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Auga negrą rasės ' Vilniaus radijo pranešimai
protesto balsas

I Washingtonas. — Per pa-1 vartavęs baltąją moterį. Jo ! Kaune ir atidarytas memo- 
jstaruosius metus civilizuoti | laukė teismas, jau I... , 
' žmonės piktinosi baltųjų I vien iš baltųjų sudaryta i Cvirka rase 
■ šovinistų atsinešimu linkui i “jury”. Dabar policija su-į rank Kruk. 

“ — • i ;
i upėje. Matyti, kad skundė-1 tarp Vilniaus sportininkų;

Ivo vaikus leisti į bendrą-’!, jai neturėjo įrodymų, tad! ir Minsko sportininkų. Vii-. lieptės elektros jėgainė, ku- 
kad buvo koncer-1 sįas mokyklas, patarnauti r pagrobė jį ir nužudė. į niečiai išėjo pergalėtojais, ri aptarnaus plačią Rokiš- 
e, ^ kuomet žibėjo j negrams valgyklose ir sku-1 Tallahassee mieste, Flo-!
’’ - ''“J tykiose, ir kartu važiuoti! ridoje, keturi jauni balti Tarybinės

I tais pat gatvekariais. ’ vyrai pačiupo 19-kos metų i Tuo klausimu kalbėjo G. ;
Bet vėlesniu laiku dar, negrę merginą, įsitempė į [Zimanas, vyriausias “rp,~

padidėjo teroras prieš neg-1 automobilį ir visi ją išprie- sos” redaktorius. _Jis nu- gimtadienį. Jis parašė dvi
‘ ‘ .i - *■ [rodė, kad tarybine spauda ’ operas ir daug kitų muzi-

sukurta 
šiandien 

šaulyje išlaikyti. Lietuvoje ‘ Lietuvos liaudies pamylėta, 
dabar tūkstančiui žmonių j Dzūkiškame Nemunaity- 
tenka 600 egzem p 1 i o r i ų je įvyko iškilmingas Kultū- 

; ros namų atidarymas. Su- 
Geg. 6 d.—Radijo komen-' sirinko daug kolūkiečių.

Geg. 5.—Rašytojui Cvir-! negro Parkerio nužudymą 
i kai paminklas pastatytas ir rasistinį terorą Jungti- 

‘ j . nese Valstijose.
Nuo Kauno iki Šakių nu-

Telephone Virginia 9-1827

PRICE 10c A COPY

METAI 48-ji

“Aido” choro metinis kon 
c#i’tas, kuris įvyko ] 
sekmadienį, mano nuomone tijose. Baltieji atsisako sa-į 
buvo vienas iš įdomiausiu 
Gali būti, 1 
tu praeityje, 
daugiau vokalinių talentų, bet I 
šiį koncertas pasižymėjo gra- j 
žiu dainos ir vaidinimo sude
rinimu, liaudiškumu, idėjišku- . 
mu.

čia, žinoma, nėra vietos vis- Į 
kam ] 
liausią įspūdi paliko ,
apie Ievą. Ją parašė Lietuvos | kitur

praeitą negrų rasės pietinėse vals-1 rado Parkerio lavoną Pearl , • • 1 i • • • j • 1 i —- • T 41*1 1 1 1*“

įuvo!rialis muziejus tame name,!
• Cvirka rašė romaną i tiestos elektros linijos, ku- 

jrios aptarnauja daugelį 
Sporto rungtynės įvyko I miestelių ir kolūkių.

Baigiama statyti Anta-

Kinija reikalauja 
grąžinti jos žemę

Tiesa, tai Himalajų kal
bėt ir kalnu 

vertės, 
su i Vietomis kalnai yra turtin-

vo vaikus leisti į bendrą-’!

pioJ Lietuvoje šiandien mini kio apylinkę, apie pusę 
> spaudos dieną.! Aukštaitijos.

Pam i n ė j o kompozitoriaus 
imanas, vyriausias “Tie- ’Jurgio Karnavičiaus 75 m. 

redaktorius. Jis nu-
■j rus. Daugelyje vietų buvo Į vartavo.

paminėti.’ bet'manyje gi-1 išsprogdinta negrų bažny-1 7 '
Baladė ; čios ir gyvenamieji namai, ’ klojimus kyla negrų i

• namai buvo smala ' protesto balsas. Tallahassee
Justinas Marcinke-' apteplioti. j mieste virš 1,000 negrų

vičius, ją meistriškai ir jaudi-1 Balandžio 25 dienos naktį I studentų iš A. ir M. univer-

Prieš neteisybę ir perse-į gina darbo žmonių reika-( kos kūrinių. J 
i rasėsHns, darbuojasi taiką pa-;opera “Gražina * - 1* * v 1 * 1 4. * T * i * ‘ -v •

nančiai deklamavo Nastė ' maskuoti gaivalai įsiveržė I sitetų paskelbė vielos die-1 laikraščių ir žurnalų. 
Buknjenė. Bet virš Marcinke
vičiaus ir Buknienės per poe
mos žodžius į mus kalbėjo iš 
širdies gelmių pati liaudis, 
kurios pasakojimais ši baladė 
paremta.

Gavau laišką nuo Lietuvos 
rašytojo dramaturgo V. Mi
liūno. Jis plačiai aprašo pas
kiausius kultūrinius atsieki- 
mus Lietuvoje, pateisinamai 
jais didžiuojasi. Iš jo laiško 
taipgi aišku, kad Lietuva nėra 
tyiltūriniai izoliuota ne lik

į kalėjimą Poplarville mies- Į nos streiką. Jie, su pamal-
telyje, sumušė, kruviną iš- domis, laikė protesto susi- tatorius smerkė Mississippi1 Elektra nušvietė kaimą 
vilko iš kalėjmo ir automo- rinkimą. Buvo iškėlę iška- • 
biliu nusivežė Mack Charles j bas su obalsiais: “Mes rei-i 
Parker, 23-jų metų negrą, i kalaujame teisybės” ir “Lai 
Parkeris buvo suimtas ir j pasaulis žino, kad mus per- 
kaltinamas, būk jis išprie- i sekioja!”

laisves perkėlimui 
$5,000 fondas

Pekinas. — Kinija išlei-1 
do naują atlasą, kuriame, nų teritorija, 
pažymi, kad jos sienos dar .į plotai turi daug 
nėra tikrai nustatytos 
Indija, Burma, Korėja, La- gi iškasamais turtais, o ki- 
osu ir Vietnamu, Žemėla- tur ant kalnų upių galima 
piai rodo, kad ne tik For-i įrengti elektros/ gaminimo 
mozos ir Peskadarių salos jėgaines. Inžinieriai prilei- 
yra Kinijos teritorija, bet džia, kad ant Brahmaputra 
ir daugelis kitų salų Pieti-; (Tsangpo) upės galima 
nėję Kinijos jūroje, kurias įrengti 15 kartų galingesnę 
dabar kiti pasisavinę. elektros jėgainę, kaipAme-

Paaiškinimai pr e raujoirikos Grand Coulee Dam. 
Kinijos atlaso nurodo, kadi Pagal tą žemėlapį, tai 
kada Kinijoje buvo prie ga- i Burma taip pat turi didelį 
lios čiang Kai-šekas, 1936’Kinijos teritorijos plotą, 
metais, tada buvo išleistas Kinija numato, kad su 
atlasas ir jis rodė, kad In-Į šiaurine Korėja ir Vietna- 
dija ir Burma turi didelius i mu bus nesunku susitarti 
Kinijos plotus. į sienų reikalais. Kitaip yra

Pagal naują Kinijos žemė-1 su Indija ir Burma. Indijo- 
lapį. tai Indija turi 300 my-Į je nacionalistai jau dabar 

i lių ilgio, vietomis 100 my-i kelia protestą prieš Kini- 
;lių pločio, Kinijos teritori- j jos pasiūlymą derybų (keliu 

ginčijamos teeito- 
alus. C

.jos, kuri sudaro 26,000 ket-1 išspręsti f 
ivirtamių mylių plotą. 'rijos reikalus.

(

Keturi išprievartavo 
vieną merginą

. Tallahassee, Fla. — Poli
cija areštavo keturis baltus

nuo kitų socialistinių kraštų,! jaunuolius už išprievartavi- 
bet ir nuo Vakarų Europos, 
Miliūnas plačiai rašo apie 
Italijos neo - realistinius fil
mus, kurie rodomi Lietuvoje, 
apie veikalus ir filmus iš ki
tų Vakarų kraštų, kaip tai 
Francūzijos, Vokietijos ir 1.1.

Kultūrinis gyvenimas 
tuvoje, kaip atrodo, yra 
gas, bujojantis.

mą negrės merginos. Jų 
vienas yra 16 metų, o kiti 
nuo 18 iki 24 metų. Visi iš 
Tallahassee i’’ jų vardai pa
skelbti.

Jie pagrobė 19-kos metų 
Lie- negrę merginą, įsitempė į 

mar-1 automobilį ir visi ją išprie- 
! vartavo. Šerifas Joe Cooke, 
kuris sulaikė auto, sako, 

pir- kad merginos drabužiai bu- 
o ji pusiau

Vakarai vėl augina 
naujų nacių jėgas

Kaiserslauternas.
karinėje Vokietijoje spar
čiai auga nacių jėgos, o 
ypatingai Jungtinių Valsti
jų okupuotoje dalyje. Nau
ja nacių partija vadinasi 
Vokiečių - Reicho partija, 
ji pereitais rinkimais gavo ■ 
iki 18 procentų balsų.

Kaiserslauterno srityje j 
yra apie 50,000 amerikiečių I 
kareivių. Tarpe jų ir nacių 
dažnai kartojasi nesusipra-

Laisvės vajus persikėlimo reikalu jau įžengė į 2-ą 
I mėnesį. Liko pusantro mėnesio iki sukėlimo $5,000. Pa- 
sispauskime jėgas ir stumkime šį darbą pirmyn. Yra 

[daugelis skaitytojų, kurie dar neprisidėjo prie šio svar- 
— Va- baus darbo.,Tikimės, kad suprantate kiek kainuoja per-

Dieną prieš Gegužės 
inosios paminėjimą 
su geru draugu, t 
ilgamečiu pažangiečiu. Abu- i 
du apgailestaujame, kad Ame
rikos darbininku klasė dar , . .. . .. - gu taip butų negrai vaiki-
darbininku švnntėa 111 al pasielgę su balta mer-

gina, tai jie jau butų nuhn- 
čiuoti... Bet kada taip pasi
elgė baltieji, tai dar klausi
mas ar jie bus tinkamai nu
bausti.”

kalbuosi vo sudraskyti, 
užkietėjusiu apalpusi.

Miesto negrų vadas Dr. 
M. C. Williams sako: “Jei-

darbininku šventės.
Ir štai Gegužės Pirmosios 

mitinge po atviru dangumi 
Union aikštėje. Dairausi. To 
draugo nematyti. Nematyti ir 
šimtų kitų draugų, -kurie ne
praleidžia nei vieno mūsų 
koncerto arba kitokio paren- 
^mo.
^Nejaugi dalyvauti tame mi-; viršūnių konferencija pasi- 
tinge nėra bent tiek pat svar
bu, kaip dalyavuti koncerte?

Gal vietoje kaltinti eilinius 
Amerikos darbininkus, kad jie 
nepaiso darbininkiškos šven
tės, pradėkime bent patys ją

Varšuva. — Lenkija pasi
tiki, kad ateinančią vasarą

tarnaus taikai

Perskaičiau paskutinį social
demokratų leidžiamo trimėne- 
sinio žurnalo “Darbas” nume
rį. Beveik visas numeris pa
švęstas kultūrinio bendradar
biavimo su dabartine Lietuva 

. klausimui.
Apie “Darbe” iškeltas min

tis (o jos visokios, viena kitai 
prieštaraujančios, kartais mi
glotos) teks pasisakyti plačiau 
vėliau. Bet reikia 
kad faktas, jog šis 
mus žurnalas

pasakyti; 
gan įdo- 

tą klausimą 
gvildena, rodo, kaip kultūros 
klestėjimas Lietuvoje vienaip 
ar kitaip paveikia ir priešin
gų srovių kultūriečius.

Anądien vienoje
Yorko meno galerijoje 
susitikti su Bolšoi baleto sce- 
nerijų dailininku, Galinos U-

New 
teko

Kairas. —Jungtinės Ara
bų Respublikos Viešų dar
bų ministras Arafa ir keli 
specialistai išvyko į Mask
vą. Jie ten studijuos TSRS 
inžinierių paruoštą planą 
dėl Aswano užtvankos.

lanovos vyru. Diskusavome 
apie Amerikos ir TSRS vaiz
duojamą meną. Paklaustas, 
ką jis bendrai galvoja apie 
mūsų šalį, šis dailininkas at
sakė :

“Kuomet stebiu jūsų dango- 
r^žius ir visą didingąjį mies- 
Tą, man prisimena Paryžiaus 
Notre Dame, Egipto piramidės 
ir lyg girdžiu Bacho muzikos 
garsus. Kuomet, betgi, žvel
giu į jūsų reklamas, į erotiz
mo naudojimą, į komercišku
mą ir kitas tuštybes, man da
rosi koktu. Bet virš visko — 
žmonės, žmonės čia šilti, šir
dingi, draugiški. Juos aš, ma
no rusišku pobūdžiu, noriu 
pabučiuoti...”

ir pri-kelti spaustuvę, tad išklausysite mūsų prašymo 
siusite savo dovana.

Šį sykį gavome aukų sekamai:
S. Penkauskas, Lawrence.

ką ir $96. 50:
Iš bal. 18 d. parengimo
M. Virbickienė, Nashua,
P. Aleksoms .................
S. Penkauskienė .........
Aldona Jaskelavičius ..
Viktoras Jaskelavičius ..................................... ......
Po $1: Rose Šileikiene, M. Večkienė (Nashua), W. I

Mass., prisiuntė

N. H.

[ Ike jau grasina
* plieno darbininkams

Washingtonas. — Birže- 
lio 30’dieną baigiasi plieno 
darbininkų unijos kontrak- 

I tas. United' Steelworkers 
j unija turi anie milijoną na-

blan- i rių. Jos vadai jau įteikė 
: kompanijoms reikalavimus. 

$68.00 i Bet plieno kompanijos, ne- 
5.00 Į paisant savo didelių pelnu, 
3.00 Nesirengia pakelti darbi- 
2.00 j ninku algas.

• 2.00 į Eisenhoweris
• ^-00 ’ kad neturi būti 

sakė, kad JAV

Kas yra kaltas 
už Parkerio mirtį?

Poplarville. Miss. — Tra
cks- policininkas surado 
Pearl upėje negro 
Charles Parkerio lavoną. 
Piktadariai jį žiauriai nu
žudė ir įmetė .į upę. many
dami, kad vanduo jo lavo
ną nuneš i Meksikos ūžia- v

Mack

Parkerį kaltino, būk jis 
išprievartavęs baltąja mo- 

i terį. Bet teismo išvakarėse 
vienas iš trijų liudininkų 
atšaukė savo liudymą.

Naktį prieš balandžio 25 
d. maskuoti piktadariai at- 

i ėio į Pearl River kalėjimą.

parei šk ė,' 
streiko. Jis i 
valdžia ne- 
jeigu strei-timai, ypatingai del mote- Žukauskas ir ^us nuošaliai,

J. Kodis, I Į;as prasidės. Bet kaip gi iš-
• vengti streiko jeigu kom-, . bu ; -ę_

. ____  panijos nesutinka išpildyti! J, . . .. .

rų. Nacių vadas Adolfas W. Briedis (Nashua), P. Milus, T. Tartonis,, < 
Thaddenas sako : “jeigu E. Chulada, E. Alukonis, J. Zinkus. Ig. Chulada, 50 c. 
mes dar su amerikiečiais 
sugyvename, tai ne dėl 
meilės, bet tik dėl bendrojo; 
reįkalo”.

S. Radusis, Bayonne, N. J., ]
J. Kirmilas (Prieteliu Klubui)
S. K. Radusiai ....?.............
F. Milvid .................................
J. Kirmilas ...............................

(Tąsa 6-tam pusi.)

prisiuntė blanką ir $75.00: i darbininkų reikalavimus?

Angly darbiečiai 
persergsti JAV

Londonas. — Gegu ž ė s 
Pirmosios minėjime, Hyde 
Parke, kalbėjo darbiečių 
vadas Hugh Gaitskell. Apie mokinius iki 17-kos nietų 
20,000 minia klausėsi jo 
kalbos. Jis pasisakė už ma
žinimą ąpsiginklavimo ir už į V1 
taikos reikalus.

Tarpe k i t k o, Gaitskell 
persergėjo Jungtinių Vals
tijų vyriausybę, kad ji nesi
kištų į busimuosius Angli
jos parlamentarinius rinki
mus ir neremtų Macmillano 
partijos.; Darbiečių vadas 
sakė, kad JAV kišimosi po
litika labai pakenktų Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų 
bendradarbiavimui.

15.00
10.00
10.00

Vėliausias žiniosK»

Bo'nna. — Apklausinėjus

amžiaus, pasirodė, kad 9 iš 
10 nieko nežino apie Hitle-

Amerikietis
profeso-

Geneva
Ragnar Nurkse, 
rius iš Columbia universi
teto, mirė nuo širdies smū
gio.

Washingtonas. — Angli
ja, Francūzija ir Jungtinės 
Valstijos pasirašė sutartį 
dėl bendradarbiavimo ga
minime atominių ginklų.

Mokslininky balsas 
Į prieš A-bombas

. Washingtonas. — Trys- 
dešimt devyni mokslinin
kai reikalauja Jungtinių 
Valstijų Federalinio Ape
liacijų Teismo uždrausti 
atominių bombų bandymus 

. Marshall' salų srityje, 
miajame vandenyne, 
tų bandymų jau mirė 
kurie japonų žvejai.

Piktadariai žinojo, kur yra 
! raktas nuo kalinio vienu- 
: tės. Jie pagrobė Parkerį, 
baisiai mušė, net kalėjimo 

i sienas aptaškė krauju. Par- 
j koris kartojo: “Aš esu ne-< 
i kaltas, aš to neatlikau!”

Washingtonas. .— 
Gynybos 'sekretorius 
McElroy reikalauja 
daugiau ginkluoti 
narius.

JAV
Neil 
dar 

NATO

Ra-
Nuo 
kai

250 TARYBINIŲ 
LAIVŲ ŽVEJOJA

Londonas. —- Virš 250 ta
rybinių laivų žvejoja At
lanto vandenyne. Apie 200 
laivų gaudo silkes, o 50 ki
tokias žuvis. 50 laivų yra 
dideli, tikri žuvų fabrikai. 
Pagautos žuvys tuose lai 
vuose yra nuvalomos ir 
konservuojamos. '

Gettysburg, Pa. — Prezi
dentas Eisenho w e r i s ir 
Churchillas leidžia vakaci- 
jas prezidento farmoje..

New Yorkas. — Trečia
dienį, gegužės 6 d., New 
Yorke buvo 83 laipsniai ši
lumos.

Haven., Conn. —New
Įvyko sprogimas Rockbes- 
tos Products Corp, fabrike. 
Vieną darbininką užmušė 
ir penkis sužeidė.

VISUR JIE MATO 
SAU PAVOJŲ

Singaporas. — Gegužės 
30 dieną įvyks rinkimai 
Singapore miesto savival 
dybos. Singaporas yra vie- 

! na iš didžiųjų Anglijos ka- 
! rinių bazių. Vakarai bijosi 
• pralaimėti, nes iš 1,500,000

Tarpe reikalaujančių yra miesto gyventojų 1,000,000 
Dr. Linus Paulingas, che- yra kinai. Komunistų įtaka 
mijos profesorius, apteik- mieste smarkiai paaugus.’ 
tas Nobelio dovana, Nor
man Thomas, socialistas, ir 
anglų filosofas Bertrandas į 
Russelis.

NUšOVe 3 VAIKUS
PATI NUSIŠOVĖ

IR

JAU PASIBAIGĖ 26,000 
DARBININKŲ 

STREIKAS
Akronas. — Pasibaigė 

26,000 darbininkų streikas 
prieš United States Rubber

Washingtonas.
Amerikos 
vyksta į
Jų; tarpe 
iš New 
center.

— Penki 
moksl i n i n k a i 

Tarybų Sąjungą, 
yra E. B. Atwood

Londonas. — 
gaikštis Ashley.

Le Mans, Prancūzija. — 
Mirė francūzų kardinolas 
Georges Grente. Jis jau bu
vo 86 metu amžiaus.

Londonas. — Islandijos 
r” šau-England Medical karinis laivas “Thoi

Į dė į anglų žvejus, nepaisant, žmona išžudė vaikus ir pa- 
------- kad arti jų buvo anglų ka-1 ti nusižudė. Kaimynai sako, 

kad jie savo tarpe vaidus 
kėlė per keleris metus.

Concord, Calif. — Barbo- Co. Darbininkai sustreika- 
ra Snowden, 27 metų am- vo balandžio 9 d. ir kovoje 
žiaus, nušovė tris savo vai- buvo 22 dienas. Jie sulaikė 
kues ir pati nusišovė. Vai- darba 18-koje fabrikų, 
kai buvo nuo 2 ik 7 metų, j Streikavo dėl senatvės pen- 
Ji ir jos vyras smarkiai su-! sijos ir nedarbo apdraudos. 
sibarė. Ray Snowden “nusi-; Sutarties sąlygos bus pa- 
raminimui” nuėjo nusipirk-’skelbta, kada pasirašys 
ti gėrimų, o tuo laiku jo kontraktą.
žmona išžudė vaikus ir pa- -----------a------

Mirė kuni- viniai laivai. ko, kad šaliai vis gresia fa
šistinis pavojus.
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A— ♦'a-/> 4z-Znl L* L* D* Centro reikalai
* Cr Nors jau netoli įpusėjo metai, bet iš gautų Centre

davinių, dar nemažas narių skaičius nepasimokėję duok-
ję, bet

SUBSCRIPTION RATES
United
United
Queens
Queens

States, per year ........
States, per 6 months $5.00
Co................ $10.00 per year
Co........ 15 50 per six months

Darbininluj sveikata
3. Nervingumų gydymas

Visokių nervingumų ir 
! neurozių ' gydymas sudaro 
nemaža keblumų. Bet ko
kiai ligai gydyti sėkmingai 
—reikia prašalinti jos prie
žastį. Nervingumų ir neu- 

! rožių priežastys nesiduoda 
; prašalinamos. Gydyt o j a s 
neparašys recepto, kad pra-

“DALIA” — NAUJA
OPERA LIETUVOJE

Šiuo metu Lietuvos spau-ime ir n?atVti- 0 kia į Centrą anksčiau, Komitetui lengviau planuoti
da daug rašo apie neseniai!'"ūsų *au.ta u’:, d,abar Draugijos veikimo programą.

j Vilniuje pastatytą naują,'

ję, bet neprarandame vii- lių. Rodosi, mokestis maža, vos du doleriai metams, tai 
j ties, kad kada nors galėsi- tik nepaisynfas ar užmirštis. Kada narių duoklės suplau-

Į džiaugiasi nauju veikalu.
Opera — vienas iš ryš- 

! kiaušių kultūros piliorių, 
i bylojančių apie tautos kul- 

. ! tūrinį lygį. Tenka pasi- 
i Ką gi ši nauja opera valz’! džiaugti, kad lietuvių tau- 
I duoja, kaip ji atsirado. ua kurdama naują visuo- 
Į Operai libretą paiašė Mac-j menjnį gyvenimą, sušilau-

.. $9.00 Canada and Brazil, per year $10.00 kompozitoriaus Balio Dva-|
$5.00 Canada and Brazil, 6 months $5.50 riono s y k u r t a ketUflU l 

?r year Foreign countries, per year $12.00 .. i.m at ta ” ‘
months Fornino roontrlrs A months SA 50 VClkSlUU Operą DALIA. ,Foreign countries, 6 months $6.50

Nekurtas kuopos yra įrašę naujų narių. Reikėtų visad 
ir visur stengtis gauti daugiau narių. Tai niekuomet ne
baigtas mūs siekis.

Už šiuos metus knyga —Rojous Mizaros “Bernardo 
Lųmbio Prietykiai” ■

Ką duos užsienio ministrŲ 
konferencija?

VISI ŽMONĖS, trokštantieji taikos ir ramumo, jau 
seniai kalba, įrodinėja, kad reikalinga Vakarams tartis 
su socialistinio pasaulio šalimis. Kiekvienas blaivai mąs
tąs žmogus mato ir jaučia? kad dabartinė įtempta at
mosfera, “šaltasis karas”, prie karo kurstančioji propa
ganda, yra visai žmonijai žalinga.

Ilgai Vakarų diplomatija darė kliūčių, statė įvairių 
sąlygų didžiųjų valstybių viršūnių susitikimui. Paga
liau, susitarta, kad šią vasarą įvyktų viršūnių konferen
cija, bet pirm jos dar turi įvykti užsienio ministrų kon
ferencija.

Pirmadienį, gegužės 11 d., Genevoje, atsidaro istori
nė užsienio ministrų konferencija. Ką ji žmonijai duos? 
Ar joje bus išspręsta eilė ginčijamų klausimų? Ar ji pa
darys realistinių nutarimų ir paruoš viršūnių konferen
ciją? Ar užsienio ministrų konferencija nieko neduos ir 
tik parodvs dar didesnį pasaulio pasidalinimą?

Šitieji ir daug kitų klausimų apeina viso [ 
žmonėms. Mūsų supratimu, visus nesutikimus galima. -,os’ tarsi 
išspręsti derybose. Mes manome, kad yra galimas suma- ; 
žinimas apsiginklavimo, kurio našta visus žmones lygiai les 'ancias- 
spaudžia, yra galimas baigimas “šaltojo karo”, kuris ar- ; • 
do žmonių nervus, ir yra galimas užbaigimas tos lauki- j, 
niai kurstančios prie naujo karo propagandos, išsaugoti ' j 
pasaulį nuo baisiausio sunaikinimo. Visa tai galima be
silaikant taikaus sugyvenimo politikos.
' Kiek žinoma, tai pirm užsienio ministrų konferenci
jos atidarymo dar yra didelių skirtumų. Vakarai geid
žia, kad konferencijoje su sprendžiamu balsu dalyvautų 
tik Anglija, Francūzija, Jungtinės Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga, kitais žodžiais—trys prieš vieną Tarybų Są
jungą. Ko Vakarai nori pasiekti? Juk visiems yra žino
ma, kad klausimai nebus ir negali būti sprendžiami ran
kų pakėlimu.

Tarybų Sąjunga laikosi nusistatymo, kad kaip už
sienio ministrų, taip ir viršūnių konferencijoje, privalo 
lygiomis teisėmis dalyvauti Lenkija ir Čekoslovakija, 
kurios tiek daug yra nukentėję nuo Vokietijos. Vakarai 
gi sutinka. Lenkiją ir Čekoslovakiją įsileisti, kaip ir abi 
Vokietijas, tik su patariamuoju balsu ir tik tada, kada 
bus svarstomi tas šalis liečiantys klausimai.

Kitas svarbus klausimas, kas turi būti konferenci
joje svarstoma. T. Sąjunga laikosi nuomonės, kad užsie: 
nio ministrai turi svarstyti tik Vakar. Berlyno paliuosa-1 
vimą nuo užsienio armi jų okupacijos ir taikos padarymą 
su abiemis Vokietijomis. Gi vokiečių apsijungimą į vie
ną valstybę — palikti patiems vokiečiams, o apsiginkla
vimo sumažinimą palikti viršūnių konferencijai.

Mums atrodo, kad Tarybų Sąjungos pozicija yra 
praktiškesnė ir demokratiškesnė. Vakarai kalba apie 
“palaikymą laisvės vakariniame Berlyne”. • Kokia gi ta 
laisvė, jeigu Berlynas yra okupuotas užsienio armijų?

■ konis pagal Balio Sruogos- kja vjs nauju įr naujų ope- 
veikalą “Apyaušrio dalia. : ru į
Opera vaizduoja 1769 m., Qarbė Lietuvos kompozi- 
Šiaulių igubernijoje įvykusu toriams!

‘baudžiauninkų sukilimą.; __ ___
i Sukilime dalyvavo valstie-' ŠTAI, KOKIE ŽMONES 
į čio duktė Dalia. Na, tai j SUDARO LIETUVOS 
ittio vardu ir naujoji opera | PARLAMENTĄ 
! pavadintą. ! 1
i . ' . . 1 Balandžio 22 d. Vilniuje

Apie “Dalios pirmą pa-1 susirinko Lietuvos parla- 
I statymą 1 Vilniaus scenoje į mentas, arba Aukščiausioji 

k< rjes.os”. bendradarbis A. ‘ Taryba, kuri buvo išrinkta 
Pelelis šitaip rašo: ! kovo 15 d. Pirmajai sesi-

ispūdingi ope-ijai pirmininkavo V. Niun- 
; akordai įveda ' ka. Deputatai svarstė daug 
Į tą atmosferą,'svarbių klausimų. Tarp 

vystysis veiksmas, čia j kitko, šiame posėdy buvo 
inūtuojan-, sucĮal.yta Tarybų Lietu-

— nariams bus išsiuntinėta pra- sišalintų visa ta gyvenimiš- 
džioje vasaros. Kuopų valdybos prašomos per šiuos du koji velniava: karinė histe- 
mėnesius išrinkti narių duokles, tai palengvins knygos i Uja, propaganda, /šaltojo 
išsiuntinėjimą. Knyga siunčiama nariams tik užsimokė-! karo beprotystė, visa pašle- 
jusiems duokles. Naujai įsirašiusieji taipgi knygą gau-1 mėkiška politika, chuliga
ną. j nizmas, plėšimai, vogimai,

Rinkimas medžiagos istorijai iš Amerikos pažan- ■ užpuldinėjimai ir visa ame- - 
: rikinio gyvenimo būdo 
“spalvinga įvairybė.” A . .

Ką gi tau gydytojas pa
tars? “Take it easy”—ne- : 
sinervink, būk ramus... Ge- > 
ra filosofija, toks protinis 
nusistatymas, susitramdy- ; 
dymas, rami nuotaika. De- v 

| ja, to mechanizmo nepasuk- 
| si su rankenėle... Na, Ir 
: tenka tik simptomus kiek •? 
. apmažinti, nervų sujudimą . 
I apraminti. Tam tikslui yra 
i daugybė visokių ramintojų 

darbas jau būtų patenkinantis. Labai daug mūsų žmo-! (tranquilizers, nerve seda^

Su šitos rūšies vaistais

gių lietuvių veikimo palengva kristalizuojasi. Kolonijų 
veikėjai sulyg išgalės dirba. Iki šiol dar per mažai yra 
nuveikta. Visi tai žinom, kad pasimojimas tokią medžia
gą surinkti ir tinkamai paruošti yra vafgihantis darbas. 
Atsiminkim, kad kiekvienas visuomeninis žygis yra sun
kus pasimojimas, reikalauja daug kantrių pastangų. Įvy
kusiame Pittsburghe Draugijos suvažiavime atstovai, 
svarstydami tokios istorijos rašymą, aiškiai permatė, 
kad tai bus didelis pasimojimas. Darbuotojams teks tu
rėti stiprios kantrybės iki darbas realizuosis. Ne vienam 
pradėjus rinkti medžiagą pasipins beviltiškumas. Tai ne
turi mūsų dideliam pasinio j imui trukdyti. Anksčiau ar 
vėliau istorija iš Amerikos pažangių lietuviją-veiktas tu
rės realizuotis. Nesi tikėkim, kad su pirmu pasimojimu

* .®

propaganda, /šaltojo

i'M,

j Jau pirmieji Į 
ros Įžangos ak( 
klausytoją i tą 
kurioje ’ 
pasigirsta varpus v „
tieji sąskambiai, vėliau —! vos vyriausybė. " nes yra.dirbę įvairiose' gyve?iimo vagose, kaip tai: visuo-1 tives).

pasaulio skausmingos choro intonaci- k . i meniniu klausimų gvildenime, darbo unijose, spaudos | Sv.
galima.'08’ tarsi simbolizuojančios Mums įdomu, koki-e žmo- j^irimeir jos platinime, draugijų ugdyme, meno šakose ! reikia neperdėt. Tam kar- 

nelaimingos liau-!nės sudaro šį Lietuvos Par“: kitur. Visa tai turi įeiti į tokios istorijos lapus. Dide- ! tui, dienai kitai galima ko 
je Įžangoje, Ramentą. Susipažinkime su jĮg pasimojimas. Vykinsime tai sulyg išgalės. Dirbkime į tokio paimti—ten ir susto
tos muziko- mnnrtatinPR komisijos ra-i.", , ___ ttb ! f-i Tni x/Zil nnwoi'

kioje
, Kaip n- visoje operos muziko- mandatinės komisijos ra-i 
je, jaučiamas ryskus autoriaus ; pOrįu> pateiktu posėdžiui. į 

■ kc^’ybįms braižas. Klausyto- Mandatu komisijos pirmi-į 
jas žavisi išgirdęs Dalios ari- njnkas A Kaipelis Jig ; 
ją is I veiksmo, skambius cho-Į , -. i

, rus ar I. v. šokius ir kitas mu- ‘c
zikines operos vietas, šokiai— Susipažinusi su kandidatų į I 
menuetas ir gavotas — vienos deputatus įregistravimo proto-, 
iš gražiausių vietų operoje, ’ kotais ir apygardų rinkiminių 

‘kuriose’, panaudodamas klasi-' komisijų balsavimo protoko-;
č • • • ■kinių šokių formas, kompozi- lais, o taip pat su kita me-1 

torius :
melodijas, artimas lietuvių nė 
liaudies ' muzikos intonacij-į datų 
joms. Jei menuetas —- skaid-j visose 
rus, “klasiškas,” tai gavotas gardose 
pasižymi d a u g sudėtingesne įsiškai 
muzikine kalba,

ir kartu ugdykime LLD.
Centro Komitetas

Laisvoji Sakykla
Ar tik ta viena pamoka?

Perskaičus “Laisvės” balan- 
! džio 28 dienos v e d a .m ą j į 

sukūrė puikias liaudies' džiaga, kurią pateikė Centri- strajpSnj (editorialą) apie Ti-
rinkiminė komisija, Man- 

komisįja nustatė, kad 
209 rinkiminėse apy- 
rinkimai atlikti vi- 

p risi Idika n t Lietuvos
ypač h arm o- ' TSR Konstitucijos ir Rinkimų 

‘ į Lietuvos-į Aukščiausiąją Ta-
Muzikos paprastumas, jos| i’ybą nuostatų, 

artimas ryšys su liaudies ir! 
klasikinės 
mis ryškiai 
anksčiau 
numeriuose.

'Tiesa, toliau kritikas ran-i 
da ir kai; kurių operoje trū

ryšys su liaudies irj Lietuvos Aukščiausios Tary- 
muzikos tradicijų-1 bos deputatų tarpe yra 30 
jaučiamas ne tik 1 darbininkų ir 70 kolūkiečių, 

minėtuose operosj betarpiškai dirbančią gamy
boje, 100 žemės ūkio specia- 

. ... ; listų, 5 mokytojai, 17 deputa
tų yra mokslo, kultūros ir 

akademi- 
rašytojai, artistai.

Lietuvos Aukščiaus i o s i o s 
; Tarybos deputatų tarpe parti- 

Fremjerą dirigavo pats niai, tarybiniai, komjaunimo 
Dvario- h* profsąjungų vadovaujantys

ua ir Kai; Kurių operoje u u- ]ncno darbuotojai: 
kumelių, - tačiau ' teigiamoji kaj(
operos pusė mažmožius nu
sveria.

■ koftipozi torius B.
Inas ir jo dukra, dirigentė! darbuotojai, o taip pat Tary- 
i M a r g a r e ta Dvarionaitė, i hinės Armijos atstovai.

-k r 1 ... 1 -n * t-.- 1:19 rlnnnfjiDABAR YRA DVI VOKIETIJOS — Demokratinė! Na^ o dainininkai? A. Pė- 
Vokiečių Respublika rytuose, o Vokiečių Federatyvė i žėliš rašo: 
Respublika vakaruose. Rytinėje Vokietijoje yra darbi 
ninkiška santvarka, 1 
Vokietijos, dvi skirtingos santvarkos. Jeigu jau galima i los — 
abi skirtingas Vokietijas suvienyti, tai tą gali padaryti į zo — R. 
tik patys vokiečiai. Vakarai gi norėjo, kad Anglija, 
Francūzija, Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga 
dirbtinai sudarytų vieną Vokietiją.

Jau 14-ka metų, kai baigėsi Antrasis pasaulinis ka-

Premjeroje Dalios vaidmenį 
o Vakarinėje—-kapitalistinė. Dvi • atliko E. Saulevičiūtė, Radvi-

J. Stasiūnas, Tyzenhau-’ atai.

i atstovai.
132 deputatai yra apdova

noti Tarybų Sąjungos ordi
nais ir medaliais, iš jų 9 — 
Socialistinio Darbo Didvyriai, 
2—Stalininės premijos laure-.

. Siparis, Masalskio— 
A. Lietuvninkas, Ievos — M. 
Aleškevičiūtė, Skudučio — V. 
Noreika ir kt.

.. „ _ Savo recenziją A. Pėželis
ras. Su Italija, Japonija, Suomija, Bulgarija, Rumunija \ baigia y tokiais žodžiais:

i “Dalia” jau scenoje, ir tuo 
i reikia džiaugtis. Kiekvienas 
naujas nacionalinis kūrinys— 
opera, baletas, drama, — ne
žiūrint, ar meniniu požiūriu 
jis bus daugiau ar mažiau ver

sli kels daug kūry- 
diskusijų, o 

padės tolesnima autoriaus ir 
atlikėjų darbui, duos pagrin
dą laukti iš jų naujų kūrinių.

Pilnai sutinkame su A. 
Pėželiu!

Ir šia proga norime nuo-! 
širdžiai pasveikinti kompo-į

h* Vengrija jau seniai pasirašytos taikos sutartys ir tos ; 
šalys savaip tvarkosi, gi su Vokietija, kuri turi arti 80' 
milijonų gyventojų, vis dar nėra pasirašyta taikos sutar- ■ 
tis. Išeina, kad ji vis dar yra pergalingų valstybių oku
puota.

Vokietijos okupacija yra labai keista. Vakarų vals
tybės, kurios yra sudarę karinę NATO sąjungą, į ją yra tingąs, 
įtraukusios ir Vakarine Vokietija. Argi ne keista, kad binių’ ginčų,

Partiškumo atžvilgiu 15‘į 
yra TSKP nariai ir kandida
tai į TSKP narius. Neparti
niai — 57.

Moters lygiateisis k u m a s , 
jos vaidmuo ir vieta mūsų vi
suomenės gyvenime yra vienas 
esminių socialistinės demo
kratijos p o ž y m i ų. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu- 

: tatų tarpe yra 58 moterys.
Pagal amžių Lietuvos Aukš- 

j čiausiosios Tarybos deputatų 
i sudėtis tokia: deputatų nuo 

tai 21 iki 24 metų amžiaus — 9 
žmonės, nuo 25 iki 29 metų—

įtraukusios ir Vakarinę Vokietiją. Argi ne keista
Vokietija, su kuria dar nepadaryta taika, kuri skaitoma

- “priešu”, tuo pat laiku yra Vakarų karinė sandrauge 
prieš socialistinį pasaulį?

Panaši padėtis yra ir rytuose. Vokiečių Demokrati
nė Respublika eina prie socialistinės santvarkos. Ji pil
nai bendradarbiauja su kitomis socialistinėmis valstybė
mis ir yra narė Varšuvos Apsigynimo Sąjungos.

Tarybų Sąjungos vyriausybė ir sako, kad reikia 
baigti šią taip n.enormališką, nerimtą, pavojingą ir kar
tu juokingą situaciją, kad būtinai reikia pasirašyti tai
kos sutartis su abiejomis Vokietijomis ir vokiečių šalį 
paliuosuoti nuo svetimų armijų okupacijos.

Išvakarėse užsienio ministrų konferencijos mūsų 
' šalyje per radiją ir televiziją yr& vedama propaganda, 

kad “nereikia daug laukti nuo tos konferenci jos”. Mūsų 
supratimu, tai labai žalinga propaganda. Ji gali būti 
naudinga tik tiems, kurie nori ir ant toliau palaikyti pa
vojingą padėtį, žalingą visiems kultūriškiems žmonėms, 
o naudingą tik ginklų ir amunicijos gamintojams. .............. . ......_____ ______  _____ ___________

Mes manome, kad pasaulis labai daug nukentėjo dalyvei vadovautųsį liaudies jausmais, liaudies troški- 
per du pasaulinius karus, kad dabai’ milžiniškos žmonių mais, darytų nusileidimų ir rastų kelius, vedančius prie 

trokšta taikos ir ramumo. Mes manome, kad mo-’ nusiginklavimo ir taikaus sugyvenimo., 7 . ; ,

beto Įvykius norisi išreikšti 
kelias mintis. V e d-a m a s i s 
sako, kad Tibeto reakcinių gai- 

^valų sukilimas yrą pasėka Ki
nijos komunistų budrumo sto
kos, kad šię įvykiai turi tar
nauti įspėjimu, kad' reikia la
biau budėti, kad tokia turi bū
ti ši svarbi pamoka.

Tai tiesa, bet mano nuomone 
tik dalina tiesa, praleidžianti 
visą eilę faktų. >

Jau kokie aštuoneri metai, 
kai liaudiškoji komunistų va
dovaujama Kinijos valdžia pa
ėmė Tibetą savo globon, Įvykdė 
ten tam tikrą kontrolę. Iš pra
džios ta kontrolė buvo labai 
paviršutiniška. Kinijos karių 
Tibete buvo labai mažai, o vis
gi ten buvo palyginamai ramu. 
Su laiku ta kontrolė pradėjo 
darytis efektingesnė. Pradėta 
vystyti vietinius tibetiečių dar
bo žmonių pažangius kadrus, 
pi-adeta, atsiųsti daugiau kadrų 
(ir karių) iš Kinijos. Ir su
kilimas su laiku prasidėjo.

Kodėl? Ogi todėl, kad Ti- 
Sbete įsitvirtinusi valdanti kla- 
se>-£eodalihiai - teokratinis re- 
žimask nematė reikalo kilti, kol j 
jo pagrimlinės privilegijos ne- į 
buvo liečiamus. Kol lamos galė
jo gyventi be jokio darbo, kol 
feodaliniai žemės valdovai ga
lėjo įsakyti mirtinai nuplakti į 
kiekvieną nepaklusnų valstietį ‘ 
arba nomadą, kol tamsa ir prie
tarai viešpatavo neliesti kla
joklių jurtose, kol, vienu žo
džiu, vidujinė ekonominė san
tvarka nebuvo keičiama iš pa- į 
matų, “ramybė” viešpatavo

; ti. Jei vėl nervai perdaug 
i jau suirę, tai, po kurio lai- 
< ko, galima ir tada dieną ki- 
! tą pavartoti nervų ramin
toją.

O tų ramintojų yra daug, 
. visokiais vardais. Be ato- 

; dairos juos vartoti yra ne
gerai, net gali būti ir pavo
jinga. Tų moderniųjų, 
smarkiųjų nervams raminti 
vaistų aš čia nė neminėsiu: 
be tiesioginio, asmeninio re
cepto jų negalima gauti.

Saugesniųjų ramintojų 
yra keletas, bet ir su jais 
.nereikia perdaug užsidėsi: 
jie ‘irgi ‘ apglūšija organW ‘ 
mą, veikia kaipo nuodas, j * •> 

' vartosi perilgai ir didelėmis

pilietinis karas. Kas faktinai; 
Įvyko, tai kad pilietinis karas,1 
dešimtmečiai atgal išsivystęs 
Kinijos Jenano provincijoje, su 
laiku pasiekė ir Tibetą. Gali 
būti, kad daugiau budrumo gal 
būtų išvengę bent dali krau- 
praliejimor Gali būti, kad kai 
kurios griežtesnes administ
racijos priemonės būtų nepri- 
leidusios ant tiek .susisiekimo 
su užsienio agentais. Bet ne
manau, kad tai buvo lemiami 
faktoriai.
. čou En-lajus teisingai paša- dozėmis, 
kė, kad, sukeldami sukilimą, re
akcininkai priartino savo galą. 
Jo žodžiai teisūs ta prasme, nes 
faktinai tai. nebuvo valdančios 
klasės liekanų sukilimas prieš 
jau valdantį liaudį, nes liaudis 
Tibeto dar nevaldė. Tai buvo 
valdančiosios klasės alespera-^ 
rat iškas pasipriešinimas ma
tant, kad liaudis ateina atimti \

vandeni.
Yra daugybė visokių pa

tentuotų vaistų nervams 
raminti. Šalia bromo, ten 
esti primaišyta dar žalin
gesnių vaistų, kaip aceta- 
milidas, fenobarbitalis, lu- 
minalis. Saugotis jų reikia, 
kad neapsinuodytum. , Jau 
verčiau vartoti gausiai vi
taminų, dažniau pasilsėti, 
pasivaikščioti, maistą gerą *•. 
vartoti, ilgiau miegoti.

J. J. Kaukiančius, M. D.

TSRS NESISKUBINA SU 
ŽMOGUMI Į ERDVES
Maskva. — D. Martino

vas, žymus tarybinis rake
tų profesorius, pareiškė, 
kad TSRS nesiskubina su .. 
žmogaus pasiuntimu į erd
ves. Jis sakė,, jeigu už dve- « 
jų arba ir dešimt metų bus 
galima žmogų pasiųsti ra- z- 
ketoje į erdves, ir jį gauti 
atgal ant žemės, tai\ir tada 
bus didelis progreso) pasie- 1 
,kimas. ‘

Triple bromide tablets, 
arba Effervescent triple 
bromides, arba Elixir triple 
bromides — protarpiais ga- - 
lima imti. Tabletes ištar- 
pinti vandeny ir išgerti, du 
ar tris kartus per dieną. Už 
keliu dienu nebereikia. V c-
Eliksyrą irgi įmaišyti į

1

nuo jos privilegijas.
Tame pamatinė Tibeto pamo

ka, pamoka, mano* nuomone, 
kąd valdanti klasė niekad ge
ruoju nepasiduoda, kad ne vi
suomet galima Išvengti sukrė
timo, užbėgant jai užu akių, 
ją nugalėti “tyliai.” “Tyliai” 
galima su ja sugyventi, ne ją 
likviduoti.

Tibetas dabai’ žengs, kaip 
sako čou En-lajus, links soci
alizmo.

A. Šilėnus

Jo- 
ju-

PAGERBĖ. LIAUDIES 
MEISTRĄ

.ROKIŠKIS. Miesto vi
suomenė paminėjo įžymaus 
liaudies meistro-audėjo 
no Pipinio 70-ies metų
biliejų. Kultūros namų sa- 
Įėję įvyko iškilmingas mi- 

, buvo atidaryta 
vilkas patenkintas ir ožka čie- liaudies meistro darbų pa
la — Dalai Lama vyksta Poki-1 rodą.
nan, Tibetas oficialiai Liaudies
Kinijos dalis, bet Tibeto turčiai įteikė jam Lietuvos TSR 
dar engia savo žmones. į Aukščiausiosios Tarybos 

Kinijos ir Tibeto komunistai, j Prezidiumo Garbės raštą 
; rajono komiteto 

Jie pradėjo. sekretorius K ai a č i o v a s .
lamu b'; Liaudies meistrui taip pat 

jie prade- buvo įteikta daug dovanų.

---------V ------------ ------------------------------- C V' -

21 žmogus; nuo 30 iki 39 me- iš šalies galėjo atrodyti, kad ir nejimas,
tu—62 žmonės; nuo 40 iki 49 
metu— 48 žmonės: nuo 50 
metu ir vyresnių—69 žmonės.

Pagal išsimokslinimą Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 

siruziai pusveiiunu Kumpu- deputatus galima suskirstyti 
zitorių profesorių Balįjtaip: ‘ ................. ..

Jubiliatą pasveikino ir

zitorių p r o i e s o rių Daljjtaip: 97 deputatai turi aukš-! betgi, negalėjo ilgai tokios pa- į partijos 
Dvarioną UŽ naujos operos! tąjį mokslą; 60 deputatu turi dėties pakęsti. Jie pradėjo! sekreto!' 
sukūrimą. Nors mes jos vidurinį ir nepilną vidurinį laipsniškai apkarpyti lamu ii'i T iaudip*
dar nesame matę ir girdė-1 mokslą.

tinos, augindamos savo mažyčius, nori, kad jie užaugtų 
sveiki, kad įsigytų mokslo, kad būtų naudingi žmonijai 
ir laimingai gyventų, o ne žūtų karo ugnyje.

Mes suprantame, kad visi žmonės jaučia, kokią ne
laimę neštų naujausi ginklai, atominės bombos, raketos 
ir kiti. Liaudis trokšta ramybės ir pastovios taikos.

Mes ir norime, kad užsienio ministrų konferencijos

J
M

i

Budapeštas. — Vengrijos 
respublika pranešė Jungti
nėms Valstijoms, kad ji tu- 
rąs pašalinti kai kurius 
JAV diplomatus, nes jie ki
šasi į šalies vidaus reika
lus.

žemvaldžių sparnus, 
jo ištraukti jaunimą iš po lamų 
įtakos, jie pradėjo organiuoti 
susipratusių žmonių 
Per vėjuotas šaltas 
plokštumas tarp Himalajų 
atšventę kinų ir tibetiečių 
munistai ėjo’į kaimelius ir 
joki i ų - nomadų stovyklas, 
kino žmonėms, kalbėjo į juos, i riką atskrido W. Churchil- 
gyveno su jais, kiekvieną kar- Į las.
tą rizikuodami savo gyvastimi.!----- --------- :------------------------

Aštrėjo klasinė kova, vystėsi i 2 p.-I aisve (Liberty)— Penkt., gegužės (May) 8, 1959 X?

kadrus.
Tibeto I

pa-|

Tunis. — Alžyro sukilė- 
| lių valdžia sako, kad už 
I mėnesio Francūzija puls

aiš. i Washingtonas. — Į Ame-
Washingtonas. — Sugrį-A

žo Valstybės sekretorius" 
Herteris. iš Vakarų užšie- <į' 
nio ministrų konferencijos. V}

t



ĮVAIRUMAI
Liūtas ir tigras i Peteliškės keliauja,

Dauguma žmonių mano, j kaip paukščiai 
kad liūtas yra žvėrių kara
lius, bet kai kurie moksli-; Pasaulyje yra apie 80,000 
ninkai su tuo nesutinka. įvairiausio dydžio ir spalvų

Liūtas gražus žvėris; pa- peteliškių (plaštakių) veis- 
tinas kai paleidžia balsą, Į Hų . Jų yra labai gražių, 
tai miškas dreba ir kiti gy-,Xra net peteliškių kolekto- 
vūnai slapstosi. Patinas 
šeimos galva ,bet jis paveda 
patelei rūpintis vaikais, 
maistu, net ir gyvenvietę 
ginti. Patinas tik tada sto
ja į kovą, kada jau rimtas 
pavojus, o taip, lai “gaspa- 
dinė” rūpinasi. Patelės par
eiga parūpinti maistą ne 
vien sau, vaikams, bet ir platinasi vietoje, 
patinui.

riai, kurie jas gaudo ir iš
laiko originalėje spalvoje.

Peteliškės gyvena visur, 
kur tik yra krūmų, gėlių 
ir augmenija. Net toli šiau
rėje už žemėračio ir tai yei-

Trumanas pasmerkė 
Antiamerikinį Komitetą

New Yorkas. — Buvęs į 
prezidentas Harry Truma
nas sakė kalbą dėl 1,200, 
studentų Columbia univer
siteto salėje. Jo tema buvo 
“Isterija ir raganų gaudy
mas”. Buvęs prezidentas 
pasmerkė Anti-amerikinio 
Komiteto tyrinėjimus. Jis, 
tarpe kitko, sakė: 

a

IS LIETUVOS
Iškabos su už- 

prie 
nė-

Čia

, šiomis dienomis Klaipė-1 niame akademiniame ope- 
dos kraštotyros muziejaus!ros ir baleto solistų grupė.
Cl 
d i jos, kuriame 1 
monetų kabineto pavestas; ir 
Ernst Nathorst — Bes ad-| 
vokatų biuras prašo muzie-i 
jų prisiųsti šios senos šve-' 
du monetos nuotraukas.

Klaipėdos krašt o t y r o s , 
muziejaus darbuotojai iš
siuntė atsakomąjį laiškai 
kartu su monetos nuotrau- 

I komis. Laiške aprašoma ir 
Be to kaip pavyzdinis antra sena švedų moneta 1 

er-1/100 dalis dolerio, iš
leista 1647 metais. 
pat saugoma Klaipėdos mu
ziejuje.
i užmaus | pasaulinės literatūros bei

i m e n o lobynais. Mokslas.. 
universitete truks 2-3 me-

i tus.
Pirmaisiais metais išeina- 

'mas bendras kursas, o se- 
' kančiais metais užsiėmimai, 
'vyks literatūros ir meno, 
i jaunosios moters bei tary
binio jaunuolio fakultetuo-

tyta apie 40 satyrinių sien
laikraščių.

Žiūri komisija bendro la
vinimo bei aukštųjų mokyk
lų. tarpe geriausiai įvertino 
16-osios septynmetės mo
kyklos sienlaikraštį “Be žo
džių,” 2-osios vidurinės mo
kyklos — “Vėtyklę” ir Vil
niaus Valstybinio pedago
ginio instituto—“Nuošalų.”

adresu atėjo laiškas iš Šve- “Estonijos” teatre jie daly- 
Stokholmo j vavo spektakliuose “Tijna” 

——“Ant marių kranto.”
ATEISTŲ KLUBAS

ŠILALĖ.
rašų “Ateistų klubas” 
rajono Kultūros namų 
ra, tačiau jį gerai, žino ra
jono darbo žmonės.
kiekvieno sekmadienio po
pietę susirenka ne tik jau
nimas, bet ir pagyvenę dar
bininkų, kolūkiečiai pasi- 

; klausyti paskaitų, pažiūrėti
Mes gyvename laikotar- mokslinėmis - ateisti-j * v

Paskaitas!satyrinis sienlaikraštis res- 
s apžiūroje bus

NAUJAS LIAUDIES 
KULTŪROS 

UNIVERSITETAS
ŠIAULIAI. Agrotechni- 

kumo aktų salėje iškilmin- 
I gai atidarytas pirmasis, 

’J mieste liaudies kultūros 
universitetas. Jį lankys po 
darbo įvairaus amžiaus ir 
profesijų žmonės. Univer-pį, kada, kai kuiie raganų temomis.

L \ J * * ' ............ ... ...... ,______
stovų Buto kaltina žmones. mo tarybiniai darbuoto- demonstruojamas Valstybi-

kurių jai, mokytojai, gydytojai, Į Į'-.-
Ižemės Įūkio specialistai.|^1S Sprigtas.

kartų j partijos rajono komiteto! . . _
Un-A"! politinio švietimo kabineto ninių laikraščių geriausiais
Com-| vedėjas Tubys pastaruoju pripažinti “Raudonosios 

jmetu perskaitė paskaitai žvaigždės” kombinato saty- 
Ameriko-, uKaip darbas sukūrė žmo-irinis laikraštis “Lengvosios 

. _ gu.” Gydytojai Rutkaus-I kavalerijos reidas,” Viten-

gaudytojai iš Senato ir At- skajt0 partiniai, komjauni- publikinėje

už tokius 
nėra...

TO,'

dalykus,

daugeli

nio Dailės instituto laikraš-

Iš įmonių pristatytų sie
siasi apie^500 skirtingų rū- sakiau, kad patsai’ 

merican Activities
jų mittee yra labiausiai prieš- 

Iš pade- amerinis visoje
Paprastai liūtai, tų kiaušinėlių išsi v e'i s i a»je”. 

nepuola kitų gyvūnų, kada1 kirmėlaitės, vėliau pavirstai Toliau Trumanas sakė, kas, ppkauskaite papasako-ibergo vardo kailių siuvimo omsios XVII 
jie patys yra sotūs. kokonais, o dar vėliau jaut kad šalis pasiliuosavo nuo'1-o anjp žmogaus nervinės!fabriko — “Lygintuvas” ir.sės.

Su tigrais yra kitaip. Jie i peteliškėmis.
abu draskūnai visada puo-| Bet yra ir tokių rūšių ku- 
la, kada tik mano, kad rios keliauja iš vietos į vie- 
jiems pavojus. ; tą, panašiai kaip daro ru-

Mokslininkai tvirtina, j denį ir pavasarį paukščiai. 
ka< ilgiausias liūtas buvo'Ceilone yra peteliškių rūšių, 
10 pėdų ir 11 colių n u oj kurios išskrenda, artėjant 
nosies iki uodegos galo iri lietų sezonui, 
svėrė 500 svarų. Tigrą su-j Jungtinėse Valstijose yra 
radę 11 pėdų ir 5 colių ii-1 peteliškės vardu “Monarch” 
gio, kuris svėrė afti 7001 ir “Milkweed,” kurios ru- 
svarų. i denį skrenda į šiltus kraš-

Romos viešpatavimo lai-i tus. 
kais ponija gėrėjosi suleis-! <’ 
darni į kovą liūtus su tig-jliškių didelius 
rais. Sakoma, kad tigrai 1-'n ' 1_
dažniau laimėdavo.

Vis tiek, liūtas yra dau
giau pagarsėjęs. Afrikoje 
yra žmonių, kurie liūtus 
skaito šventais, tai yra, sa
vo dievais. Senovėje daugy
bė kunigaikščių ir feodalų 
pasirinkdavo liūtą savo vos įmatomos ir net tokių 
herbui. Yra net buvęs Ang- didelių, kurios nuo vieno 
lijos karalius Richardas I sparno galo iki kito turi 12,delyje galėtų sutilpti mili- 
pramintas “Liūto širdimi.“ colių. 'jonas atomų.

šių peteliškių.
Milžiniška didžiuma

, —- O- ’ ''

jo apie žmogaus nervines! fabriko —.-------- ju ttpic /.mugamo v;1JcS|fabriko — “Lygintuvas” ir,sės.
1 McCarthyizmo. raganų gau- sistemos veiklą, apie mąsty-1 troleibusų parko “Žaibo”
dymo, kurį teisingai liau
dis lygina prie Hitlerio ir 
Mussolinio didžių melų, bet

mo funkcijas, apie naujuo- lapeliai.
sius medicinos mokslo pa-i Šie laikraščiai bus išsta-Į 
siekimus. Salėje įrengtiAyti respublikinėje satyri-.

sit-eto klausytojai susipa
žins su komunistinės mora- 

I lės principais, tarybinės ir
darbuotojai pareiškė norą 
užmegzti ryšius su Švedijos 
istoriniu muziejumi, kuria
me gali būti saugomi kai 
kurie Klaipėdos miestą lie
čiantys dokumentai iš pir- 

amžiaus pu-

LIETUVOS IR ESTIJOS
TEATRŲ KŪRYBINIS Visai universiteto veiklai 

BENDRADARBIAVIMAS i vadovausUta^ba. kuri rink’ 
Lietuvos Valstybinio aka-! rektorių ir skirs fakultetų de- 

Įdeminio operos ir baleto te-Skanus. Dėstytojais .pakvies- 
[atro kolektyvas pastatė es-|ti Politinių ir mokslinių ži- 
tų kompozitoriaus Estijosinių skleidimo draugijos 

Kaip jau | nusipelniusio meno veikėjo lektoriai, pedagoginio insti- 
• ’ * ’ ’ • ” tuto dėstytojai, literatūros,

Glaudus kūrybinis bend-j meno ir kultūros darbuoto- 
radarbiavimas užsi m ezgė jai. Bus organizuojamos ko- 

itarp Lietuvos ir Estijos te- Aktyvinęs išvykos į teatrus, 
latrų baletų kolektyvų. Ka-i parodas, muziejus, koncer- 
I da Talino operos ir baleto'tus.

turime naujus raganų gau- stendai> kuriuose išdėstyta;^ šoninių laikraščių ap- 
medžiaga pasakoja a p i ei žiūroje.

Po lekcijos Trumanas ap- žmogaus, gyvosios gamtos 
silankė City Hali pasimatyt pasau]j0 jr visatos atsira-' .ŠVEDŲ MONETA 

. • ... • į ' dimą ir išsivystymą, tary-' KLAIPEDA. ,
nu. ienai ji upsiii o or . kjnj0 ;r pasaulinio mokslo.buvo rašyta spaudoje, Klai-iL. Auster baleta “Tijna. 
pondenta! ir klausmejo ai |pasiekimus. !pėdos kraštotyros muziejus; ’ ’ ’ “ ' ’
tikrai us mano, kad Auti- 1 . .. ? ,
amerikinis Komitetas taip Artimiausiu metu ateistų IS’SJJ0 senii svedll

Jūrininkai yra matę pete- blogas. Buvęs prezidentas klubai numatomi organizuo- buvo ,
•• įj ir prie kųų rajono kul- mtLais KdbdI1L IUbĮ

tūros namu bei klubu-skai-l Moneta, yra 16 x 18 centi- 
tyklu. c " metrų dydžio ž a 1 v a r i n e

..  plokštė ir sveria 1 kilogra-
SATYRINIŲ SIENINIŲ ; .5-50 gr.amų- rVjen0?.e, 
LAIKRAŠČIŲ APŽIŪRA plokštes puseje yra 5 Svedi-,

dytojus.

riu. Čionai jį apspito kores-

tikrai jis mano, kad Anti- 
amerikinis Komitetas taip

j susikuopi- jiems atsakė: Kada jis jus 
mus, kad jos skrido tikrais naklausiyės, tai jus „tame 
debesiais. Sakoma, kad kai busite pilnai įsitikinę . 
kurios iš jų skrenda net iki 
1,000 mylių keisdamos gy
venimo vietą.

Peteliškių yra d 
spalvų, taip pat ir dydžio. 
Yra tokių mažiutėlių, kad

ATOMAS
Atomas, tai graikų kalbos

daugybė žodis \paVadinimui mažiau- 
. sios dalelės, iš kurių susi

daro visi fiziniai kūnai. 
Atomas yra taip mažytis, 
kad viename aguonos grū-

medžiaga pasakoja a p i ei ziuroje.

ir visatos atsira-

kuri buvo rasta Nidoje

teatre “Estonija” buvo sta-1 
tomas lietuvių kompozito-| 
riaus J. Juzeliūno baletas 
“Ant mariu kranto,” drau- I c 7’ įjos karališki antspaudai su!gai estai pasikvietė į pa-

Vilniuje, Centriniame 1585 metų data ir užrašas galbą Lietuvos nusipelniu
sį artistą V. Grivicką ir 

Žinia apie šį retą radinį j respublikos liaudies daili
na švedų laik-Įninką J. Jankų. Estų bale-

kultūros ir poilsio parke “1 Daler.” 
įvyko miesto įmonių, įstai-l :
gų, T ’ ’ 1

ANTIKRISTAS
Apie Antikristą, tai yra, ' 

Kristaus priešininką, seniai 
sutverta graikų religinė ‘ 
pasaka. Pagal ją, Kristus 
antru kartu ateis žmones iš
pirkti iš gri-ekų. Kad jis to 
negalėtų padaryti, ateis irbendro lavinimo bei buvo paskelb . t _________________ r____

aukštųjų mokyklų satyri- raščiuose ir sudomi n o! to solistai dalyvavo baleto Antikristas, kuris viską, da
nių sieninių laikraščių ap- Stokholmo monetų kabinę- “Ant marių kranto’’ spėk- rys, kad tik Kristus negalė- 
žiūra, į kurią buvo prista-jtą. taklyje Lietuvos Vaistyki- tų atlikti savo misijos:

I J » ' — ■ ■

D^e. J. MARKULIS ,

Ateities žmogus ir kaip jis atrodys fiziniai
Žmonija domisi ir visada i milijonų metų. Žmonijos (bus žymiai didesnė ir ap- visuomenėje. Tvirtinti, kad 

domėsis žmogaus kilmės lankia neaprėpiami ateities į skritesnė. Kakta bus beveik g a bu m a i auga didėjant 
11 . T .z. i X X 1 1 w 1 n 1 |\/T Cinu /*! 1 11 /> Iže* n 1 r-t 1 1 _ ____ - - X .

Žmonija domisi ir visada milijonų metų.

. Mūsų dienų moks- statmena, antakių lankai smegenų tūriui,
neturi jokių duomenų, išnyks, bus lygūs. Jo vei- grindo. “

aukštu ūgiu, rodančių žmonijos baigtį, das žymiai sumažės, kojos Į smegenys pasirodė esą du-
nei greitumu, nei atšriu re- Bet kaipgi atrodys ateities teturės tik keturis pirštus.” į kart mažesni už I. Turge-

klausimu. Ir iš tiesų, kaip amžiai, 
įvyko, kad būtybė, nepasi-| las i 
žyminti nei ;

n.era pa-
Pav., A. Franso

gėjimu ir klausa, užkaria-I žmogus? Koks jis bus? Ką 
pasaulį, pajungė i mano šiuo klausimu žmo-vo * visą

savo valdžiai nepaklusnias j gaus kūno sandaros žino- 
■ gamtos stichijas? Atsaky- vai, įvairūs anatomai, an- 
mą į šį klausimą duoda is-1 tropologai, morfologai, bio- 
torija, archeologija ir an-'logai?
tropologija. Tiriant žmogų,; Neteisingos išvados 
ypač svarbus vaidmuo ten-1
ka antropologijai. Ji nu- Šiuo klausimu ypač daug 
statė šiuolaikinio žmogaus rašoma užsienyje ir gana 
formavimosi kelius, tiria jo dažnai, remiantis tik atski- 
kūno sandarą bei variąci-' nais stebėjimais, daromos 
jas, taip pat žmogaus rasių i neteisingos išvados. Kai ku- 
pasiskirstymą ir sudėtį i He užsienio mokslininkai 
praeityje ir dabar. Antro-1 mano, kad ateityje, po dau- 
pologai, remdamiesi kaulų; gelio šimtmečių, žmonių, 
tėčiais, atkuria šiuolaiki-! kaukolės turėsiančios būti 
nio žmogaus senųjų prote- beveik rutulinės ir žmogaus 
vių išvaizdą. Matuojant smegeninės talpa ateityje 
kaukolės tūrį, . nustatant, vis progresyviai didėsianti 
veido kaulų santykį su kau-Dr a^eį^es žmogus turėsiąs 
kolės kaulais, tiriant dantų į milžiniškas galvos smege- 
aparato vystymąsi, akiduo- 1-1 J x 
bių sandarą, įvairių skeleto 
kaulų dydžiu^ bei reljefą, 
galima spręsti apie smege
nų, jutimo organų vysty
mąsi, žmogaus protėvių mi
tybos būdą. Mokslas, rem
damasis. šiais duomenimis, 
ir nustatė žmogaus atsira
dimo kelius.

Iš praeities į ateitį
Tačiau praeitis jaudina' 

žmoniją ne vien dėl noro 
pažinti senovės istoriją, ji 
leidžia tyrinėtojams spręsti 
apie žmogaus organizmo to
lesnės evoliucijos kelius, 
apie žmogaus ateitį.

1 d^aipgi mes suprantame 
ateiti? Ateitis ne tik tai, 
kas betarpiškai seka po da
barties, bet ir visa tai, kas 

' įvyks po daugelio šimtų,

nevo smegenis. Tačiau var
gu kas bandys tvirtinti, 
kad A. Fransas kaip rašy
tojas buvęs mažesnių ga
bumų negu I. Turgenevas.

Smegenys ir jų dalys
Įvertinant žmogąus sme

genų individualius ypatu
mus, pagrindinis vaidmuo 
suteikiamas ne jų dydžiui, 
formai ar raukšlių kiekiui,

tarpį — 80 tūkstančių me-jnai. biologinius procesus 
tų—fizinė žmogaus išvaiz- ;nušviečia iš idealistinių po-.- 
da nepakito. Tačiau šis pe-' zicijų. “Pranašystės” apie 
riodas žmogaus protinę:ateities žnuogu tėra tik 

bergždžios pastangos at
plėšti dabartinį žmogų nuo 
tikrovės.

Socializmas atvėrė neri
botas platybes visapusiškai 
vystytis asmenybei. Nauja- , 
jame žmoguje harmoningai 
derinsis dvasios turtai, mo
ralinis tyrumas ir fizinis 
tobulumas.

Ateities žmogus linksmai 
pasijuoks iš buržuazinių 
ideologų pranašysčių.

veiklą stimuliavo kur kas 
labiau negu abu ankstesnie
ji laikotarpiai. Žmogus ap
valdė gamtos paslaptis. 
Viena ekonominė forma
cija keitė kitą. Vystėsi 
mokslas, menas.
ši audringa, įtempta žmo
gaus protinė veikla, ne- 

; sėkmės ir laimėjimai, kurie

Ir visaPanašus Į pabaisą
Jų manymu, ateities žmo

gaus čiurnoje tebus vienas 
kaulas vietoj dabar esančių 
septynių, rankos teturės tik 
dris pirštus. Išnyks žymi 
stuburo slankstelių dalis, 
išnyks ir šonkauliai. Galva 
priartės prie dubens, lie
muo sutrumpės. Ateities 
žmogaus galūnės bus zy-.iuniiai ai laurtonų. kiekiui, 
miai ilegsnės, švelnesnės, į bet didžiųjų smegenų žie- 
plonesnės. Į vės kokybiniams vidiniams

Toks žmogaus fizinio ti- yPatnmams- 
po kitimas, šių tyrinėtojų 
manymu, įvyksiąs miesto neto jai tvirtina, kad fizinio 
gyvenimo sąlygų įtakoje, 
kuriam būdinga gyventojų 
koncentracija, didelis gyve
nimo tempas augant moks
lui ir technikai. Visa tai 
skatins žmogaus smegenų 
tūrio didėjimą.
Ar teisingos šios pažiūros?

Daugelis pažangių moks
lininkų, remdamiesi atitin
kamais tyrimais, tvirtina, 
kad ateityje gali būti kai 
kurių nežymių antraeilės 
reikšmės pakitimų žmogaus 
organizme, tačiau esminis 
žmogaus fizinio tipo kiti
mas nėra galimas. Juk 
antropogonezės procese at
siradus socialiniams dės
ningumams natūralinės at
rankos 
išnyko, 
gumai, 
gyvūnų 
džiui, gyvūnų sudėtinges
nio elgesio atsiradimas pa

didėjus jų smegenims, nu-

Kai kurie užsienio tyri-

žmogaus tipo evoliucija, 
greitėsianti. Ar yra bent

beždžionžmogio iki atomi
nio amžiaus žmogaus.

Tuo tarpu ankstesnė gy
vūnijos evoliucija vyko lė
čiau. Net beždžionės persi- 
formavimas į pitekantropą, 
apytikriu apskaičiav i m u, 
užtruko apie 14 milijonų 
metu. Atrodytų, kad žmoni
jos vystymosi istorijai bū
dingas žymiai spartesnės 
evoliucijos procesas. Pažiū
rėkime, ką apie tai sa^o 
faktinė medžiaga.

Pitekantropo persiforma- teko žmonijai trečiojoje jos 
vkmas į nenandertalietį ir j vystymosi stadijoje, nesu- 
neandertaliečio į šiuolaiki
nio tipo žmogų vyko iš tik
rųjų gana intensyviai kei
čiantis išorinei išvaizdai. 
Tai patvirtina kaukolės 
kaulų liekanos. Darbo įta
kos beždžionės sužmogėjimo 
procesui išdavoje kaukolė 
kito, veikiama dviejų sava- 
tančios signalinės sistemos 
(smegenų ir pojūčių orga
nų) ir naujo mitybos bū
do (virtas maistas). Pir-

darė sąlygų atsirasti nau
jam žmogaus tipui.

Kodėl taip Įvyko?
Į šį klausimą atsakyti nė

ra sunku, tik reikia susi
pažinti su svarb i a u s i o s 
smegenų dalies — didžiųjų 
galvos pusrutulių žievės — 
sandara. Jos sudėtingumas 
tiesiog stebinantis. Abie-

Žemės riešutai
Žemės riešutai, anglų 

kalba vadinami “peanuts,” 
yra labai derlingi. Kiekvie- ? 
neriais* metais Jungtinėse 
Valstijose jų užaugina ir 
suima apie bilijoną svarų. 
Nuo vieno akro žemės su-

nas, dėl to turėsianti pa
kisti ir žmogaus psichika, 
taip pat ir išvaizda.

Pasak anglų morfologo 
Holdeno, ateities žmogus 
atrodys taip: “Jis turės di
delę galvą, žymiai mažiau, 
palyginus su mumis, dantų. 
Ateities žmogus vystysis la
bai .pamažu . Mokysis iki 
subrendimo, kuris/bus apie 
40-tuosius met 

■jis kelis šimtus^metų, ma
žiau bus veikiamas instink
tų ir seksualinių emocijų ir 
bus už mus žymiai išmin
tingesnis. Jo intelekto 
gis prilygs tam, ką mes 
diname genialumu,”

Amerikos morfologas 
piro dar vaizdžiau 
ateities žmogų: 
žmogus bus žymiai aukš- _ „ .
tesnis už mus. Jo galva • stoja savo reikšmės žmorųų

Gyvens

ly-
va-

Ša- 
piešia 

“Ateities

poveikis palengva 
Todėl tie dėsnin- 

kurie yra būdingi 
pasauliui, pavyz-

kiek tiesios šiame tvirtini- mojo proceso įtakoje didėjo 
Norėdami atsakyti į kaukolės smegeninės talpa, 

turime per- antrojo — keitėsi veido iš
vaizda, kadangi šiuolaiki
nio tipo žmogui nebuvo rei
kalingas galingas žandi
kaulių aparatas bei jį val
dantieji stiprūs raumenys.

Nustatyta, kad, jau pra- Mėnulį, 
dedant neander t a 1 i e č i u 
(dar kintant kaukolės kau
lams), smegenų didėjimas 
stabilizavosi. Vadinasi, per 
pastaruosius keletą šimtų 
tūkstančių metų smegenų 
tūris nedidėja ir visi kiti
mai, kurie būdingi žmo
gaus mąstymo evoliucijai, 
susiję tik su smegenų pra
turtėjimu kokybinių ypatu
mų (ryšių turtingumo, 
kraujo apytakos ypatumų 
ii’ pan.).

Ta

me?
šį klausimą, 
žvelgti tolimą praeitį. Ta
rybiniai antropologai nuro
do, kad šiuolaikinio žmo
gaus protėviu — hominidų 
istorijoje buvo trys vysty
mosi stadijos: pitekantro
pas (beždžionžmogis), ne
andertalietis ir homo sa
piens (protingo žmogaus 
tipas). Visos šios stadijos 
užtruko apie milijoną me
tų. Pirmoji stadija prasidė
jo maždaug prieš 900 tūks
tančių metų, antroji—prieš 
400 tūkstančių ir trečioji— 
prieš 80 tūkstančių metų. 
Šiuolaikinė žmonija yra 
trečiojoje vystymosi stadi
joje.

Evoliucijos tempas
Kaip matome, maždaug 

per milijoną metų homini
dai labai pasikeitė — nuo žmogaus

pati išvaizda
per šiuolaikinio 

egzistavimo laiko-*

jų pusrutulių žievėje yra i ima apie 60 bušelių šių rie- 
apie 14 milijardų nervinių šutų.
ląstelių, kurios jungiasi _
viena su kita ir palaiko ry-! žino, kad žemės riešutai^ au
sį per kitas gausias nervų 
sistemos ląsteles su įvairio
mis organizmo dalimis. Jei
gu šias ląsteles surištame į 
vieną siūlą, tai paskutinioji 
tokio siūlo ląstelė siektų

Šiuolaikiniam žmogui di
delę reikšmę turi didžiųjų 
pusrutulių žievės kokybi
niai ypatumai. Žievė pasi
žymi didžiuliais rezervi
niais galimumais, kurie 
užtikrina milžinišką žmo
gaus protinių gabumų vys
tymąsi.

Iš klaidingų pozicijų
Tokiu būdu, kai kurių 

užsienio tyrinėtojų iškeltoji 
ateities žmogaus vystymosi 
tendencija tam tikra link
me terodo, kad tie anato-

Bet daugelis žmonių ne- ,

ga žemėje, kaip bulvės. 
Daug žmonių mano, kad jie 
auga ant medelių arba krū
mų, kaip ir kiti riešutai.

Žemės riešutų tėviškė — 
Pietinė Amerika. Ten jie 
buvo surasti. Iš P. Ame- ' 
rikos jų nuvežė į Afriką ir 
ten pradėjo auginti, o vė
liau baltieji žmonės atvežė 
ir į Šiaurinę Ameriką.
Kaip žinome, tai žemės rie

šutus valgo natūraliai, iš jų 
‘‘sviestą” (“peanut but
ter”) deda į pyragaičius ir . 
saldainius. x

ANGLIKONU BAŽNYČIA
Anglikonų arba episkopa- 

lų bažnyčios pasekėjąis yra 
nuo Romos atsimetė > 1534 
Anglijos gyventojai. Jie , 
metais.

3 p.-Laisve (Liberty^— Penktu gegužes (May) 8^1959 ,
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KATALIKŲ RELIGINES 
ŠVENTES IR APEIGOS

“Kalevala” didvyris Veinemeinenas taip) 

pat gimęs iš mergelės Ilmataros, kurią 
apvaisinęs vėjas (krikščioniškosios šven
tosios dvasios analogija). Įvairiose tau
tose yra pasakų apie tai, kad merginos 
galinčios likti nėščiomis, suvalgydamos 
kviečio arba žirnio grūdą ir pan.

Katalikų bažnyčios liturgijoje, susiju
sioje su Marijos kultu, išliko daugelis 
senovinių pagoniškųjų derliaus deivių 
kulto elementų. Antai, Marijos garbei 
skirtas gegužės mėnuo — tuo metu se
novės žemdirbiai, pradėdami lauko dar
bus, kreipdavosi į derliaus dievus ir dei
ves, ypatingu būdu juos garbindami, 
prašydami jų palaimos. Marijos garbei 
taip pat skirtas spalio mėnuo—tuo me
tu senovėje žmonės, nuėmę derlių, dė
kodavo dievams už jų “malones.” Be to, 
rugpjūčio 15 dieną švenčiama Marijos 
šventė — “žolinės.” Tą dieną dvasinin
kai šventina pirmuosius derliaus grū
dus ir visokias žoles.

Krikščionių religijoje dievo motinos 
kultas įsigalėjo palyginti vėlai—tik tre- 
čiajame-ketvirtajame amžiuose, o forma
liai jis buvo įsakytas 431 metais Efezo 
vyskupų susirinkime.

Dievo motinos Marijos kultas stipri
na žmogaus bejėgiškumo prieš gamtą ir 
išnaudotojus jausmą. Katalikiškoje li
turgijoje ypač vyrauja “sopulingosios” 
dievo motinos garbinimas- Marija vaiz
duojama kaip daug iškentėjusi dievo mo
tina (paveiksluose ji dažnai piešiama 
su matoma širdimi, į kurią įsmeigti sep
tyni kalavijai). Todėl, girdi, ji labiau
siai atjaučianti ir užtarianti pas dievą 
vargšus, daug kenčiančius žmones.

Marijos kultą kunigai visada skleidė 
ypač engiamųjų ir išnaudojamųjų ma
sių tarpe. Bažnyčia ragina uoliai mels
tis “sopulingajai” dievo motinai, pra
šyti jos užtarimo, siekdama tuo būdu 
užnuodyti masių sąmonę prietariniu ti
kėjimu nesama antgamtine būtybe, kuri 
tariamai ypač rūpinasi nuskriaustaisiais 
ir išnaudojamaisiais.

Lietuvoje baudžiavos laikais dvarinin
kų žiauriai išaudojamus baudžiauninkus 
kunigai uoliai ragino garbinti “sopulin
gąją” dievo motiną. Tam buvo sufab
rikuotos ir “stebuklingos” vietos, kurio
se Marija tariamai buvo pasirodžiusi. 
Buržuazinės santvarkos metais kunigai, 
siekdami nuslopinti Lietuvos liaudies 
masių revoliucinį judėjimą, vadovauja
mą Komunistų partijos, dėjo visas pa
stangas išlaikyti darbo žmonių tarpe 
“sopulingosios” dievo motinos kultą, ir 
net pati Lietuva buvo jų pavadinta “Ma
rijos žeTne.”

“Katalikiškosiose” šalyse dvasininkai 
bei vienuoliai ir dabar reklamuoja daug 
tariamų stebuklingų Marijos vietų; čia, 
garbindami Mariją ir prašydami jos pa
galbos, žmonės, esą gauna iš jos visokių 
“malonių.” Tokios “stebuklingos” vie
tos, bažnytininkų manymu, turinčios pa
dėti išlaikyti ir stiprinti “dievo motinos” 
kultą — darbo žmonių mulkinimo, ir jų 
kovos prieš išnaudotojus slopinimo kul
tą.

Jokių stebuklų pasaulyje nebūva, vis
kas gamtoje ir žmonių visu o m e n ė j e 
vyksta dėsningai, todėl kalbos apie ste
buklingas vietas ir jose vykstančius ste
buklus yra tušti plepalai arba sąmonin
ga apgaulė. Tačiau per ilgus amžius 
mulkintų ir engtų darbo žmonių prieta
ringumas kapitalo šalyse kartais esti 
toks didelis, kad jie lengvai patiki šar
latanų paskleistais gandais apie “ste
buklus,” gausiai renkasi į tokias “ste
buklingas” vietas, meldžiasi, aukoja au
kas dvasininkams ir vienuoliams, tikė
damiesi tokiu būdu greičiau išprašyti iš 
dangaus sau stebuklų ir dievo malonių.

Iš “stebuklingų” vietų naudos turi 
tik dvasininkai ir vienuoliai, kurie ypač 
mėgsta jas “atrasti” ir reklamuoti. Vil
niaus Aušros vartų, Šiluvos, Pažaislio ir 
kitos “stebuklingosios dievo motinos” 
per daugelį metų išviliojo iš prietarin
gų maldininkų nepaprastai daug pinigų, 
kurie suplaukė į kunigų ir vienuolių ki
šenes.

Pagaliau Marijos kultu siekiama pa
laikyti katalikų religijos skelbiamą mo
ters niekinimą ir jos pažeminimą visuo
menėje. Katalikų religija nepripažįsta 
moterims teisės lygiai su vyrais daly
vauti ekonominiame, visuomeniniame - 
politiniame ir kultūriniame gyvenime. 
Biblijoje nuolat pabrėžiama, kad mote
rys turinčios būti paklusnios-....vyrams,

(Tąsa)

Čia krikščionybė, palyginus ją su se
nosiomis religijomis, iš kurių ji yra per
ėmusi velykų šventę, net dar labiau 
skendi prietaruose. Senovės egiptiečių, 
graikų ir kitų tautų religijose pavasa
rio metu buvo džiaugiamasi dėl atgimu
sio derliaus dievo. Tuo būdu ten žmonės, 
nors ir garbindami antgamtinę būtybę, 
vis dėlto džiaugdavosi iš tikrųjų tuo, 
kad atgimsta gamta ir žada žmonėms 
naują derlių. O krikščionybė, iš kitų 
religijų pasiėmusi pavasario džiaugsmo 
šventę, visą jos džiaugsmo objektą nu
kėlė į fantastinį pasaulį.

Bet tai nėra atsitiktinis dalykas. 
Krikščioniškąja velykų šventės interpre
tacija bažnyčia siekia liaudies dėmesį 
kuo labiau nukreipti nuo tikrovės, tuo 
palengvindama išnaudotojams engti 
darbo žmogų.

Gavėnia ir Velykos iš tikrųjų yra nau
dingos išnaudotojams. Juk jų metu dva
sininkai daugiausia stengiasi specialio
mis bažnytinėmis apeigomis, pamoks
lais, rekolekcijomis įdiegti liaudžiai min
tį, jog sunkus gyvenimas, į kurį liaudį 
yra įstūmęs jos išnaudotojas, turįs bū
ti priimtas n>e tik be pasipriešinimo, bet 
netgi su pasitenkinimu, nes kančios, 
skriaudos, vargai — geriausias kelias į 
laimę, kuri esanti žmogui skirta... po
mirtiniame gyvenime.

Ne mažiau reakcinį vaidmenį vaidina 
krikščioniškasis sekmadienis. Pasikar
todama kas septintą dieną, ši šventė 
suteikia progą dvasininkams reguliariai 
davinėti tikintiesiems savaitinę religinės

Kaip yra žinoma, katalikų bažnyčia 
įsako tikintiesiems kiekvieną šventę, tai
gi ir kiekvieną sekmadienį, ateiti į baž
nyčią, išklausyti mišių ir pamokslo. Šiuo 
savo įsakymu dvasininkai, grasindami 
neklusniesiems sunkia nuodėme, priver
čia tikinčiuosius nuolat nuodytis religi
nių prietarų nuodais. Sekmadieniais 
yra tas nuolatinis saitas, kuriuo dvasi
ninkai laiko tikintįjį pririšę prie baž
nyčios ir per visą gyvenimą neleidžia 
jam atsipeikėti nuo religinio tvaiko.

“DIEVO MOTINOS” KULTAS

Šalia “išganytojo” Kristaus kulto ka
talikų bažnyčia propaguoja ir “dievo 
motinos” Marijos kultą.

Apie Mariją evangelijose kalbama la
bai nedaug. Tai rodo, jog tuo metu, kai 
Kristaus mitas krikščionių tarpe jau 
buvo susiformavęs, dievo motinos kultas 
dar nebuvo įsigalėjęs.

Morkaus ir Jono evangelijose apie 
Kristaus gimimą iš Marijos nieko ne
kalbama; ten Kristus iš karto pasirodo 
jau suaugusiu žmogumi. Jono “Apreiš
kime” dievo motina yra vaizduojama 
kaip saulės spindulių apsiausta dangaus 
karalienė, sparnuota dangaus gyvento
ja, su dvylikos žvaigždžių vainiku. Sū
nų jį skausmingai (ne taip, kaip sakoma 
evangelijose: “be skausmo”) gimdanti 
danguje ir paskui esanti septyngalvio 
dešimtragio slibino persekiojama.

Šioje pasakoje kartojamas senovės 
egiptiečių religijos mitas apie deivę Izi
dę, kurią, pagimdžiusią dieviškąjį sūnų, 
išganytoją Horą, taip pat persekiojęs 
drakonas. j

Krikščioniškoji mitine Marija turi 
daug panašumo ir su siriečių bei fini
kiečių Astarta, su graikų Demetra, ro
mėnų Cecera ir kitomis žmonių bei gy
vulių vaisingumo ir derliaus deivėmis, 
kurios buvo plačiai garbinamos senovės 
pasaulyje.

Dar karo su Hanibalu metu (trečiojo 
šimtmečio prieš mūsų erą pabaigoje) 
Romoje buvo įvestas didžiosios dievų 
motinos kultas, kuris pasidarė itin po
puliarus nuo Flavijų laikų, t. y. kaip tik 
tuo metu, kai formavosi krikščionybė. 
Didžiosios dievų motinos kultas padarė 
labai didelę įtaką krikščioniškosios die
vo motinos kultui.

Marija, pasak, krikščionių religijos, 
“iš šventosios dvasios” stebuklingu būdu 
tapusi nėščia ir pagimdžusi dievo sūnų. 
Tai labai senas ir plačiai papltęs mtas. 
Jis sutinkamas, kaip jau minėta, visoje 
eilėje senovės religijų ir liaudies padavi
mų. Egiptiečių deivė Izidė stebuklingai 
pagimdžiusi dievą Horą; finikiečių-si- 
riecių Adonis, persų Mitra, indų Buda, 
frigiečių Atisas iš “nekaltųjų merge- 
liu” gimę pievai., Suomių tautos epo

nes vyras esąs moters galva, jos valdo
vas, jos ponas. Biblija moterį laiko visų 
žmonijos nelaimių kaltininke: “Nuo mo
teriškės gavo pradžią nuodėmė, per ją 
mes visi mirštame” 
sak katalikų religijos, moters “pašauki
mas” esąs būti vyro ir viešpaties dievo 
tarnaite.

Lygiai tokia pat moterimi katalikų 
bažnyčia vaizduoja Mariją: ji—nuolanki 
dievo sūnaus motina ir viešpaties tarnai
tė, klusni ir tyli savo vyro įsakymų vyk
dytoja.

“ŠVENTŲJŲ KULTAS
“Šventųjų” kulto pradžia susijusi su 

mirusiųjų kultu, kuris buvo plačiai pa
plitęs pirmykščių žmonių tarpe ir ku
ris dar ir dabar tebėra išlikęs kai kurio
se religijose ir atsilikusiųjų genčių tar
pe. Norėdami apsisaugoti nuo vėlių 
piktų darbų ir paskatinti jas daryti ge
ra, pirmykščiai žmonės visaip garbinda
vo mirusiuosius, dėdavo ant jų kapų 
maisto, aukodavo aukas.

Gimininėje santvarkoje giminės arba 
bendruomenės vyresnysis po mirties bu
vo ypatingai garbinamas.

Žlugus gimininei santvarkai, imta 
garbinti tikrus arba pramanytus kaimų 
ir miestų įkūrėjus, įstatymų leidėjus ir 
pan.

Svarbiausieji garbinimo objektai bu
vo mirusiųjų didvyrių kapai, jų palaikai, 
jų vartoti daiktai, kuriems priskiriama 
antgamtinė galia. Jei kieno nors kapas 
buvo nežinomas, jis dažniausiai būdavo 
kuriam nors jo garbintojui stebuklingai 
“apreiškiamas.” Didvyrių kapuose bu
vo statomos šventyklos, aukojamos au
kos. Jų garbei buvo įvedamos šventės, 
ruošiamos procesijos, sudedamos mal
dos, himnai; jų paveikslai buvo laikomi 
namų koplyčiose, jų vardai—suteikiami 
naujagimiams.

Šis didvyrių kultas prieš atsirandant 
krikščionių religijai buvo paplitęs Grai
kijoje ir Romoje; čia didvyriai laikomi 
pusdieviais. Pradėjus formuotis krikš
čionybei, šis pagoniškasis didvyrių kul
tas tapo krikščioniškųjų šventųjų kulto 
pagrindu. Krikščionybė iš graikų yra

Pa-

paėmusi ne tik’ pačią šio kulto idėją, 
bet ir formą: mirusiųjų kapų garbini
mą, jų šventes, relikvijas, maldas į Šven
tuosius, giesmes ir 1.1.

Katalikų bažnyčia ėmė skelbti šven-1 
taisiais ir garbinti visų pirma Romos 
aristokratijos atstovus, priėmusius

Įvairios Žinios
GHANA IR GUINEA N 

SUDARO FEDERACIJĄ
Konakry. — Ghanos ir 

Guinea (Gvinėjos) valdžios
krikščionybę, ir katalikų religijos tik- pasirašė, kad abi šalys sū
rūs arba pramanytus vadus, apaštalus. | darys vieną valstybę, kuri 
Bažnyčiai susijungus su valstybe, į šven- i žinoma kaip Nepn- 
tųjų skaičių jau imta priskirti karalius, j klausomos Afrikos^ Valsty- 
kunigaikščius ir jų žmonas, o vėliu—bą- i Sąjunga. Abi salys yra
jorus, dvarininkus, pirklius. Tuo bažriy- i vakarinėje Afnkos dalyje, 
čia siekė ir siekia įsiteikti išnaudotojiš-j 
kojo pasaulio “galingiesiems,” palaikyti: 
ir sustiprinti jų autoritetą tikinčiųjų; PAKISTANO PLANAI 
darbo žmonių tarpe, trumpai tariant— i 
šventųjų kultu bažnyčia padėjo stipriu-! 
ti išnaudotojiškųjų klasių valdžią.

Tuo būdu “šventųjų” kultas yra fan- j 
tastinis atspindys tų visuomeninių san-' 
tykių, kurie egzistavo visose išnaudoto-; 
jiškosiose santvarkose ir pačioje katali- . 
kų bažnyčioje: šventaisiais paskelbiami 
valdančių išnaudotojiškų klasių žmonės 
ir bažnyčios vadai. Kitaip tariant, liau
dis išnaudotojiškosios santvarkos sąlygo
mis yra mokoma garbinti mirusius tuos 
pačius žmones, prieš kuriuos lenktis, ku
rių bijoti ir klausyti jį buvo verčiamą 
jiems gyviems esant. į

Bažnyčios paskelbtų “šventųjų” tai-L V151JUB u,dnu, Rala„us- 
pe yra daugybė buvusių žudikų, budelių šachas Riza Pahlevi. Tikrii • • 1 V • V *1 • • • V 1 J •

karališkai jį pasitiko, nes 
yra paskelbusi Victoria geležinkelio stoty- 

budelį - inkvizitorių^ Petrą je j0 laukė Anglijos kara- 
, premjeras

• MacMillanas ir kiti.

INDIJA, KINIJA IR

New Delhi. — Pakistano 
užsienio ministras Manzoor 
pasiūlė Indijai sudaryti su 
Pakistanu karinę sąjungą 
prieš Kiniją. Jis sakė, kad 
įvykiai Tibete to reikalau
ja. Bet Indijos premjeras 
Nehru atsisakė eiti į tokią 
sąjungą. Jis sako, kad Indi
ja turi laikytis neutrališ- 
kai.

PERSŲ ŠACHO VIZITAS 
IR GARSI MARGARETA

Londonas. — Atvyko 
Persijos (Irano) karalius-

ir niekšiškiausių išnaudotojų.
Pavyzdžiui, bažnyčia ;

“šventuoju” I
Lombardą, sudeginusį ant laužo daug liene Elzbieta," 
nekaltų žmonių.

Ispanijoje penkioliktajame amžiuje I Bet daugiausiai dėmesio 
savo kruvinais darbais liūdnai buvo iš-! jis susilaukė nuo karalienės 
garsėjęs inkvizitorius kanauninkas Ped-1 sesers Margaretos. Mat, 
10 Arbuezas. Jo budelišką veiklą aiškiai į mergina “bėdoje”: kuris 
parodo tokie skaičiai: Toledo mieste I vyriškis jai patinka, tai jo 
1486 metų vasario 12 dieną, jam va- j nenori karališka šeima, 
dovaujant, buvo sudeginta 750 “ 
kų,” tų pačių metų balandžio 2 dieną

karališkai jį pasitiko, nes

, o 
ereti-' kurį jai perša, tai jinai jo 

~ uxvuu- j nenori. Persų šachas yra gy- 
900, gegužės 7 dieną—vėl 750. Žiaurus i vanašlys ir karališkai šei- 
žmogžudys susilaukė pelnyto galo: są- j niai jis patiktų, 
mokslininkai nužudė jį. Bažnyčia šį žu- i---- ———————- .

diką paskelbė šventuoju. i Daugiau įvairių parengi-
(Bus daugiau) I mų Laisvės naudai

RA RA RĄ RA RA RARA RA RA RA RA RA RA RARARA RARARĄ RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RARA RA RA RA^AR?,

Brockton — Montello, Mass.

OPERETE 'ČIGONAI
Parašytą Stasio Šimkaus

Suvaidins Worcesterio Aido Choras, Vad. Jono Dirvelio

SEKMADIENI, GEGUŽES 17-tą MAY

Worcesterio Aido Choras, vadovaujamas Jono Dirvelio

Worcesterio Aido Choras dainuos.ir vaidins čigonų gyvenimą, meilę, romansus, nusivylimus, tragišką 

mirtį ir pagaliau išsikraustymą iš vietos, kuri darosi jiems pražūtinga.

Lietuvių Tautiško Namo Didžiojoje Salėje, 668 Main St
Rengia LLD 6-tos kuopos Apšvietos Klubas. Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti ir pama
tyti jaudinantį čigonu gyvenimą. Matysite, kaip grafas įsimyli į vieną gražią čigonaitę ir net šeimos 

susilaukia, bet vėliau grafo kūdikį pavagia ir prašalina jį patį.

Pradžia 2-rą vai. popiet. —:— Jejimas—tik vienas doleris.
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Lewiston-Auburn, Me.
f* Gamtos įstatymai

Prieš 40 ar 50 metų lie-1 
tuviai iš savo tėvynės, su’ 
ryšulėliais ant pečių, skubi-I 
no vykti į jiems nežinomą! 
Ameriką, kad susirasti sau i 
geresnį ir patogesnį gyve-: 
nimą.

Dabar tie patys lietuviaij 
taip pat skubina į amžinas- i 
tį... Miršta vienas po kitam. | 
Toks yra gamtos įstaty-i 
m as...

Dar tik trečdalis šių me-i 
tų prabėgo, o pas mus jau Į 
netekome penkių lietuvių.; 
Šiemet jau mirė sekami lie
tuviai:

Vasario 5 d. mirė Kazys 
Balakonis, sulaukęs 76 m. 
Buvo gimęs Lietuvoje 1882, 
m. gruodžio 14 d.

Binghamton, N. Y.
Worcester, Mass

Schenectady, N. Y.Aido Choro metinis 
koncertas i

Gegužės 3 d. įvyko Aido ! 
Choro metinis koncertas. 
Oras pasitaikė gražus, nei 
šilta, nei šalta, skaisti sau
lėta diena. Nemažai svečių 
suvažiavo iš apylinkės mies
tų. Vietinių nedaug teatsi- 
lankė, veikiausia, pavasario 
gražus oras kai kuriuos su
žavėjo. Tačiau šio koncerto 
atsilankiusius sužavėjo la- 

I biau, negu saulėtas oras.
Pats Aido Choras, vado- 

i vaujant Jonui Dirveliui, sa- 
vo dainavimu buvo tikra 

New Haven, Conn, [pažiba; mišrūs chorieciai 
[ pradėjo ir užbaigė progra- 

L.L.D. 32 kp. gavo išimą, labai skambiai, sutarti- 
Hartford, Conn., nuo Lais- i nai dainuodami lietuviškas 

dainas, nekurtos vėliausios 
į choristai pasižadėjo išpildy- iš Tarybų Lietuvos dainos..

■moterų choriečių

MIRUS

Reiškiame širdingą užuojautą jos. vyrui Walter, 
dukrai, jos šeimai, sūnui ir Visliems 

kitiems giminėms ir draugams.
Paulina Jasilionienė
H. ir A. Pagiegalai 
A. ir J. Kaminskai 
Paul Mikalajūnas 
J .ir N. Stroliai 
A. ir J. Kireiliai

IC ir J. Morkūnai 
Eleanora Čeponis 
K. ir J. Vaičekauskai

ir P. Mačiukai

MIRUS

Antanui Gudzinskui
Reiškiame širdingiausią užuojautą našlei 
Louise Gudzinskienei, sūnui Eugene ir 

šeimai, taipgi velionio seseriai 
Elenai Mikolaitienei.

MARIJONA GUTAUSKIENĖ 
JOHN ir KLEOFASA SIREIKIAI

Brockton, Mass.

Tito vy-

i ĮVAIRIOS ŽINIOS
JUGOSLAVAI NEVYKDĖ 

GEGUŽĖS 1 MINĖJIMO
Belgradas.

riausybė neturėjo Gegužės 
Pirmosios ^nėjimų. Nebu
vo jokių paradų, susirinki
mų ir prakalbų. Gegužės 
Pirmoji ir savaitės pabaiga 
praleista taip, kaip Jungti
nėse V aisti j ose leidžia 
Labor Day. Titd su savo 
šeima pavalgė Metropolio 
viešbutyje ir išvyko į Kos- , 
maja kalnus.

ves Choro žinutę. Draugai

Brockton, Mass.
MIRUS

Bridgeport, Conn.
Streikas baigėsi

Singer Co. darbininkai 
jau baigė streiką balandžio

Kovo 22 d. mirė Pranas į 30 Streiko užbaigimui tar- 
Stasiulis, sulaukęs 75 m.; pindavo miesto 

' • 1883gimęs Lietuvoje 
birželio 15 d.

Balandžio 14 d. mirė Ka- i kompanija —
zys Poškus, 76
Lietuvoje 1883 m. kovo 4 d.

Balandžio 21 d. mirė An
tanas Daunis, 85 m., sietu
voje gimęs 1873 m. grudžio

ITALIJOJE PRASIDĖJO 
DIDELIS STREIKAS
Roma. — Virš milijonas 

plieno darbininkų paskelbė 
; sveiką. Komunistų dien
raštis “L’Unita” rašo, kad 

' streikas yra vieningas, visų 
i darbininkų. Jie reikalauja 
I geresnių darbo sąlygų ir 
[pakelti algas. Dabartiniu 
i laiku algos amerikiniais pi- 
' nigais yra per valandą 44 
! centai plieno darbininkų, 
35 c. mechanikų ir 42 c. au
tomobilių gamintojų. j

Ankara. — Turkijos poli
cija ir kareiviai puldami 

i ginklais išvaikė • buvusio 
Inonu šalininkų demonstra
ciją.

ti programą Tėvų Dieną, Vienų
m. TTniin« 2?7 Inkilo b’^elio 21, i vai., L. S. Klu- grupė taipgi labai gražiai

,! ‘ , " ’ . «,,■ bo svetainėj, 213 N. Front dainavo. Jono dirigavimas,• atstovavo Anthony Arlio, o o, KT tT*” .v. , ..P ’
’ R H-wev i ^'ew ^aven’ Kus Progai aišku, daug paveikia.

p-nvo nukelti! išg'irsti g'ražilJ dainelių, oi - -i ^io t 1 i Laisves Choras gana ju tu- 
algos nuo 5 iki 19 centų per i h v
valandą. Kontraktas pasi-11 ’ ____
rašytas metams laiko.

Streiko užbaigai g< 
miesto majoras Ta( 
Mat, kompanija buvo pa-; 
skelbus, kad jeigu unija ne-; 
nusileis, tai ji išdirbystę iš-!i 4. -G . . a-V proga. Urauga kraustytis is miesto. Aišku, v, ~. ii. • 'draugei ilgo ituo butų pakenkta mies-! 
tui ir darbininkams, nes!
per metus ji biznio daro'
$1,500,000. Darbi n i n k a i • , , • i u • L , • ridos, parvezeturi darbo, o miestas turi 
taksais įplaukų.

Tiesa, tai galėjo būti tik 
kompanijose gąsdini m a s, 
nes ji ką tik baigė statyti 
naujus fabriko pastatus,

m.;gimęs Darbininkai

Balandžio 22 d. mirė Juo
zapas Tamošiūnas, 72 m., 
Lietuvoje gimęs 1887 m. 
balandžio 4 d.

Jeigu mirtis ir toliau taip 
gausiai “šienaus,” tai mūsų 
miestelyje greitai nebebus 
senosios kartos lietuvių.

Kazys Poškus buvo pa
žangus žmogus, apsišvietęs 
ir apsiskaitęs. Savo laiku 
buvo nariu LLD 31 kuopos 
ir per keleris metus ėjo 
sekretoriaus pareigas. Jį 
palaidojo Ąžuolų 
kapinėse. Reiškiu 
šeimai užuojautą, 
šio liūdime.
Užuojauta Senam

-/Reiškiame jums, drauge

kalnelio 
mirusio 
o miru-

Vincui

majoras

majorui dalyvaujant kornp. 
ir unijos atstovai susitarė 
balandžio 29 d., o 30 d. ryto 
7 vai. sušaukė darbininkus 
sutarties apsvars tymu i. 
Darbininkai beveik visi at-U. tilčiuke, v

užuojautą nuliūdimo valan- ėjo su “lunčiais”, pasiruošę 
į priimti 1 baigti streiką, 
šią . mažą balsavo 725, o prieš tik 7.

doje ! Ir prašome 
nuo mūši) nors i
auką $13. Aukavo: A. Apše- 
gienė $6, K. Steponaitis $5, 
J. Krapavickas ir J. Wais- 
vill pp $1. *•

baigti streiką. Už sutartį

A. Apšegienč
Stoughton, Mass.

Lietuvos filmai
Balandžio 26 d. čia buvo 

•odomi iš Lietuvos spalvoti

Gegužes 3-čią kel etas 
i draugų ir draugių susirin- 
| ko pas draugę Margaret 
Į Valinčius pagerbti ją jos 
į vardo ir gimimo dienos 
i------ Draugai palinkėjo

ir laimingo 
i gyvenimo, taipgi įteikė 
j mažą dovaną. J. ir S. Šu- 
kaičiai, ką tik grįžę iš Flo- 

sveikinimu 
nuo draugų A. ir S. Mason. 
Draugai visi taria ačiū Šu- 
kaičiams ii* Masonams už 
sveikinimus.

Jau kelios savaitės prabė
go, kai nelaimė ištiko And
rių Gutauską. Jis lipdamas 
is savo karo puolė ir išsina
rino ranką iš peties. Buvo 
manyta, kad greit pasveiks, 
bet dar negali nieko su ta 
ranka daryti. Draugai lin
ki greit pasveikti.

JSK

Vietinis duetas, Jonas 
Sabaliauskas ir Ona Dirve- 
lienė, kaip ir visada, gra
žiai, skambiai padainavo.

Iš Montellos vyrų grupė, 
vadovaujant Al. Potsiui, 
per du sykius gražiai, su
tartinai po tris dainas pa
dainavo. Ir Montellos 
žvaigždutė Aldona Wallen 
solo, per du atvejus, pui
kiai, žavingai padainavo. Ji 
ir su savo gyvenimo draugu

tiškai padainavo.
Po koncerto, choro talki

ninkės gaspadinės turėjo | 
paruošusios kalakutienos 
vakarienę, tai gausiai prie 
stalų apsėdo publikos vaka
rieniauti ir pasišnekučiuoti 
su dainininkais.

Visu susirinkusiu n uotai-1 
ka buvo kiltinga, draugiš-

Pirmininkavo M. Sukac
kienė.

Pianu akompanavo HelenĮ 
Smith, f

D. J.|
žemaitis [

J. Gasiūno prakalbų I New Jersey Naujienos 
maršrutas

Baltimore, Md. i;,1TO1. Kas,
Gegužės 4 d., 10 vai. ryto! veikslėlius, tai reikia, pasa- 

mirė Motiejus Kučinskas, įą/ti, jog vaizdai _ x cv.
72 m. amžiaus. Mirė Frank- žiūrovą, o ką ir kalbėti apie gegužės 9, LDS 160 kp. 
” ’• baletų pildytojus. Bedi zmo-1 ” b

buvo’pašarvotas ?us ir stebiesi, jog iš karo 
.............  (537 griuvėsių galėjo pakilti tiek Į 
7 ’ iš kur daug gražaus jaunimo, kiek 

tapo "palaidotas niekad pirmiau Vilnius sa-

lin Sq. ligoninėj.
Kūnas I

Kačiausko koplyčioje,
Washington Blvd., i., 
geg. 7 d. 1 .
Laudon Park kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Pauliną, dukrą Ra
munę, ir kitas gimines. Jis 
buvo laikraščio Laisvės 
prenumeratorius ir rėmė-

, --.f, ;

Rusu svetainėje, 408 Court!
LDS Centras praneša, St., “Elizabethport, N. J., 

kad LDS prez. Jonas Ga- pus rodomi Lietuvoj gamin- 
siunas lankysis su prakal- ^i filmai: “žydėk, jaunys- 

i bomis sekamuose miestuo- “Lietuvių meno deka
da Maskvoje” ir “Urugva
jaus lietuvių delegacija Lie
tuvoje?’ Šie filmai bus ro
domi tik vieną kartą šioje

/ - , se:
z veja Pittsburgh, Pa., šeštadie-

vo istorijoj nebuvo matęs, i 
Bet, vyrai ir moterys,! 

mes daug gerų darbų nu
veikėme ir pažangiųjų fron
tas gana stiprus. Mes turi
me sueiti, apkalbėti ir įsi-1 
gyti paveikslų ro d y m u i I 
žmonišką aparatą, o ne [ 
darkyti tokius gražius pa-; 
veikslus, kokius dabar gau-1 

Į name iš Lietuvos.
Į Kalbėjausi su dainininku 
R. Niaura ir jis man sakė, 
kad tuos pačius filmus ma
tė rodant Floridoje ir tenai 
jie buvo aiškiai matomi ir 
girdimi, o pas mus, tai vie
ni šešėliai ir nei vieno žo
džio- negali suprasti. O žmo
nės domisi jais. Pavyzdžiui, 
So. Bostone prisirinko pilna 
klubo svetainė ir iš veidų 
matėsi, jog jie pirmu kartu 
pas mus atsilankė.

Kalbant apie stoughto- 
niečius: jie turi geriausią 
svetainę iš visų Naujojoj 
Anglijoj. Taipgi jie labai 
svetingai 
rą, kuris 
rodymą 
dainelių.
nių vardų, tai tenka pasa

ko1, bet apie tai gal parašys kyti abelnai visoms gaspa-

NANTASKET BEACH, 
MASS.

Mes, Antanas ir Anna 
Zinskiai, vakacijas leidome 
Floridoje nuo 1958 m. rug
sėjo mėnesio iki 1959 m. 
gegužės 5 d. Vakacijos pa
tiko. Tai buvo mūsų ženy- 
binės vakacijos. Gegužės 
5 kartu su švogerka Mrs. 
Sell Mikens visi grįžtame į 
Nantasket Beach, Mass.

ST. PETERSBURG, FLA.
Čionai gerai pavyko fil

mų rodymas. Žmonių prisi
rinko gražiai, gal apie šim
tas. Buvo renkamos aukos 
lėšų padengimui, tai beveik 
kiekvienas aukavo po dole
rį. Reiškiu širdingą ačiū 

.^Kukavusiems! Filmai pati-

kiti.
George Klimas, 

filmininkas

Elizabethport, •>

■ salėje, 1024 Beaver Ave.
■ Pradžia 7:30 vai vakare.

Cleveland, Ohio, pirma-
' dienį, geg. 11 d., LDS klube, 
| 9305 St. Clair Ave. Pradžia 
1 7:30 vai. vakare.

Chicagoje bus nuo geg. 
’j 12 iki 18. LDS narių susi- 

. rinkimas įvyks trečiadienio 
i vakare, geg. 13, Mildos sa- 
| Įėję, banketas — sekmadie- 
j nį, geg. 17.

Detroit, Mich., antradie
nį, geg. 19, Draugijų salėje, 
4097 Porter St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Rochester, N. Y., trečia
dienį, geg. 20, Gedimino sa
lėje. Pradžia 8 vai. vakare.

J. Gasiūnas aiškins svar
biuosius LDS klausimus, 
taipgi savo įspūdžius iš ke- j 
iionės Pietų Amerikoje, 
kur jis išbuvo ilgoką laiką 
ir susipažino su tenykščiu 
lietuvių veikimu.

priėmė vyrų cho- 
prieš paveikslėlių 
sudainavo keletą 
Nežinau gaspadi-

dinems didelis ačiū už vai
šes.

Jaunutis

Chicago, Ill. — Seaway— 
vandens kelių — 800 mylių 
ilgio lenktynes laimėjo Ho- 
landijos laivas “Prince Jo
han Willem Frisco”. Jis 
pirmas pasiekė Chicagą.

i - ■ -

Washin g tonas. — Jungti
nės Valstijos parduoda In
donezijai 60 karinių lėktu
vu. C-

Balandžio 26 d. mirtis atskyrė iš musų tarpo 
mielą draugę. Reiškiame užuojautą veliones 
vyrui Walter Kelley, dukrai Roberta Pearson,
sūnui Norman, taipgi broliui Jonui Kanstanti- 
navičiui, seserims Kristinai Alex, Josephine Na
vickas, Louise Kanstantinavičiūtei ir visiems
giminėms.
J. Waitekunas B. Navickienė
F. Markevičia Y. Yanchunas
M. Potsienė A. Shukis
G. Shimaitis S. Stanley
K. Ustupas R. Wallan
V. Sinkevičia E. R-endzevičienė

g T. Kaminskienė B. Gutkauskienė
g M. Wallant M. Žaliukienė
■ P. ir A. Chestnut E. Kaulakienė
B A. ir J. Skirmontai A. Žukas
i F. ir K. Čereškai J. Valungevičia
8 M. Mateikienė B. L.
I B. Butkienė Norwoodietes:
S K. Kalvelienė O. Zarubienė
g V. Čerkasienė S. Budrevičienė
I A. Kukaitienė E. Krulienė
1 E. Zaleckaitė M.Trakimavičienė
E J. Vaitaitis . B. Sarapas
B L Glodenis N.Kruchas
g I. Tenukas ’ c Y.Niaurienė

Maskva. — Tarybų - Są
jungos vadai, jų tarpe 

į Chruščiovas, jau apžiūrėjo 
į Amerikos parodos paviljo
ną.

Bonna. — Vakaru vokie
čiai buvo sulaikę keleivius 
ant JAV laivo “America”, 
nes ant o pasirodė sergan
čių raupais.

Elizabeth, N. J.

JF X lt SfiM ^91 SI iš Lietuvos
(JUDAMI PAVEIKSLAI)

Kur šie filmai buvo pa
rodyti, visur buvo gražūs 
apie juos atsiliepimai. Juo
se matysite Lietuvos jauni
mą su savo išvyka Maskvo- ( 
j-e ir jų meninę iškilmę Vii-1 
niuje, tuos milžiniškus cho-: 
rus, gražias dainas ir Lie- i 
tuvos kaimus bei miestus. I 
Gal užtiksite filmuose ir, gavimą. U 
savo tėviškę, kurioje gyve-i jrgį gerą atlyginimą, 
note ir jaunystę praleidote, kant naujų narių nepada-

Nepamirškite, kad pra

Žydėk, jaunyste,” “Lietuvių meno dekada Maskvoj” 
ir “Ūruguajaus Lietuvių Delegacija Lietuvoje”

Bus rodomi Sekmadienį

Šeštad., Gegužes 16 May
Rusų Salėje, 408 Court St.

Pradžia 8-tą valandą vakare

Šie filmai bus parodyti tik vieną kartą šioje apylinkėje. 
Jie įdomūs ir visiems patiks. Nepraleiskite nematę.

Kviečia RENGĖJAI

Centras paskyrė 
leš-

rysite sau iškaščių — ski-
džia 8-ą vai. vakare. Įžan- riami atlyginipiai juos pa- 

Pribūkite dengs.ga nemokama.
patys ir pakvieskite kai
mynus. Atvykę nesigai
lėsite, būsite pilnai pasiten
kinę, praleisime vakarą 
kultūringai.

LDS Centro Komitetas 
paseklbė vajų gavimui nau
jų narių. LDS Trečios Ap
skrities komiteto posėdis 
įvyks' artimoje ateityje. 
Vajaus klausimas bus die
notvarkėje. Apskrities ri
bose kuopų veikėjai ir visi 
LDS nariai rūpės tingai 
imkitės dąrbo. Jau šiais 
metais mirė keli mūsų or
ganizacijos nariai, ir jų 
vietas turime užpildyti.

Manau, kad Apskrities 
komitetas paskirs gerą at
lyginimą už naujų narių

5 p.--Laisvc (Liberty)—Penkt., gegužes (May) 8, 1959

“Laisvės-: persikėlimo į 
naują vietą iškaščių paden-

Tel Aviv. — Keturi Egip
to karo lėktuvai skraidė 
virš Izraelio teritorijos 
Beersheba srityje.

Maskva. — TSRS vėl < 
persergėjo Italiją prieš lei
dimą Amerikai steigti ato- . 
mines bazes.

» -------
Viena. — Austrijos val- 

i džia pareiškė, kad Vakarų 
; Vokietijos industrials t a i 
daugiau jau negaus atlygi
nimo už fabrikus Austrijo
je.

IZRAELYJE PAMINĖJO 
6,000,000 ŽUVUSIŲ

Tel Aviv. — Gegužės 5 d. 
Izraelio valstybėje yra tau
tinė šventė — Gedulių die
na. Kiekvieneriais metais 

! pamini 6,000,000 žydų tau
tos žmonių, kuriuos perei
tojo karo laiku hitlerinin
kai išžudė. Visoje šalyje 
dviem minutėms buvo su
stojęs judėjimas ir viešpa
tavo tyla.

gimui iš New Jersey vals
tijos gauta jau arti dviejų 
šimtų dolerių. Tačiau dar 
yra gera dalis “Laisvės” 
rėmėjų, kurie prie to nepri
sidėjo. Esu tikras, kad jie 
savo pareigą atliks. Būtų 
gražus dalykas, jei sukel- 
tume šiam reikalui nors

tris šimtus dolerių, ir tai 
galima, tik reikia pasiry-.
žimo. Pilietis

— Dienraštis 
“Izvestijos” kritikuoja Va
karų ministrų susitarimą 
kaipo nepriimtiną Genevos - 
konferencijai.

Maskva.
Izvestijos”

IŠSIUNČIAME PAKETUS I USSR
Į LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, LATVIJĄ, ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIUSKITE PAKUS DABAR
Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Ine
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583
141 Second Ave., New York City. Tel. GRamercy 5-7430

Arti subwavs — Tarp 6th ir 7th Avės. Atdara kasdien 9-6; sekmadieniais 9-4.
MŪSŲ SKYRIŲ RAšTINftS:

808 W. Fourth St.
Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-5040

11889 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-8980

332 Filmore Avc. 
Buffalo 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

682 W. Girard Avc. 
Philadelphia 28, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

100%

132 Franklin Ave. 
Hartford, Conn. 
CHapel 6-4721

89 Raymond Plaza W. 900 Literary Rd.
Newark, N. J. Cleveland 1.3, Ohio
Tel. MArket 2-2877 Tel. TOwcr 1-1461

Mūsų didele ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas.

Adresatą pasiekia j 6-7 savaites; oro patštu j 7-12 dienų.
Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagai.

Klauskit! pihH katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną.



y.

Laisvės reikalai DIDYSIS NEW YORK AS't ±±±
(Tąsa iš Lmo pusi.)

A. kukaitis ...............................
V. Česnauskas ..........................
J. Bayonnietis .. .........................
J. Jurkevičius ............................

O. Giraitiene ir O. šilkienė, Hartford, Conn., 
siuntė blanką ir $57.00/

> Laisves Choras 
H. Svečias .... 
Peter Žilinskas 
Joe H. Sholunas 
S. Yurkin ...
J. M. Lukštas . 
J. Kazlau .......

Gražusis 44Aido” choro 
pavasarinis koncertas

Aido choro koncertas, ku-1 giant visas Aido choras, 
•is įvyko praeitą sekmadie

nį, buvo tikrai pavasariš
kas — nuotaikoje lygiai 
kaip fakte, kad jis įvyko 
gegužės pradžioje, kuomet 
atbundanti gamta alsuoja] Guthrie daina “This Land 

5.00 j viltimi. is Your Land” ir “Štai mė-
2.001 Šis koncertas,

5.00
5.00
3.00
2.00

pri-

$20.00 
15.00 

. 5.00 

. 5.00 
. 5.00

Stipriai i r harmoningai 
skambėjo Balevičiaus “Ban
guokite dainos”, Dunajevs- 
kio “Rytmetinė daina” pa
žangi amerikiečio Woody

It Bcchis, Gr. Neck, N.Y., prisiuntė blanką ir $30.00:'Brooklynj
Mrs. H. Williamson ............................. $15.00 į _ Ę .
K. Klaston

P. Huntingtonietis

5.00
5.00
5.00

Daugiau aukų gauta sekamai:

” iš operetės “Sylvia”. 
Koncerte taipgi dainavo

menesį

LLD 185 kp. nariams
Mūsų kuopos susirinki-, 

mas įvyks trečiadieni, ge
gužės 13 d., 7:30 v. vakare, 
Laisvės įstaigoje. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. 
Būkite laiku.

s Kenti tetas

Du ginkluoti plėšikai ant 
Park Ave. Manhattane pa
čiupo brangiadaikčių par
davėją Julius Furstą. Jie jį 
įsivarė į auto, pavažiavo to
liau ir atėmė nuo jo $250,- 
000 įkainuotų brangumynų. 
Jie peršovė Fursto dešinę 
petį ir, pavažiavę, išmetė iš: 
auto. j

! .. TV-“” •Žinomas televizijoje ar- 
thur Godfrey pasidavė ope
racijai į Columbia Presby
terian Medical Center. 
X-ray parodė, kad jam ant 
plaučių auga guzas.

Jis yra vienas iš turtin
gųjų Amerikos žmonių. Ne
toli Leesburg, Va., turi virš 
3,000 akrų farmą, veislinių 
arkliu ir tt. Bet asmeniškai 
arthuras labai kenčia, i, 
prieš porą desėtkų metų I 
buvo sunkiai sužeistas auto) 
nelaimėje. i

______________  1

Miesto mokytojai, apsi-j 
jungę į New York Teachers! 
Guild uniją, nutarė tęsti I 
kovą už pakėlimą algų. Jie 
reikalauja pakelti algas iki 
$500 metams.

Kaip žinome, miesto vir-Į 
šininkai jau pakėlė algas 
policininkams, u g n i a g e-; ^in 
siams, ir pataisos namų pri- į____
žiūrėtojams, bet ne moky-' MALE and FEMALE 
tojams. _______________________

_•---------- VALYTOJAI
JAU JIEMS IR KUBA Vyrai ir Moterys. Nuolatiniai ir 

PASIDARĖ “RAUDONA” laikiniai darbai. Valymas bankuo
se ir patalpose. Darbas vakarais, 

New Yorkas. — Per ra- 3 iki 6 vaI- arli Jūsų namu- Pa- • • ,1 ... i tyrimas reikalingas. Gera alga.
Ulją ir televiziją pradėjo j Kreipkitės rytais 8 iki 10:30 vai. 
vesti kampaniją prieš da-' kandi-man co., 272 w. 19th 
bartinę Kubos valdžią. Ko- Y~ c’ <T 
mentatoriai ir pasauliniai! 
“specialistai” puola Kubą, i

] Prie jų prisidėjo iš Argen
tinos atvykęs laikraštinin-’ kuns^gaiėtų^i

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y.
(Smulkmeniškas pardavinėjimas)

MfiSOS’lR WURSTWARENįvykęs nulis
Į Schwaben Hall patalpose

kur praeityje, svečias solistas tenoras 
prieš J įsigyjant savo Aleksas Golubas, šioje šaly- 

dažnai je gimęs ukrainiečių kilmės 
dainininkas. Jo balsas ma
lonus ir labai geras, nors 
jam dainuojant ne angliš
kas dainas pasigedome kiek 
aiškesnio ištarimo, taipgi 
didesnio jausmingumo.

Koncertui akompanavo 
, o programos 
pir m i n i n k a v o

kultūrinį centrą 
vykdavo mūsų koncertai, 
mus pernešė į anuos ne taip 
jau tolimos praeities laikus. 
Ypatingai prisiminėme toje 
pačioje salėje įvykusį didįjįApolinardas Grigasjatminčiai velionės žmono^Pam fest1vaiį..

Reikia pasakyti, kad šia-l 
me koncerte jautėsi gera Ann Salyk, 
tvarkytojo ranka, geriau vedimui j 
pasakius — Tvarkytojos — Amelia Juškevičienė, 
dirigentės ir choro vadovės Taip praėjo dar vienas 
Mildred Stensler-Janušony- Aido koncertas, rodąs, kad

$200.00
.. 75.00
.. 25.00
.. 25.00

linos), Chicago, Ill...................... v.............
P. Šlekaitis Estate, Scranton, Pa................
LLD 153 kp., San Francisco, Calif..............
Woodhavenietis rėmėjas ................... .........
S. Benkaus pagerbimas (per A. Navicką), 

Haverhill, Mass......................................
Antanas Grimaila (per sūnų Juozą, atminčiai

tėvo) Chicago, Ill............................................
Leo Gavrilovich, Brooklyn, N. Y.....................
Liet. Moterų Kultūros Klubas, Chicago, Ill. .. 10.00 
M. Kavaliauskas, So. Beloit, Ill.........

Keršulių draugas iš Detroit, Mich........
P. ir M. Kunzai, Brooklyn, N. Y..........
Adomas Jasiulaitis. New York City, N.
Viktorija Balkus, Brooklyn, N. Y........
Antanas Pagiegala, Johnson City, N. Y............ 7.00
S. Tamošiūnas, Montreal, Canada
P. i)’ M. Petroniai, Maspeth, N. Y.
Anskiai, Brooklyn, N. Y................
D. M. Šolomskas, Jamaica, N. Y. ..
S. Trilikauskas, Rochester, N. Y. .
Anthonv Zline, Detroit, Mich.........
John Walins, Anna. Maria, Fla. ..

20.00

15.00
10.00

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00

mūsų mylimas choras ne- a • • 1 • •
koncertas, stovi vietoje, o siekia vis 
,v ■ ' --’’aukštesnio meninio lygio.

R. B.
išstoja ir 
dainų po

daug TSRS mokslo, 
ir kultūros sričių, 
galės susipažinti su 
tarybinės liaudies 

pradedant 
valstybinę 

gyvento-

.. 6.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00 i
.. 5.00 j
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00
.. 5.00

12 mėty nesutikimai 
baigėsi tragedija

“Ateikite, aš ką tik nu-

Anna Ari aus, Harrison, N. J................
A. Apšegienė, Auburn. Me....................
K. ir L Levanai, Brooklyn, N. Y.........
J. ir E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y. ..
S. Višniauskas, Valley Stream, L. I. ..
LDS 50 kp., Brooklyn, N. Y................
T. /Laucius, Brooklyn, N. Y...................
P. Silickas, Brooklyn, N. Y..............
A. Iešmantas, Jamaica, N. Y................
J. Ragauskas, St. Petersburg. Fla. ...
Pr. Kalpokas, Brooklyn, N. Y. .. .........
V. ir K.,Kartonai, Maspeth, N. Y........
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J. ...
St.-Vaičiulionis. Chicago, Ill..................
A. GlobiČienė, Wilkes-Barre, Pa.........
M. ir W. Žukai, Elizabeth, N. J............
K. J. Ridgewoo d i e t i s .................
K. Galunas, Bayside, L. I.....................
John Stoškus, Montello, Mass..............
B. Jankauskas. Irvington, N. J..........................2.00
Po $1: Geo. Wareson/K. Čeikauskienė, Brooklyn, 

N. Y.; P. Kolendo, Elmhurst, L. L; S. F. Smith. Los An
geles, Calif.; J. Kireilis, Johnson City, N. Y.; Nettie Sle- 
geris, Gardner. Mass.; S. K. Mazan, Cleveland, Ohio; 
Julius Cooner, Phila, Pa.; M, Ampusaitienė, Jonas Logiš- 
kis, Chas Yuodaitis. A. Gabalis, J. Balaika. Brooklyn, 
N. Y.; Geo. Stasi, Cliffside Ęark. N. J.; S. Moleius, So
merville, N. J.; J. L., Brooklyn, N. Y.

tės ranka.
Tai nebuvo 

kur choras tik 
dainuoia vieną 
kitos. Verčiau dainos buvo
sujungtos tam tikrų sceni
niu turiniu, vaizdeliais ir 
faktinai didelė dalis koncer j 
to buvo sceniniai-muzikinio i 
montažo pobūdžio.

Pirmoji dalis susidarė iš j dūriau savo vyrą”, telefo- 
muzikinio vaizdo, 
moję apibūdinto taip —

Seniai, seniai mūsų seno- Ct., Floral Park.
joj Lietuvoj vieną kartą į i Policija nusiskubino ir 
kaimelį užkliūva keli ke- atrado Andrew Greigą, 36 
liautoiai iš tolimos rytų ša- metų amžiaus vyrą, negyvą 
lies. Praeidami pro kaimą, ant grindų, 
apsistoja kiek pailsėt ir pa
puola kaip tik į draugiškas 
šventadienio vaišes. Vaiši
na juos pagal senovišką pa
protį —1 tikru savo darbo 
saldžiu lietuvišku midum ir 
kvapia rugine duonele.

progra- navo policijai Mrs. June
Greig, gyv. 6 Woodbine ! naudoj imu i

Moteriškės buvo pajuo
dinta akis, rankos ir krūti
nė apdraskyta. Jų dukra 
Elizabeth, 10 metų mergai
tė, sakė, kad jį bandė moti
na ginti, kadat tėvas ją mu
šė ir buvo užsimojęs gele-

Apie tarybinę 
parodą Niujorke

Kaip žinia, birželio
Niujorko Coliseume atsidarys 
Tarybų Sąjungos paroda. Kas 
toje parodoje bus rodoma? [ 

| tai atsako M. Nesterovas, 
TSRS prekybos rūmų prezidi
umo pirmininkas, žinių agen
tūra TASS, kurio korespon
dentas kalbėjosi su Nesterovu, 
/šitaip rašo:

“Nesterovas pasakė, kad ta
rybinę parodą, kuriai išnuo
mojami du aukštai Niujorko 
Colicesume, sudarys 9 skyriai. 
Jie apima 
technikes 
Lankytojai 
įvairiomis
gyvenimo pusėmis, 

! duomenimis apie 
santvarką, teritoriją, 
juse ir gamtos turtus, baigiant
darbo žmonių sveikatos apsau
ga, literatūros, tapybos, skulp- 

. tūros, grafikos kūriniais.
“Parodos eksponatai, pasakė 

M. Nesterovas. atspindės di
džiulį mokslinio darbo užmojį 
Tarybų Sąjungoje. Dokumen
tinė medžiaga vaizduos, kaip 
auga TSRS moksliniai kadrai, 
mokslo įstaigų tinklas, kaip 
veikia Mokslų akademija ir jos 
institutai, šiame skyriuje pa
rodos lankytojai pamatys tri
jų tarybinių dirbtinių žemes 
palydovų su jų įrengimais na
tūralaus dydžio modelius.

“Stenduose skiriama daug vie
tos taikiam atominės energijos 

i parodyti. Lanky- 
I tojai sužinos, kaip naudojami 

technikoje, 
biologijoje, žem- 

Eksponatų tarpe— 
atominių elektrinių 
ątominio ledlaužio 
m odei ir

Kasdien reikia 
talkos

t
Išskyrus šeštadienius ir 

rles j sekmadienius,,šiaip kasdien 
reikalinga talka prie įtai
symo naujųjų “Laisvei” pa
talpų. Ateikite, padėkite’ 
Yra daug pasižadėjusių^ 
bet, kol kas, mažai 
jusiu. Nesuvilkite 
įstaigos.

Naujosios vietos
• sas

ištesė-
sa vo

adre-
yra: Kampas Liberty^ 

■ Avė. ir 102nd St., Ozone 
1 Park, N. Y., netoli nuo da

lo Kultūrinio Centro.
Komisija

Anksčiau gauta $1,861.39. Dabar įplaukė $839.50.
Viso gauta $2,700.89. Dar reikia $2299.11.

Širdingai dėkojame tiems, 1 
viršminėtiems geradėjams už dovanas.

so choro dainavimas 
Klovos operos “Pilėnai 
Pasveikinimo daina ir Anoj 

5.00 pusėj Nemunėlio) ir . rusų 
5 00 šokis (tai svečiai “iš toli- 
4.00 mos rytų šalies”, šokis pil- 
3.00 dytas jaunu ukrainiečiu-an- 
3 00 samblio) ir Elenos Bra- 
3.00 zauskienės-Tado Kaškiau- 
2.00 čiaus duetas, ir viso choro 

“Oi tu Ieva, Ievuže”.
Po šios mūsų senos liau

dies dainos sekė Justino 
Marcinkevičiaus Baladės 
apie Ievą deklamavimas. 
Deklamavo su dideliu ta
lentu Nastė Buknienė. Jos 

I deklamavimas tikrai su jau- 
į din o publiką, kai kuriuose 
j išsnaudė ir gailią ašarą.

Sekstetas N. Ventienė, 
N. Buknienė, O Čepulienė, 
K. Rušinskiene, J. Grybas 

kurie pasidarbavote ir jr t Kaškiaučius Ivg kon- 
1 traste liūdnai baladei su- 

Laisvės Administracija dainavo linksma seną dzū- 
...... ...— kišką liaudies dainelę “Vai 
.■Į kur buvai, dzieduk mano”.

Į tą vaizdą įpintas ir vi- žinių kabliu, „bet tuo pat 
(V. kartu tėvas suriko ir Par

ok

izotopai tarybinėje 
medicinoje, 
dribystčje.
reaktorių, 
maketai, 
“Leninas“

“Tarybinėje parodoje Niujor
ke, kaip toliau pažymėjo drg. 
Nesterovas, bus eksponuojama 
medžiaga, iliustruojanti aukštą 
TSRS techninio išsivystymo ly- nešime 
gi. tolesnes jos ekonomikos 
konkrečiai, juodosios 
Jurgi jos, anglies, 
mijos pramonės,

Klaidos atitaisymas
Praeitame numeryje pra- 

_____ i apie sveikinimus 
“Vilnies” suvažiavimui įvy-

Paieškojimai
Ieškau draugo ir gaspadoriaus. 

ir mylėtų prižiūrėti 
, namą. Aš esu našlė ir turiu namą; 
, man sunku jį prižiūrėti. Reikalinga 
turėti karą, nes pas mus be karo 

i negali gyventi. .Prašau bereikalingai 
norašlnėti. H. Armah, 304 West 
Post Rd., White Plains, N. Y. z

(34-3W

JAU LAIKAS ŽINOTI
ŠIOS VASAROS DIDIEJI PIKNIKAI

b i r-Laisvės paramai piknikas Montello, Mass., bus 
želio-June 4 d., Lietuvių Tautiško Namo Parke, Winter 
St. ir Keswick Rd.

Nanjosios Anglijos lietuvių organišacijų piknikas bus 
birželio-June 14 d., Maple Parke, Lawrence-Methuen, 
Mass.

Laisvės paramai piknikas Baltimore, ' Md. Rengia 
ALDLD 25 kuopa, birželio-June 14 d., Slovak National 
Home Park, 6526 Holabird Avė.

Iš anksto prisirengkime dalyvauti šiuise piknikuose. 
Rūpinkimės, kad jie,pavyktų.
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S p.^-Laisvė {Liberty)—Penkt., gegužes (May) 8, 1959

Sekstetas buvo apsirėdęs 
kaimiškai ir ne tik dainavo, 
bet dainuojant gyvai vaidi
no. Ypatingai • komiškai, 
tikrai liaudiškai -dzūkiškai 
savo dalį išpildė Tadas 
Kaškiaučius.

Antroji koncerto dalis 
buvoi marga, sudėtinė, įvai
riaspalvė. Vėl matėme uk
rainiečių šokėjus, girdėjo
me Aido vyru chorą dai
nuojant J. Žilevičiaus, J. 
Žiūrono ir J. švedo kompo
zicijas. Elena Brazauskienė 
gabiai dainavo solo Dvario
no “žvaigždutę”, Pranų,(Ba
levičiaus “Aš myliu tave, 
berneli ir Leharo “Dainą 
apie Vii ją”.

Dainavo N. Ventienės ir 
Kaškiaučiaus duetas, Aido 
choro kvartetas (Ventienė, 
Buknienė, Čepulienė ir Ru- 
šinskienė), vėl sekstetas, 
Aido moterų choras ir bai-

virto. Moteriškė pagrobus 
ledų skaldymo badyklį su
varė jam į krūtinę. Tuo 
kartu kitos trys mergaitės 
slapstėsi po lova. Daktarui 
apžiūrėjus, pasirodė, kad 
Andrew turėjo tik vieną 
žaizdą.

Mrs. June Greig pasako
jo, kad per 12 ką metų nuo 
pat jų apsivedįmo, jos vy
ras ją vis mušdavo, o kad 
kaimynai negirdėtų ~ 
šauksmo, jis uždėdavo gra- j tautinių ekonominiu

meta- ]<0 korektūrinė klaida. Bu- 
naftos, che- vo pažymėta, kad A. Bičiu- 
energetikos, ps aukavo $2.00,

augimo perspektyvas. Lanky- $5 qq 
tojai pamatys, pavyzdžiui, Sta
lingrado hidroelektrinės, meta
lurgijos kombinato, sintetinio 
kaučiuko gamyklos maketus,

o turėjo

mafono plokštelę ir garsiai 
grojo. Ji sako, kad jos 
ras gerdavo alų, o jau 
gėręs, tai ją puldavo 
mušdavo.

Keista, kad tame pat 
me jau ivyko antra trage
dija. Ii953 m. lapkričio 3 d. 
ten vyras pasmaugė savo 
žmoną.

BAZARAS

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Pamatykite operetę "čigonai," 
kurią suvaidins Worcesterio Aido 
Choras, vadovybėje Jono Dirvelio. 
Rengia LLD Moterų Apšvietos Klu
bas, įvyks sekfnadienį gegužės 
(May) 27 d., 2-rą valandą popiet, 
Liet. Taut. Namo didžiojoje salėje, 
668 Main St. Įėjimas tik $L00.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti, nes tai bus paskutinis 
parengimas salėje, jau prasidės pik
nikai.

Draugijoms prašymas
. . , Didžiojo New Yorko ir 

naujausias stakles, požeminius j jęew jersey draugijos pra- 
‘ | šomo's birželio 28-tą nereng- 
’ i ti savų pramogų. Kviečia

mos dalyvauti visų tautų į 
piknike Camp Midvale, 
Wanaque, N. J. Įdomi pro
grama, daugelio tautų val
giai. Įžąnga $1. Iš Manhat
tan specialiais busais fėras 
(round trip) $1.

Rengia Amerikinis Sve- 
turgimiams Ginti Komite
tas.

kombainus ir kitas mašinas.! 
Specialūs stendai parodys pla-1 
tų gyvenamųjų namų statybos 
užmojį Tarybų Sąjungoje, dar
bo žmonių materialinės gerovės 
kilimą. Ekspozicija atvaizduos 

j 0 Įtaikią TSRS politiką, jos tarp- 
i, prekybi

nių, kultūrinių rryšių augimą.
“Baigdamas pasikalbėjimą M. 

Nesteroavs pasakė, kad tarybi
nė paroda Niujorke, kuri už
ims apie 15 tūkstančių kvad
ratinių metrų plotą, organizuo
jama pagal susitarimą su JAV 
dėl keitimosi nacionalinėmis 
parodomis. Amerikiečiai savo 

: ruožtu dabar ruošiasi parodai 
Maskvoje.

vy- 
isi-

ir

na- K—tas

Washingtonas. — Tru-1 
manas ir vėl atsisakė ap-; 
lankyti Eisenhowerj Baltą-1

i jame Name. 1
Michael Quill, Transport “

Bazaru persai vadina’ Workers unijos 
prekių vietą- (rinką), kur 
būna daug ir įvairiausių 
prekių. Iš persų pąvadini- 
mą pasiskolino kitos tautos, 
jų tarpe ir lietuviai.

; preziden
tas, reikalauja pakelti 
transporto darbininkams | 
algas po 75 centus per va
landą ir sutrumpinti darbo 
savaitę iki 35 valandų.

I6PARDAVIMAS
20% Nuolaida ant Visų 
Naujų ir Mažai Vartotų 

Vyriškų Žieminių Drabužių. 
Pertaisymai Voltui.
LUTA CLOTHING

599 VV. 187th St. (St. Nicholas Ave.)
IRT“191,st St.

DOVANU PAKETAI Į U. S. S. R
Lietuvą, Ukrainą, Baltarusiją, Latviją, Estoniją, Armėniją ir kitas šalis.

Package Express & Travel Agency, Inc
1 (LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN*—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PI. IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. MI. 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai — medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios mašinos.
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, pmokami iš anksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagų prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 popiet.
1241 N. Ashland Avė.
Chicago 22, Ill. 
HUmboldt 6-2818 

107 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 

DUnklrk 5-6550

78—2nd Avė.
New York 8, N. Y.
ORegon 4-1540

882 N. 7th St.
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOnnsend 8-0298

George Shimaitis (37-38)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. ruošia paukštienos 

vakauienę, šeštadienį, gegužės 9 d., 
6:30 vai. vak., Gedemino salėje, 575 
Joseph Ave. $1.50 asmeniui. Kvie
čiame vietinius, binghamtoniečius ir 
torontiečius. Bus gera proga pa
sisvečiuoti. Komisija.

LLD Vyrų ir Moterų kuopos ruo
šia Lietuvos filmų rodymą, sekma
dienį, gegužės 10. 2:30 vai. dieną, 
Gedemino salėje, 575 Joseph Ave. 
Filmai: "žydėk, jaunyste." "Lie
tuvių meno dekada Maskvoje" ir 
“Urugvajaus lietuvių delegacija Lie
tuvoje. Rodymas prasidės paskTitu 
laiku. Prašome nesivėlinti. Komi
sija. (36-37)

PHILADELPHIA, PA. <-<
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 8 d., 7 v. v., 1150 No. 4th 
I St. Tarsimos apie važiavimą pas 
j Bekampius gegužės 30 d. ir apie 
i busimąjį baltimoriečių pikniką bir- 
j želio mėn. Valdyba. (36-37)

BROOKLYN, N. Y.
46 kp. mitingas įvyks tre- 
gegužės 13 d., 8 vai. vak , 
Atlantic Ave., Richmond

LpS 
.ciadienj, 
110-06 
Hill. ‘

Visi kuopos nariai prašomi daly
vauti, nes reikės pasitarti apie va
sarinio sezono veiklą ir kitus kuo
pos reikalus. Komitetas (37-38)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*OG*»W*

Newark 5, N. J.
MArket 5-5172

426 Lafayette St
•HH*M4444444*4+*******44*


	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00229.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00230.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00231.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00232.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00233.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1959 Jan-Dec 1959 00234.pdf (p.6)

