEN & WOMEN WANTED for 
Food Processing Plant, also 1 all 
around Truck and Plant mechanic. 
Also 1 Receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be Good with 
figures.

201-521-3338.
Ask for Mr. Abbott.

(71-80)

MEN and WOMEN wanted for 
food processing plant. Also 1 all 
around truck and plant mechanic. 
Also 1 receptionist between 20 & 
30. Some light typing and taking 
phone orders. Must be good with 
figures. 201-521-3338. Ask for Mr. 
Abbott. (77-84)

GIRLS. Receive free training in 
the comestics field. Earn $3 per 
hr. in commissions working in your 
spare time.

For personnel interview call Mrs. 
McGeary. MA 6-5659. (77-81)

Sales-Recent high school gradu
ate. Over the counter, selling exp. 
necessary. Also general duties in 
center city jewelry store. 40 hr.-6 
day week. Call 215 WA. 2-5049 af
ter 11 A.M. (77-80)

REAL ESTATE

Warehouseman. An opportunity for 
a responsible individual to work in 
a small modern chemical plant. 
Diversified duties including manifest, 
shipping and receiving. 5 day week, 
full "benefits; salary $130 week. 
Must speak English. Call Mr. Perl- 
stein. 201-381-6200, for interview.

(77-81)

Boiler repair mechanic. Must have 
boiler welding experience.

Full benefits, Vacation. Call 9 
to 5.

201-684-5162, Paterson, N. J.
((77-83)

Grinders. Sheet metal disc. Must 
be experienced. Good working con
ditions and fully paid benefits. 
Alpine Metal Products, 7 Progress 
St., off Inman Ave., No. Edison, 
N. J. 201-753-4543. (77-82)

Factory help. Male needed. Door 
manufacturing and assembly plant. 
Blue Cross, Blue Shield coverage. 
Life insurance. Good starting rate 
plus overtime. Apply at Main office. 
Baker-Aldor-Jones of New Jersey. 
Coddington Rd., Whitehouse, N. J. 
201-534-4151. (77-81)

Oil Burner Service Man. Exper
ienced. Chance to get out of the 
City. Apt. avail, in suburbs for 
salary and other benefits. Call 

201-541-5222. (77-80)

SaiųMįch, N. H. — Sena- 
toriū^McGovern, demokra
tų prezidentinis kandidatas, 
pasakė) kad jis priešingas 
remti .Vietnamo karą, bet 
nepriešingas parduoti lėk
tuvus Izraeliui.

ATLANTIC CITY. Guest house, 
near Convention Hall. So. Georgia 
Ave., 
ches,
Asking $28,000.

COLLEGE STUDENTS
Night College students able to work 
days assemblers and apprentice 
glazer. Just be willing to work 
good starting salary. Drivers license 
necessary. Liberal company paid 
benefits. Apply in person between 
4:30 PM and 6 PM to:

SI I El.CO INDUSTRIES 
969 Pleasant Valley Way 

W. Orange, N. J.
200 Ft. North of Mt. Pleasant Ave.

■-J../ ' •. (80-82)

Pakalbinkite savo kaimynui' 
ir pažįstamus užsirašyti “Lai* 
vę.” Jie jums bus dėkingi

off Pacific. 17 rms. two por- 
2 ¥2 baths, 3 kit. Lot 25’xl75’ 

609-345-2760.
(74-85)

RESORT HOTEL. 80 rooms on 
front in New Jersey’s 

Dining 
Steady

the ocean 
finest shore community, 
room seats 300. Elevator, 
clientele. Season June to Septem
ber. Same ownership for 27 years. 
Gross $150,000. Asking $250,000.

201-774-2505. (77-81)

FOR SALE

Otsego Co. Secluded Hunting 
Land 100 plus acres. If your game 
is Deer, Duck or just small game 
look this property over; Large duck 
marsh and plenty of Woods with a 
Secluded opėn field to build your 
hunting lodge. Borders reforestation 
and town road. Price $350 per acre. 
Will finance responsible parties.
Owner: RoCoCa Log Enterprises 

Real Log Homes 
Lebnardwille, N. Y. 13364 

315-855-7511
(80-83)
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Miko Petrausko jubiliejus
“Laisvės” gegužės 14-oje 

J. Pakalnis rašo: Pagerbki
me Miko Petrausko jubilie
jų. O kaip jį pagerbti—yra 
didelis klausimas.

Kada Brooklyno Aido cho
ras buvo gaspadoriškai ba- 
gotas, galėjo ir podukrai 
duoti pasogą, tai rengėsi nu
pirkti iš Miko Petrausko 
operetę Pirmoji Gegužės. 
Choras pavedė man visą su
sirašinėjimą su Miku. Ga
vau nuo jo ve kokį atsaky
mą:

“Aš esu nuskriaustas ir 
operetės originalo negaliu 
duoti niekam. Pats noriu jį 
turėti. Kvederas visai ma
nęs neklausęs nusikopijavo 
visą operetės muziką—dai
nas, ir jam negaliu nieko 
daryti, nes teisman nenoriu 
vilktis.”

Meno Sąjungos suvažiavi
mas Chicagoje uždraudė Ai
do chorui pirkti operetę, re
miantis tuo, jog didesnėse 
kolonijose, kaip Chicagoje, 
jau buvo vaidinta, o mažes
nės kolonijos neįveiks—bus 
bereikalingas pinigų mėty
mas.

Philadelphia tada buvo

apdain u o j a m i kunigaikš
čiai, kaip Jogaila, kuris 
kraipė snukį žiūrėdamas į 
lietuvius ir tiksliai lenkišku 
liežiuviu ponino Vilniaus 
miestą ir visą Vilniją. O 
čia ir lietuviški tautininkai 
skaitė save aukštesniais už 
lietuviškus prasčiokus. At
simenate ir mūsų laiko sme- 
tonininkus — visi buvo po
nai — ubagas ubagą ponu 
vadino. Iš liaudies dainų 
mergeles išmetė, paneles su
kišo. Bet tos panelės toliau 
nuo Kauno bobiškus anda- 
rokus nešiojo. Buvo dvi Lie
tuvos.

J. Pakalnis mini M. Pe
trausko operas: “Birute,” 
“Eglė -— žalčių karaliene.” 
Operetes—“Malūnininkas— 
k a mink rėtis” ir “Consilium 
fakultatis.” Palieka “Giriu 
karalių.” O tas “Girių ka
ralius“ buvo kankynė pa
statymui. Ką jūs manote? 
Įlįsti meškos skūron ir dai
nuoti, vaidinti joje, — tai 
papiūtis. O kaip su tais zui
kučiais ? Toki maži gyvū
nėliai ir augusiai merginai 
apsivilkus jų mi š k i n ė m i s 
išlėbėmis vaizduoti juos. Ne-

didelė kolonija, bet neatsi- j galima suprasti, kaip gali 
menu, ar ten buvo vaidin- tą atlikti. Čia Petrauskas 

įdėjo daug bereikalingo dar
bo. Nes jį gal būt tik Bos
tone ir Brooklyne vaidino. 
Kitur niekur.

Kada Brooklyno Aido 
choras “Karalių” statė, man 
teko dainuoti jo gražią ari
ją:

menu, ar ten buvo vaidin
ta ar ne. Su Clevelandu ir 
Detroitu gal bus tas pats.

Brooklyne ją vaidino Ope
retės choras. Po vaidinimo 
“Vienybėje” buvo rašoma, 
kad nors pastatymas vyko 
visapusiškai gerai, bet vai
dino ne savo operetę. Nes 
vaidinime dainuojama dai
na ultratautininkams nepa
tiko, užgavo poniškus jaus
mui:

“Meskim kūjus,
A meskim, arklus—

Šventė šiandien,
šventė mūs— 

Juk kas dirbta
į ir padirbta—

Vis darbo žmonių!”
Mat, toje operetėje nėra

........ ........................................... ■ :..... : ■, :■ '=•■===

The Two Names Which 
Will Never Be Forgotten

Those two names we hear 
again and again. Those 
two names make us think of 
two innocent men who were 
executed; two simple men 
who came to America to 
find work but they were 
framed up and burned to 
death in the electric chair 
because they had courage 
to speak up against unbear
able working conditions and 
the unfairness of their 
bosses.

Their story is told in a 
powerful film called Sacco 
and Vanzetti. It is written, 
directed and filmed in Italy 
and is shown in New York 
now.

Facing death Vanzetti 
said: “I might have died, 
unmarked, unknown, a fail
ure. Now we are not a fail
ure. This is our career and 
our triumph. Never in our 
full life could we hope to do 
such work for tolerance, 
for justice, for man’s under
standing of man as now. 
Our words — our lives — 
our pains — nothing! The 
taking of our lives — lives 
of a good shoemaker and 
o fish-peddler — all! That 
last moment belongs to 
us — that agony is our 
triumph.”

They went to their death 
as accusers, as victors.

Use

“Girias iškirtai —
man vargą darai — 

Valstiją man
siaurą tu palikai !”

Kitą dainą dainavom su 
strielčium A. Arlausku. 
Mums pasisekė tinkamai, 
gražiai sudainuoti duota. 
Mus mokė ukrainietis Kari- 
kora. Po dainavimo jis pa
sakė “Spasibo, tovarišči!” 
Tai tas duetas buvo visa 
“Karaliaus” pažiba, daugiau 
nieko.

Kada Dariaus-Girėno pa
minklo statymui buvo pra
dėtas vajus, Rojus Mizara 
man sakė (aš tada buvau 
Lietuvių Amer. Piliečių Klu
bo sekretorius): “Ar nebūtų 
gerai, kad mes pradėtum 
vajų už Miko Petrausko, 
vieton Dariaus - Girėno pa
minklo?” Jam 
“Aš nesutikčiau, kad ant M. 
Petrausko paminklo ar pa
veikslo šunes kojas kilnotų, 
nes jis nebus tinkamai ap
tvertas apsaugai 
kių išgamų.” Jis 
sakė: “Gana.”

Ir taip atsitiko, 
me, koks išgama “šventasis 
(nevertas nė prakeiktu 
vadinti), pradėjo suėsti Pi
liečių Klubą, Dariaus-Girė
no paminklą ir visą lietuviš
ką aikštę, kuri buvo vadina
ma Brooklyno lietuvių cen
tru. Bet jau nieko nepa
darysi.

Ir dievus valgo, ir dievai valgo
Senu papročiu užsukau Visų religijų tikintiesiems 

į Vilniaus Petro ir Povilo 
bažnyčią pasigrožėti skulp
tūrinėmis galerijomis. Prie 
dievo stalo kunigas tikintie
siems dalino komuniją. ; 
žvelgdamas į žmones, nuo- : 
lankiai tikinčius, kad jie 
plotkelės pavidalu priima 
“dievo kūną ir kraują”, : 
prisiminiau, jog ir aš se
niau, valgydamas dievybę, 
tikėjau jo malonėmis. Per 
tikėjimą net į Saldutiškio 
saloziečių vienuolyną įsto
jau. Padėdamas kepti “die
vo kūną ir kraują,”—plotke- 
les, ieškodamas dvasiškos 
būtybės, lygindamas savąjį 
tikėiimą su kitais, ilgainiui 
netikinčiu pasidariau.

Dievo kūno gaminimas ir 
valgymas šių dienų katali
kybėje pasirodo kilęs iš se
nų senovės. Graikų prose
neliai jautį laikė dievybe, 
todėl, jį papiovę, valgydavo 
jo žalią mėsą, kad ji suteik
tų jiems dvasinių ir fizinių 
jėgų. Arba priešingai: me
džiokle besiverčiančios tau
telės save kildindavo iš ko
kio nors žvėries, kuriuos 
totemais vadindavo, ir jų 
maistui nevartodavo. Ta
čiau sunkiais gyvenimo 
momentais, kaip Sibiro gi
liukai ar Šiaurės Amerikos 
indėnai, ir uždraustus ar
ba šventus žvėris ir medžio
davo, ir valgydavo, vėlgi ti
kėdami, kad tų žvėrių kū
nas ir kraujas atneš jiems 
stiprybės.

Ir dievai valgo
Bet ne tik dievus žmonės 

valgo, o ir dievai, kurie ne
turi nė kūno, vartoja mais
to produktus iki pat žmo
gienos. Senovės Graikijos 
dievai turėjo savo gėrimą, 
nektar vadinamą. Kiti die
vai, kaip juos įsivaizduoda
vo tikintieji, reikalaudavo 
didelių aukų. Finikiečių 
dievo Molocho statulai žu
dydavo vaikus. Žmonių au
kas dievams skirdavo ir kai 
kurie Amerikos indėnai.

Šiuo metu žmonių auko
jimo papročiai dievams jau 
yra išnykę, bet ne visur. 
Indijoje dievams, kurių sta
tulas mazgoja pienu, auko
jami ryžiai ir vaisiai. Ta
čiau deivės Kali statulą 
reikia ištepti ir žmogaus 
krauju. Pačioje Indijos so-

“ I e dvasiškiai 
sadhu du kartus per mėne
sį persipiauna venais ir sa
vo krauju ištepa Kali dei
vės statulos veidą.

Bet yra ir Šiurpesnių at
vejų. Dargi 1968-1969 me
tais Indijos spaudoje buvo 
pranešimų apie žmonių au
kas: kad deivė Kali padėtų 
pastatyti užtvanką, jei pa
aukotas berniukas. Pana
šiu tikslu buvo nužudyti vi
rėjas ir audėjas.

Taigi, nors tokių faktų 
šiandien pasaulyje nedaug, 
tačiau jie liudija, kad dar 
kai kur viešpatauja labai 
primityvūs papročiai įsi
vaizduojamuose santykiuo
se su dievybėmis. Dar te- 
begalvojama, kad dievams 
reikalingas maistas, todėl 
įvairiais būdais reikia juos 
maitinti aukojant net žmo
nių aukas, kad tik palenkus 
antgamtinius viešpačius no
rima kryptimi.

Kur atsakymas?
Ir iškilo man klausimas, 

kodėl taip atsitiko, kad ir 
dievai valgo, ir dievus val
go? Supratau, kad atsaky
mo reikia s ieškoti pačioje 
religijos esmėje.

atsakiau :|stinė J e Dely j
i i .1 nir du Icnri

nuo viso-
man at-

Mes žino-

Redakcijos pastaba: šio 
įdomaus straipsnelio auto
rius J. Nalivaika yra jau 
miręs. Jis paskutiniais lai
kais daug rašinėdavo “Lais
vei”.

Seoul, Pietų Korė j a.—Dau
giau kaip 7,500 šešių uni
versitetų studentų demons
travo prieš valdžios korup
ciją ir netvarką. Policija 
puolė demonstrantus. Su
žeista 20 studentų ir poli- 
cistų.

atrodo, kad tai, ką jie daro: 
ar tai būtų dievų maitini
mas, aukos jiems, ar dievų 
bei jų pavidalų valgymas 
yra nepaprastas antgamti
nis aktas. Bet kaip gi paaiš
kinti, sakysim, kad dvasiš
kiems reiškiniams reikalin
gas maistas, jei jie neturi 
kūno ir yra nemirtingi? 
Neperseniausia ir Lietuvo
je buvo paprotys nekraus
tyti kūčių stalo, kad naktį 
atlėkusios protėvių vėlės 
galėtų pasivaišinti. Žmo
nės tvirtai tikėjo, kad jos 
atlekia, o ar buvo bent vie
nas atsitikimas, kad rytą 
trūktų bent vieno šližiko, ar j 
būtų išgertas dieviškasis 
kanapių pienas? Nebuvo!

Tad iš kur atsirado tokia 
keista nuomonė?

Bestudijuodamas religijų 
esmę, supratau, kad tą nuo
monę pagimdė sunkus kas
dieninis gyvenimas. Iš sa
vo vargų išeities žmoneliai 
ieškojo tikruose, realiuo
se, ir fantazijos sukurtuose 
vaizdiniuose. Iškilę neįvei
kiami reiškiniai skaitomi 
kažkokie negamtiški, o 
antgamtiški. Vaizduotėje 
viskas galima įsivaizduoti.

Taip susikūręs dievus ir 
dvasias, kurios, įsivaizduo
jant yra daug galingesnės, 
negu pats žmogus, pats kū
rėjas ėmė su šiais savo kū
riniais bendrauti.

Bet kaip jas, tas dvasias 
palenkti savo pusėn? Gali
ma jas permaldauti, bet 
yra dar geresnis būdas — 
reikia ką nors joms, duoti. 
Juk ir žemės galingieji vie
špačiai — genčių vadai, di
dikai ir karaliai mėgsta au
kas, ir kuo didesnis valdo
vas, tuo auka brangesnė jam 
duodama. Tą''patį tikintieji 
daro ir su • antgamtiniais 
viešpačiais.

Žinoma, pas primityvius 
žmones buvo ir primityvios 
aukos dvasios pasauliui. 
Laikui bėgant visa tai tapo 
giliu įpročiu. Laikai sumo
dernėjo, o dievų maitinimas 
užsikonservavo ir išliko iki 
šių dienų.

“šventieji žvėrys”
Dievų valgymo irgi pana

ši istorija. Garbinamus gy
vius — totemus, kurių kas
dieniniame gyvenime ne
naudojo maistui, badui užė
jus valgydavo, kad nemir
tų. Tie šventieji žvėrys sa
ko kūnu ir krauju lyg tai 
atpirkdavo žmones1 nuo mir
ties. Kai vėliau dievai, 
žmonių buvo įsivaizduoja
mi, be kūno, o dvasinio pa
vidalo, tai tęsdami švente
nybių valgymo tradiciją, 
ėmė gaminti jų pakaita
lus. Žydai aukodavo die
vams ir patys valgydavo 
avinėlį, tai krikščionių Kri
stus irgi auka ir dievo avi
nėlis, kuris naikina žmonių 
nuodėmes. Jo pakaitalas— 
komunija.

Taigi, bestudijuojant re
ligijų papročius, išryškėjo, 
kad ir šiuolaikinėse religi
jose išliko daugybė pirmyk
ščių papročių, kaip dievų 
maitinimas ir dievų valgy
mus., Argi tai nekeisti pa
pročiai? Ir argi ne seno
viškai primityvūs? O žmo
nės dar tiki dvasinėmis ap
raiškomis !

Bronius Jauniškis

Mieste pasidairius
Jungtinė Mokytojų Fede

racija traukia federalinin 
teisman Brooklyne Nixono 
administraciją, kuri įšaldy- 
dama algas padarė New 
Yorko 70,000 mokytojų 
daugiau kaip 50 milijonų 
dolerių nuostolių.

Medicinos studentas S. 
Schleif er buvo peršautas, kai 
septyni jaunuoliai pareika
lavo iš jo pinigų ir negavo. 
Vienas jų paleido šūvį.

Apie Aido chorą
Mūsų mieloji aidietė, “Lais

vės” administratorė Lilija 
Kavaliauskaitė jau sugrįžo 
is ligoninės į namus, kur 
dar po daktaro priežiūra 
jinai turės gydytis ir ilsė
tis pakol visiškai susveiks.

Nuoširdžiai linkime Lili
jai geriausios sveikatos, 
greit susveikti ir vėl grįžti 
prie savo pareigų, prie 
savo draugų.

PramogŲ Kalendorius
Spalio 17 d.

HARTFORD, CONN.
Įvyks Banketas-Koncer- 

tas “Laisvės” naudai, 157 
Hun g e r f o r d St. Rengia 
Liet. Moterų Klubas. Pie
tūs—1 vai.

Teismas nubaudė tris val
gyklų darbininkų unijos 
viršininkus susimokėti po 
$4,500 už nelegalų ėmimą 
kyšių iš darbdavių.

Telefonų streikuojantieji 
darbininkai* susiregistravo 
gauti miesto pašalpą (re
lief), nes jie neturį iš ko 
gyventi.

Du vyrai ir dvi moterys, 
pavogtu automobiliumi va
žiuodami 100 mylių į valan
dą, įvažiavo į Bronx upę. 
Policija juos ištraukė ir 
areštavo.

Kompartija pasmerkė 
Nixono pratęstą algų ir 
kainų įšaldymą, kaip “tęsia
mo karo” programą, kuri 
dar daugiau apiplėšė darbi
ninkus, o infliacijos nesu
laikys.

Windber, Pa. — Policijos 
viršininkas užsim o k ė j o $5 
bausmės ir teismo išlaidas 

už per greitą važiavimą ir 
raudono signalo pervažiavi
mą.

Gauta iš Filadelfijos au
ka chorui nuo Lietuvaitės— 
10 dol. Po 5 del. paaukojo 
V. Misiūnas ir O. Černevi- 
čienė. Dėkojame.

Aidietės, gyvenančios New- 
arko apylinkėje, turi progos 
pagrybauti ten esančiuose 
artimuose miškuose, kur su
randa gražių kelmučių. 
Gr y b a u t o j o m s pasitaikė 
tiek daug grybų surasti, kad 
užteko pavaišinti visus cho
ristus. Pora savaičių atgal, 
aidietės T. Stočkienė, A. 
Lupsevičienė ir M. Stensler 
atvežė namuose pagamintų 
grybų ir prie to dar kitų 
skanėsių. Visi gardžiai pa
smaguriavome. Dėkui, dė
kui !

Spalio 31 d.
LDS 1 kuopa ruošia įdo

mią popietę “Laisvės” sa
lėje, Ozone Parke. Apart 
kitko, bus rodomi įvairūs 
paveikslai. Prašome įsitė- 
myti parengimo datą ir da
lyvauti.

Lapkričio 7 d.
Įvyks “Laisvės” Jubilieji

nis Koncertas. New Natio
nal Hali, 261 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 2 
vai. dieną. Prašome tą die- * 

turėti mintyje. *ną

Tūkstančiai New Yorko 
nuomininkų atgaus permo
kėjimus, kai buvo pakeltos 
nuomos. Tuo metu buvo

Nelaimingai susižeidė ir 
staiga mirė aidietės Mary
tės Nevinskienės motina. 
Aidiečiai reiškia Marytei ir 
jos artimiesiems gilią užuo
jautą.

Lapkričio 14 d.
LLD 28 kuopos spaudos 

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

Įvykusiame Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų suva- 
Įžiavime, šio mėnesio 16 d.,

leista pakelti 10 proc, bet|Aij0 chorą atstovavo W 
pakele kiti 25%. Keršulis

Consolidated Edison kom
panija nori pakelti elektros 
kainas 5%.

MajoraŠ Lindsay pasirašė 
patvarkymą, kuris draudžia 
miesto viršininkams uždar
biauti kur nors kitur.

Rabinas Friendlander ir 
kiti trys jo padėjėjai rasti 
kaltais apgavingais būdais 
viliojimu iš sergančių pini
gų. Rabinas aiškino, kad 
už gerą atlyginimą jis mal
domis gali padėti ligoniams.

Rep.

Tel Avivas. — Izraelio fi- 
finansų ministras Sapiras, 
kalbėdamas armijos radiju
je, pasižadėjo nemažinti ap
sigynimo biudžeto 1972 me
tams.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Bet štai pasiima balsą “The 

N. Y. Timese” (spalio 8 d.) 
žinomas aktivistas Jimmy Bre
slin ir primena mūsų karštai 
tikinčiam ir geram krikščio
niui Spiro, kad pagal bažny
čios mokymą, ir Jėzus Kristus! 
draugavo ne su karaliais ir 
gubernatoriais, bet su “valka
ta” Barabu ir su kartu su .juo 
prie kryžių prikaltais “krimi
nalistais”.

Taigi, mūsų ponas vicepre
zidentas, pagal jo paties logi
ką, turi (prakeikti ir Jėzų 
Kristų!

Negru kongresas už 
įuoduju vienybę

New Yorkas. — Harleme 
įvykęs Rasinės Lygybės 
Kongreso suvažiavimas pa
sisakė už pilną lygybę. Da
lyvavo 2,200 delegatų, ke
turis kartus daugiau, kiek 
pirmiau dalyvaudavo š ios 
organizacijos suvažiavimuo
se. ' '<

Juodieji turi apsivienyti 
šiais metais ir beųdrai ko
voti už politinę ir ekonomi
nę galią, už visišką rasi
nės diskriminacijos panaiki
nimą, skelbė Kongreso di
rektorius Roy Innis.

Attica, N. Y. — Daugiau 
kaip 100 kalinių paskelbė 
bado streiką. Prisimindami 
32 kalinių užmušimą, jie 
protestuoja prieš brutalu
mą, reikalauja reformų.

Paryžius. — Subvių 2,000 
darbininkų tebestreikuoja. 
Jie reikalauja naujos atly
ginimo sistemos, kad jie 
laipsniškai galėtų daugiau 
algos gauti.

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, spalio 20 d., 
2 vai. po pietų įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo susirinkimas. Tikimės, 
kad sueis geras skaičius na
rių išgirsti raporto iš atsi
buvusios mūsų po p i e t ė s. 
Taipgi, teko nugirsti, kad 
šį menesį k a i kurių mūsų 
narių išpuola gimtadienis— 
sueikime ir p ai i n k e k i m e 
joms ilgiausių metų.

Vaišes mums šį kartą pa
ruoš nenuilstamos draugės 
Nelė Ventienė ir Bronė Ker- 
šulienė-

Pirmininkė (79-80)

Kai kuriems jau ir aukš-| 
tiems katalikų bažnyčios dva
sininkams niekinimas ir že
minimas moterų darosi nebe
pakenčiamas. Kaip žinia, ba
žnyčia skelbia, kad moteris 
yra viso blogo ir pikto šalti
nis šioje “ašarų pakalnėje”, 
nes ji yra atsakinga už nuo
dėmės atnešimą į mūsų pa
saulį. Ir todėl ji negali būti 
dievo agentu, tai yra katalikų 
bažnyčios kunigu.

Tai va, dabartiniame vys
kupų susirinkime (sinode) 
Vatikane atsistoja kardinolas 
Flahiff iš Winnipego ir visu 
balsu sušunka, kad šitai be
protybei turi būt padarytas 
galas. Bet abejotina, kad 
Paulius VI leistų susirinkimui 
šitą bažnyčios dogmą pa- 
pasmerkti ir atmesti.

French Camp, Calif. — 
Daugiau kaip 100 kalinių 
triukšm i n g a i protestuoja 
prieš blogas sąlygas. Sargai 
puola juos lazdomis ir aša
rinėmis bombomis.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų komanda Pietų* 
Vietname paleido belaisvį 
Šiaurės Vietnamo leitenan
tą už pirmiau paleistą ame
rikietį belaisvį Sextoną.

Hanojus, Šiaurės Vietna
mas.^— Thakba rajone pra
dėjo veikti didžiulė elektros 
jėgainė, pastatyta su Ta
rybų Sąjungos pagalba.

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už

Turėkime galvoje, kad “Lai
svės” metinis koncertas jau 
nebe toli. Jis įvyks lapkričio 
7 dieną. Pradėkime jam ruo
štis ir visur jį populiarinti.

Los Angeles, Calif. — 
Džiurė atmetė Charles Wat
son apeliaciją, pripažino jį 
kaltu 7 žmonių užmušime 
1969 m. Dabar jo laukia 
mirtis ar viso gyvenimo ka
lėjimas*

MIRTINGUMAS 
NUO VĖŽIO

Oficialiais statistikos duo
menimis VFR 1970 m. mirė 
734,000 žmonių; iš jų—134,- 
215 žmonių nuo vėžio ir 65,- 
700 — nuo širdies priepuo
lių. 1969 m. mirė 744,000 
žmonių, iš kurių 134,073 nuo 
vėžio, 64,200 nuo širdies 
priepuolių. Transporto au
kų 1970 m. buvo 19,100 žmo-/ 
nių. Tai 2,500 žmonių dau
giau, negu 1969 m.




