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Rašo R. Mizara

neseniai
"•jusi ei-

šai.” Knygos autorė—Janina
Degutytė. Atrodo, ji reto ta-

Darbo unijos kovos 
už unijizmo laisvę

Washingtonas. AFL-CIO i “Jeigu Kongresas juos pri- 
Taryba Įteikė Kongresui i imtų, tai jie būtų kardas 
pareiškimą, kad darbo uni- prieš darbo unijas.” sako 

iai jos kovos prieš Senate pri-į unijų Taryba, 
imtus McClellano pataisy-1 -- - - 
mus prie J. F. Kennedy bi-; Atstovų Buto narius 
liaus. Kaip jau yra žinoma, 
McClellano pataisymai per-

lot) ei-

pataisy-! Unijų Taryba kreipiasi į į Jis mirė nuo vėžio ligos ir, -
;, kad plaučių uždegimo. į

jie atmestų Senato priimtus Prezidentas Eisenhowe- L 
McClellano pataisymus. Ji ris išleido pareiškimą, kad ;damas sąjungas.

ėjo tik už juos balsuojant: nurodo, kad ir Kennedy bi- J. F. Dulles bus palaidotas’ Į 
vice-prezidentui Niksonui. liLlje yra daug neaiškumo, | su valstybės pagarba, arti-1 daug žymių

Mirė John Foster Dulles, buvęs 
Valstybės sekretorius

Washingtonas. — Sekma-j J. F. Dulles išbuvo Vals- 
dienio rytą, gegužės 24 d., tybės sekretoriaus vietoje I 
Walter Reed Army ligoni- apie seseris metus. Jis buvo I > j r - m-- ' v -b i mi
nėje, mirė buvęs Valstybės - j , • • • jtadieM federalines valdžios karaliai laikei ’ , . -r', 4. vienas is labiausia aktyviu ■ • .sekretorius John roster , , , _ . , .
Dulles, sulaukės 71 metu. 'Valstybes sekretorių.

. les labai daug skrajojo j ki- _ 
'tas šalis jungdamas kapita- j0 
I listines valstybes ir sudary-j Daugiausiai suimta New j

nas jausmo ir poezijos.
Janina Degutytė gimė 1928 

metais Kaune. 1955 m. baigė

vice-prezidentui
AFL-CIO Taryba 

kad ji sutinka 1__

os fakultetą. Po to 
metų moky tojavo pro- 

o šiuo metu gyvena

Valdžios "karas" su 
požemio "karaliais"
Washingtonas. — Ketvir- no, kad požeminio pasaulio 

suvažiavi- 
[agentai rytinėse valstijose ;mą, o areštuoti sakė, kad 
suėmė 21 “požeminio pa-‘jie tik “atsitiktinai visi su- 
saulio karalių” ir dar ieško- važiavo aplankyti sergantį 

Į Barbarą”.
j Po arešto federalinės val- 

Suimtųjų džios šnipai rinko žinias 
Į jo laidotuves atvyksta tarpe yra Joseph Profaci, apie suvažiavimo dalyvius, 

j kapitalistinių Natale Evola, Michele Mi-' Sakoma, surinko tiek me-
ma prezidento. Ji palaidos valstybių valdininku ir di- randa ir kiti žinomi pože-^ džiagos, kiek yra “Britani-

“ j ! nu-|mio “karaliai”. Vėliau pir-lca Encyklipedijoje”. Dabar 
.     ministrų mieji du buvo paleisti užsi-i valdžios agentai sako, kad 
vėliava konferencija,. idant minist- stačius po $50,000 kaucijos, i tai buvo požeminio, Mafia

Dulle-lKitus paleido po mažesniu į sin d i k a t o
I užstatu. Sakoma, kad šie

_____Į 1957 m.
New Yorko valstijos polici-, torijas ir varo . ' __ w • • ■ ♦ 1

sako,! nėra punktų baudimui fab- 
be^dradar-■ rika^tų, kurie stengiasi pa-

bet tio^.al kapinėse. Prezidento; traukta užsienio
trečiadienį, Arlingtos Na- plomatų. Genevoje

pirkinėti unijų vadus,
Kennedy bilius yra ga
pataisyti prisilaikant Ame-. bus nuleidžiama iki pusės ' rai galėtų dalyvauti
rikos demokratijos princi- stiebo. ‘ so laidotuvėse. ■

ir < nergijos kurti.

Unijų vadai sako, jeigu • • • 4A n . • i r »•
praleis ža- i Ar yra Amenkoje 40 | rataria legalizuoti 

milijonu katalikų? tūlas aborcijas

Yorko mieste.

A. Miluko. Andai rašytojas r> 1 «• v* •
KL Jurgelionis smarkiai už I KllDlUDŲ VaiStlCCiai 
puolė tūlą L. Mingėlą, kuris • • • • 1 i—1 •
lašo A. Miluko monografiją. JUngiaSl 1 KOlUKlUS

Jurgelionis mano, jog ta mo
nografija “bus kvailiausias Bukareštas,
rinkinys fantastiškų tiesos iš- jos žemdirbiai 
kraipymų, perdėjimų vienon 

Jfcr kiton pusėn, prieštaraujan- i 
>čių statistikų ir 
pūrais. lTž to dipukiško šiukš
lyno ir nedorovės, tikrojo kun. 
Antano Miluko nebus maty
ti...“

r.iui Įstatymų, kurie gelbė-: 
tų unijose kovoti prieš žu-• 
likvste, raketierizma ir ki
tokią neteisybę. Taryba nu
rodo, kad tai kovai yra rei-,
kalinga valdžios pagalba, Atstovų Butas 
bet tuo pat kartu sako, kad lingus pataisymus, tai i 
McClellano pataisymai yra: AFL-CIO unijos tol kovos, j 
taikomi ne tam, bet prieš kol tie antiunijiniai patai- ' Washingtonas. _ «The Washingtonas. _ Anleri. 
unijas, pries unijų teises, symai bus atšaukti. 'official Catholic Directory” j can Law Institute pataria

nurodo, kad dabar Jungti-j kai kuriais atvejais 1 
nėse Valstijose ir jų terito-; zuoti aborcijas.

i rijose yra 39,505,475 katali- kurį sudaro a
ZVmiai nupuolęs ^<a^ Sakoma, būk tik 1958 daktarai, siūlo leisti dakta- ’ r r metais jų skaičius paaugo, rams daryti aborcijas prie

Bagdadas. — “Arabų ša-j tris ir pusę milijono. į sekamų sąlygų:
pirkti-, (1) Jeigu moteris dažnai 

y ra; pastoja nėščią ir tas suda- 
jos sveikatai pavojų, 

visus, i (2) Jeigu daktaras mano, i • i v 'i i i n • i • - i • v • . • •

j Amerikos vardas yra

Miluką parašyti. I’rūseika su 
Miluku pirmą kartą susitiko 
1903 metais Prūsuose pas sa
vo tetą.

Šių
Miluku palaikė neblogus 
sius 1938-1939 metais. ' 
met Milukas jau

suvažiavimas, 
karaliai” 

lapkričio 14 d. Į pasidalinę Ameriką į teri- 
i raketieriz- 

|ja susekė jų suvažiavimą i mo ir gengsterizmo biznį, 
i pas Joseph Barbarą Apala-iO 'jų įplaukos siekia vieną 
chino kalnuose ir areštavo ! dešimtdaiį visų šalies meti- 

165 dalyvius. Policija tvirti-: nių 'įplaukų.
Valdžia kaltina 27 “kara

lius”, kad jie suokalbiavo 
. prieš įstatymus ir neišduo- 
. da susitarimo planų, o ki
ltus 36 kaltina kajpo pirmų- 

Maskva. — “Vis daugiau jų bendradarbius.
amerikiečių atvyksta į j ------------------

Maskviečiai žingeid a u j a j 
apie Amerikos politiką ir 
žmoniu/gyveniirų. C

Jie klausia:-Kodėl Jung-į mokratinės
[tinęs Valstijos nenori atsi-|(Rytų Vokietijos) -delega- 
j sakyti nuo gaminimo atomi-j cija paskleidė brošiūras, 
į nių ginklų, kuomet jau ir | Viena iš jų. užvardinta 
i Amerikoje mokslininkai “Hitleriniai žydų žudikai 
irodė ių žalingumą?. Vakarų Vokietijoje”, antra 

Maskviečiai klausinėja “Vakarų Vokietija yra ka- 
apie Amerikos techniką ir rūkstantis vulkanas”.

gyveni- šias brošiūras vokiečiai

ataria hm ■ • v« • •
legali- Maskviečiai demisi 

adv“tah’ 'Amerikos gyvenimu

— Rumuni-
jungiasi į Į lyse Jungtinių Valstijų var-1 Bet, tikrumoje, 

r valstybi-į das nupuolė”, rašo Stan j kuojančių katalikų 
nius žemės ūkius. Sociąlis- Carter, Jis rašo, kad ypa- daug mažiau.^Katalikų, va-j ro 

jau apima!tingai nupuolė Jungtinių dai katalikais laiko
j plotą, ’tai Į Valstijų vardas Irako res-! kurie tik yra tokiais krikš-'kad kūdikis gali užgimti fi- 

’‘ 'v' "" 1 : |tyti. Yra žmonių, kurie ir žiniai nesveikas, ir (3) Jei-
Jungtinių Valstijų eko- dėl darbo sąlygų tokiais pa-;gu moteriškė pastoja nėščia 

. 'po jos išprievartavimo.

melų,—melų ! tmis'?sektorius
[ 23,500,000 akrų
yra 65 procentus visos dir-1publikoje. Žmonės sako:
bamosios žemės. Nuo perei-1 “<
tųjų metų jis padidėjo tri- nominė pagalba yra surišta'siduoda.
mis milijonais-.akrų. su jų politika. Ir dabar jos j 

i Dar yra atskirų žemdir- i remia Nasserį tik politi-1 
bių ūkių, juose apdirba 12,- niais sumetimais”.

'350,000 akru žemės. Bet
'manoma, kad iki 1962 metų buvo 117 Amerikos patarė-j 
visi žemdirbiai jau busapsi- jų, o dabar jų liko tik 34. Jų 

vieton atvyksta iš Tarybų 
Sąjungos technikiniai spe
cialistai.

11 A- vieniję.
i r.v- į 
Tuo-

n(‘turėjo jo- 'i VIRŠ 2,000 RAŠYTOJŲ 
i DALYV. SUVAŽIAVIME! 
I Maskva.

Aludu dažnokai susitikdavome į Sąjungos rašytojų §uvažia- 
restoranuose; apie pora kar- (vįme dalyvauja virš 2,000 
tu buvome susitikę to paties; įmonjų Suvažiavime yra 
Jurgelionio bute. Nebijojo , kritjkuojami kai kurk, nu. 
A. Milukas užeiti ir i Laisves . . •. o v.i-iii rV . i krypimai. Suvažiavime ne-

dalyvauja B. Pastersakas, 
I kurį rašytojų unija smerkė 
i už jo “Dr. živago” veikalą.

Man rodosi, A. Miluką ga-!
įima vertinti taip: kadaise, j
&ai tik patapo kunigu, jis, į saugos laivas išgelbėjo 
ypatingai Pennsylvanijoje, bu-

mėgo šnekėtis apie literatūrą.

leidyklą. Tuomet buvo galvo-! 
ta apie įkūrimą Amerikos lie- į 
tuvių rašytojų draugijėlės.

— Visos Tarybų'

Detroitas. — Krantu ap-
13 

j jaunuolių St. Clare ežere, 
vo atkaklus progreso priešas, iKurių valtis apsivertė. .
Vėliau atlėžo.

Po to, kai Maspetho prieš j 
jį sukilo parapijonys ir ~~ 
skelbė streiką dėl to, kad jis 
“neužtenkamai ilgai mišias 
laiko ir trumpus pamokslus 
sako,“ jis pradėjo keisti savo 
pažiūras. Suliboralėjo. į se
natvę jis pradėjo palaikyti ry
šį su bedieviais.

Man rodėsi Milukas buvo ;
nusivylęs kunigo profesija. ' nografijos , mes nerašysime.

Jo nuopelnas: Milukas savo i Tačiau būtų gerai, jei L. Prū- 
lėšomis išleido apie 100 skir
tingais pavadinimais lietuviš
kų knygų ir brošiūrų. Tuo
met, kai kiti lietuviai kuni-į m.uo, publicistas, 
gai savo pinigus gaspadinėms 
bei giminėms kišo, 
juos naudojo literatūrai leis
ti. Jis pats

oitas. — 1960 metais 
, pa'; Fordo nedideli auto vadin-

sis “Falcon”, o Chryslerio— 
“Valiant”.

nepatinka tiesa
Geneva. — Vokiečių De-

___ Respublikos

Vėliausias žiniosPries 10 menesiu Irake | . , T.TT .; Miami, Fla. — JAV val-
I džia suėmė lėktuvą ir 11 
l žmonių, kurie ruošėsi su 
ginklais skristi į talką suo
kalbininkams prieš Kubos 
dabartinę valdžią.

Amanas. — Jordano vai 
džia areštavo generolą Sa- i milijonų bedarbių . . ..
dėką Sherahą ir kaitina, ma. Jiems sunku suprasti: įteikė visiems spaudos

PAGAMINS NAUJAS 
MALDAKNYGES

Kiamesha Lake, N. Y. — 
Čionai pasibaigė 59-tas su
važiavimas konservatyvių 
žydų rabinų, kurie atstova
vo apie 1,000,000 savo pase
kėjų. Jie nutarė pagaminti 
naujas maldaknyges.

Visi tikėjimai taikosi prie 
gyvenimo, taip ir ši grupė.
Seni religiniai pasakojimai Maskva. — Tarybų Są- 
atgyvena, pasidaro neįtiki- junga persergėjo.. Jungtines 
nantys, tai juos pak 
gudriau pagamintais.

Reiykjavikas. — Islandi
ja nedalyvaus NATO kon- 
ferescijoje birželio 5 d., 
Londone, nes anglai žvejo
ja jos teritoriniuose vande
nyse.

Leningradas. — Atvyko 
20 amerikiečių turistų.

gino. Tačiau Brooklyno ka
talikų vyskupijos istorijoje A. }

Į Milukas yra pagerbtas!
žinau, apie A. Miluką mo-

i nografijos , mes

seika apie jį duotų nors 
na išsamesnį straipsnį.
tai buvo savitas, įdomus

vie-
Nes
as-

VAKARU VOKIETIJA, 
LENKIJA IR TAIKA
Geneva. — Vakarų Vo

kietijos delegacija yra pa
ruošus pasiūlymį Lenkijai 
ir Čekoslovakijai pasirašyti 

Į nekariavimo sutartį. Bet 
vargiai Lenkijos ir Čeko
slovakijos vyriausybės ir 
liaudis kreips į tai dėmesio. 
Lenkai ir čekai' dar labai 
gerai pamena Hitlerio to
kias sutartis.

Valstijas, kad jos ginkluo- 
damos atominiais ginklais 
NATO narius sudaro taikai’ 
pavojų. .

LaGuardia orlaukio že
mė povaliai skęsta. Mat, 
ten yra seniau buvę supyli- 
mai. Šią savaitę vienoje 
vietoje 100 pėdų ilgio plo
tas vėl parodė tų ženklų.

Negaliu suprasti, kodėl 
Milukas Jurgelionis pyksta ant Mingė- 
— ■ los už tai, kad tas rašo Mi-

rašė istorines Į luko biografiją. Nagi, lai ra- 
knygas, tik joms labai daug š() }<as norj jr apie ką nori, 
stokojo tobulumo.

Kl.

Kas čia tokio

KaF kurie kunigai jį skundė 
Vyskupui už tai, kad bičiu- 
liuojasi su bedieviais. Po

Jurgelionis, rodosi, jauKl.
bus pasimojęs kariauti lygiai 
prieš visus naujesniuosius at-

KJU-U.YVI I Į LCin-t Visiems OĮJclUUuS at-

milijonai bedar-j stovams. Pirmoje brošiūro- 
pie yra vardai hitlerininkų, 
(žydų žudytojų, kurie dabar 
užima atsakomingas vietas 
Vakarinėje Vokietijoje.

Pekinas. — Kinijos, Šiau-Į Vakarų Vokietijos dele- 
jrinės Korėjos ir Šiaurinio! 8aci;la r^1^avo &veica- 
Vietnamo ‘liaudiškos res-C'JJOJs valdžios, kad ji ko’> 

— Majoras , publikos pasiuntė protestą j ^ls^uo^ brosmras, bet svei- 
Laoso vyriausybei, kuriicaia valdžia atsisakė.
Duola Pathet Lao (liaudies) ,
judėjimą Savo proteste | [ėktUVU rVSVS taHJC 
sako, kad Laoso vyriausybe | • • wir i
pasidavė Amerikos impe- Londono ir Maskvos 
rialistų komandai ir laužo |
1954 ir 1957 metų sutartis.) Londonas. — Jau atsida

rė lėktuvų linija tarpe Lon
dono ir Masvos. Ja skrajos 
“TU-104” spūsminiai TSRS 
lėktuvai. Pereitąją savaitę 
anglų del e g a c i j a buvo 

ce-pre'zidentas Niksonas ra- Maskvoje, o dabar tarybi-

kad jis planavo nuversti kodėl yra 
Klumpino vnldžia. 01Ų.Husseino valdžią.

Washing tonas. — Valsty-j KINIJOS, KORĖJOS IR 
bes departme.ntas sutiko, I 
kad A. Harrimanas gali j

VIETNAMO BALSAS

New Yorkas.
Wagneris paskyrė komisi
ją, kuri bandys baigti ligo
niniu darbininku streiką, t- c- t-

Lon donas. — Anglija su
tiko, kad joje apsigyventų 
Čekoslovakijos diplomatas 
Jan Majer. Jis atbėgo iš i 
Teherano. IR VĖL RŪPINASI 

PABĖGĖLIAIS
Albany, N. Y. ' Washingtonas. — Prezi- 

Silcox, 73 metų amžiaus biz-■ dentas Eisenhoweris ir vi-
nierius, paskirtas N. Y. va- 
žiuotės viršininku. Jo 
nė alga bus $18,500.

meti- ne atvyko į Londoną." 
Tarybų delegaciją sudarogino Jungtinių Valstijų pi

liečius gelbėti pabėgėliams. 
John Hanes, kuris jais rū
pinasi, sako, kad dabar pa-

14 žmonių su maršalu Po- 
1 vilu Žighrevu priešakyje. |J1 CVOlj OUlWj 1ACIVI VICVKyCAA J-7CA x. , 11* 1 •“

šaulyje jų yra apie 2,350,000.; Zigarevas orlaukyje sake. 
Jis sako, kad aprūpinimas i ‘‘Atidarymas oro kelio tai- 
nabegėlių reikmenmis ir | Pe Londono ir Maskvos su- 
darbais ragins kitus žmo-1 artina ne tik miestus, be 

! AMERIKA SKUBIAI VĖL nes bėgti iš socialistinių 11 
i GINKLUOJA JAPONIJĄ šalių.

JAV 
rei-

Washin g t onas. — 
atominiai submarinai 
kalauja dar daug pagerini-

Londonas. — Anglijoje! 
auto gamintojai nepasiten-1 
kinę Amerika. Jie sako, būk 
Amerikoje daro kliūčių jų 
automobilių pardavimui, o 
ypatingai Los Angeles 
mieste.

• abiejų šalių žmones”.

Mayėtta, Kan. — Sugriu
vo sėdėjimo pastatas indė
nų parodoje su 300 žmonių. 
Apie 50 jų buvo sužeisti ir 
ir nuvežti į ligoninę. zijos prezidentas Sukamo 

------- atvyko į Argentiną.
San Jose, Caiii. — Mirė 

astr o n omas William

Buenos Aires. — Indone-

Taipei. — Kinijos ąrtile-
mirties jam nieks nė antkapio eivius (dipukus), ne tik prieš Wright, sulaukęs 87 metų rija vėl apšaudė Quemoy 
nepastatė, o jo knygas sude- vieną Mingėlą. Ar reikia?! amžiaus. | salas.

Washingtonas. — Jungti- i SAKO, NEBUS KARO
I I ’

Maskva. — Tarybų Są
jungos premjeras Chruščio
vas ilgai kalbėjosi su 40 
amerikiečių turistų. Jis sa- 
kė, kad Tarybų Sąjunga ne- 

Washingtonas. — Senati-inori ir niekados nepradės 
nis Finansų Komitetas nu- j karo. Taipgi pridėjo: “Ir 
tarė, kad Jungtinės Vaisti-Į Amerikos lunatikai neturės 
jos dalyvautų pasaulinėje progos jį pradėti, nes ma- 
kampanijoje prieš ligas. sės yra už taiką”.

Maskva. — Chruščiovas
nes Valstijos ne. tikginkluo- kalbėdamasis su Afganista-
ja Vakarų Vokietiją, bet ir 
Japoniją. Jungtinių Valsti
jų vyriausybė rengiasi duo
ti Japonijai' du senesnius 
lėktuvnešius “Guadalcanal” 
ir “Mission Bay”, po 10,400 
tonų įtalpos kiekvienas. 
Dabar jie stovi rezerve Ba
yonne Navy bazėje.

oo premjeru Daudu išreiš
kė pasitikėjimą, kad bus iš
vengta pasaulinio karo.
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United States, per year
United States, per 6 months $5.00
Queens Co................ $10.00 per year
Queens Co.......  $5 50 per six months

SUBSCRIPTION KATES
.. $9.00 Canada and Brazil, per year $10.00 Įj

i KAS GIRDĖJO APIE 
CH. MARKOVIčIuTŲ?
Iv.

roy MiZARA. Editor | Štai, perspausdiname iš
I “Tėvynės balso” viešą laiš- J
i kų-prašyma, kuris nereika- a,1,lanT' •’uo d'fle,snls

— ---------- *• *■ 17 >- ’ A mm>i ZAO I > utį t.

Sekamais metais Lietuvo
je, taigi, bus didžiulės iš
kilmės. Būtų g'erai, jei se
kamais metais galėtų Lie

Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year 
Foreign countries, 6 months

$5.50
$12.00
$6.50

Išleisti Thompson^!
ROBERT THOMPSONAS, vienas žymiųjų JAV ko

munistų vadovų, ir vėl kalėjime. Jeigu nebus amnestuo
tas, jis turės išbūti kalėjime 18 mėnesiu.

Thompsonas—didvyris, kovotojas! Jis ryžtingai ka
riavo prieš fašizmą Ispanijos kare. Grįžęs iš ten, 
bert Thompsonas, po to, kai Jungt. Valstijos buvo 
pultos japoniškų plėšikų, įstojo i amerikinę kariuomenę, j 
Už narsą, už didvyriškumą mūšiuose prieš ’ 
buvo apdovanotas valdžios aukštuoju medaliu. i Abend” i

Paleistas iš kariuomenės, R. Thompsonas ir vėl sto-į kiečių okupacinė 
jo į darbininkų judėjimą. Jis buvo kartą nuteistas tre
jiems metams kalėjimo už nusižengimą Smitho aktui. 
Vėliau—nuteistas ketveriems metams kalėjimo už tai, 
kad nėjo į kalėjimą tuomet, kai buvo šauktas. Kalėjime 
jį vienas banditas sumušė, perskėlė jam galvą. Po to jis 
buvo iš kalėjimo paleistas, kad pasigydytų. Dabar, kai 
biskį galvą apgydė, valdžia jį ir vėl suėmė, vėl įkalino, 
kad “užbaigtų savo bausmę.

Visiems juk aišku, kad Thompsonas, kaip ir dauge
lis kitų darbininkų judėjimo veikėjų, buvo nekaltai nu-

uz-

ngas jokių paaiškinimų: i Amerikos lietuvių ekskur- 
Prasidėjus karui mus, Kau-! s^BtU buiys, kad JIS galėtų 

no žydus, hitlerininkai suvarė , visu tuo pasidžiaugti, 
į Vilijampolės &eto. Okupan- -----------
tams pralaimint karą jie pra- DAUG KRITIKOS

vadinamas Lietuvos spaudoje 
tokios ak- ± ,
metų kovo ni'etu telPa dau£ k]

i “akcijas.’’ Vienos 
cijos” metu, 1914 
mėnesio 28 dieną, 
mūsų aštuoniametę (gimusi

i 1936 metu sausio 10 diena 
f

Kaune) dukrelę Chają ir kaž-

perauga į savo priešingumą ir 
kai kur gali netgi, — nepai
sant geriausių autorių norų,— 
būti panaudoti tų prietarų j 
skleidėjų. Taip keršija už sa-1 
ve pažeisti tikrovės vaizdavi- S 
mo ir žanro dėsniai.• ■ ------- -- ----- ----------- «= - |----- -- ------------- -

Tam tikra kalt® už tai t<m-|š>°je planetoje, žmogus t'ū-' žmonių pasaulyje, galinčių 
ka visų pirma paties scenari-1 
jaus autoriui drg. A. Griciui, i 
Bet reikia pasakyti, jog pasta- 
tytojas drg. V. Mikalauskas 
ne tik nepašalino scenarijaus1 
trūkumų, bet eilėje vietų juos 
dargi pagilino, pabrėžė. Taip 
buvo, kaip jau minėta, klausi- ' 
m u su pačiu filmo 
kurio pastatytoj as 
nesuprato.

Baigiant, atrodo, 
kelti dar vieną klausimą: kaip j 
galėjo atsitikti, kad toks f ii- i 
mas su panašiais rimtais trū- 1 
kūmais galėjo išvysti ekraną, i 
Kodėl laiku nebuvo pastebėti ; problema.

Demografai, kitaip .vadi- 
žmonių populiacijos 

, šį skaičiaus 
j greitį vadina “sprogimu.” 
Reikėjo maždaug 200,000 
metų iki žmonių skaičius 

! pasiekė 2,000,000,000 XX 
' amžiaus viduryje. Dabar, 
i atrodo, yra neišvengti na,

Žmonių skaičius pasaulyje 
auga labai greit

Nors ir vėlai atsiradęs! net ir šiandien yra maža

I rėjo fenomenalinį pasiseki- ■ džiaugtis paprastais pietu- 
: mą. Jis triumfavo virš vi-Į mis, kokius Amerikoje dau- 
i sų kitų gyvulių, sutramdė' gelis valgo.
daugelį jį puolusių ligų, j Palyginus su dabartiniais 
rado genišališkus būdus1 standartais, maža žmonių 
maitintis, gyventi ir apsi- gyveno Kristaus laikais — 
vilkti, ir jiš dauginosi.

Per palyginus trumpą lai-■
gal būt iš viso 250,000,000.

____ _____ __________ .--r____ < Kaip mirtis ir mokesčiai, 
pagrindu, žmonių skaičius pasiekė’.taip ir populiacijos problema 
iš esmes i aukš£įausįą laipsnį—2,790,-! persekioja žmones nuo se- 

1959 ir 1960 me- novės laikų. Daugybės vais
tais, pagal paskutinius ap- tybių piliečiai bijojo pasi- 

i skaičiavimus, dar prisidės daryti per daug skaitlin- 
; 100,000,000 žmonių pašau-'gaiš, kad galėtų išgyventi 
lyjė. Ir tame glūdi visa! pagal turimus maisto kie- 

InunLlonm,________ | kius, o jų buvo per maža,
kad galėtų save apsaugoti. 
Platono Graikija buvo gra
sinama per dideliu žmonių 
skaičiumi; keliems šimtme
čiams praėjus, jai teko bi-. 
joti per mažo skaičiaus? 
Europos kraštai po Pirmo
jo pasaulinio karo buvo 

yra nv.o, v.ra u na, rimtai susirūpinę gimimo 
: kad per 30 metų 4,000,000,- ' skaičiaus mažėjimu.

jaučia'savo didį'ai- į 000. skaičiaus bus pasiekta. Amencan Covnciiy
sakingumą už išleidžiamų fil- j Ir jeigu žmonių skaičius 

■ ■ ■ *■ ..............' augs tokiu nepaprastu grei-
j čiu, pasaulis turės 2000-tais .
i metais maitinti 6,000,000,-: ar didėja?i 000 burnų.

Žmonių skaičiaus augimo klausimas ilgai buvo I greitis priklauso ne nuo di- neaiškus. Daugelis moks- 
Linai — Lietuvos šilkas, i dėsnio gimimų skaičiaus, įninku buvo linkę manyti, 

gražiai užaugęs laukuose, ■ bet nuo fantastiško mirčių kad Žemė traukiasi, tačiau 
reikalingas ilgo ir 
taus apdorojimo, 
liaudis sudėjo visą lino dar- nių 
bu pasaką; graži pasaka, Modernus medicinos moks- 
tačiau — gana ilga . . . 

Vienas bjauriausių darbų 
—tai linų mirkymas: kūd
ros vanduo turi būti ir ne 
perpiltas, ir .ne per šaltas, 
mirkyti reikią ir ne per 
trumpai; irme per ilgai. 
Vanduo kūdroje pasidaro 

pasitaikančias ydas ir Į nuodingas, išleistas į upę 
Pri- skaičiaus augimu galima 

mityvios, nenašios ir mūsų 1 apskaičiuoti, kad per 600 
linų fabrikų mirkyklos.

Ir štai surasta išeitis. Ko- j j-e bus toks, 
miteto vyr. specialistas Ei-'žmogui atiteks

šiuo

atėmė i straipsnių, nukreiptų prieš 
individualinius asmenis, 
taipgi prieš įstaigas, kny
gas ir veikalus.

Vilniaus “Tiesa, 
yra ir LKP CK ir vyriau
sybės organas, kaip tik ir 
spausdina daug tokių kriti-

kuri
nieko nežinojome.

Tik štai 1951 metų gruodžio 
japonus, | m£>llesj austni laikraštis “Der 

paskelbė, kad ameri- j ]<os straipsnių, 
i va|(|yja jš_ t v
-tustriios i Bekriia o’ Andai, štai, tilpo ilgokas! geriausius 

Vaka-; vėliau į JAV, 8 tarybinius vai- kritikos straipsnis
i kus. Paminėtųjų pavardžių rinėms naujienoms.
: tarpe buvo ir “Markovič.” : karinės naujienos” — Vil-
1 Mes buvome įsitikinę, .kad tai; niaus dienraštis, išeidinėjąs
! mūsų duktė. Prasidėjo oficia
' lūs ieškojimas, tačiau ameri

i šius paieškomus vaikus jie 
; nieko nežiną. Taip ir žlugo vi- 
Į sos mūsų viltys.

šiuo metu mūsų duktė, jeigu
■ tik ji gyva, jau eina 23 metus, 
i Tikriausiai, ji pamiršo ir gim- 
į tąją kalbą, ir tėvus, ir šalį, 
i kurioje gimė. Tačiau mes vis-

nepaprastai jos išsiilgę, 
e n apie ją galvojame ir 

j nepaprastai norėtumėm k ą
■ nors sužinoti apie mūsų bran
gią dukrą. žinančius ar ką 
nors girdėjusius prašytumėm

BUDRIOJI IR APDAIRIOJI d 1 c 11D o j mums parašyti. Iš anksto esa-
:oji policija (FBI) dar vis nesurado ir nesugavo į me labai dėkingi.

Genė ir Ilius Markovičiai 
Komjaunimo g. 35, b. 
USSR. Lietuva. Vilnius

s i as Teismas !
Tai kaip gi dabar čia atsitiko, kad šis jaunas, pasi

žymėjęs veikėjas, patrijotas, dar pilnai nepasveikęs, ii 
vėl jau kalinamas?

Mums rodosi, prezidentas turėtų jį kuo greičiausiai i tiek
amnestuoti ! ! kast

Dar nesurasti

Mack Charles Parkerio linčiuotoįų! 1
Kaip žinia, Mack Charles Parker, negras, prieš ke- , 

lėtą savaičių buvo gaujos išplėštas iš kalėjimo, Missis- į 
si ppi valstijoj, kaž kur išvežtas ir nužudytas. Parkeris ka-■ 
Įėjime laukė teismo už tai, būk jis, girdi, išprievartavęs j NE VISKAS 
ar žadė jęs išprievartauti kaž kokią baltą moteriškę. Vė-į SKLANDŽIAI EINA

_ . . . W • a • • 1 • 1 —” 1

., 4 000,000.
reikėtų is-I

panašūs rimti idėjiniai ir me- Į 
niniai filmo trūkumai? Kodėl j narni 
laiku žmonėms, turėjusiems i analizatoriai, 

norus, nebuvo su-1 
teikta reikiama parama, kad 
jie galėtų savo sumanymus 
įvykdyti ?

Tai galėjo atsitikti visų pir- | 
ma dėl to, kad studijos ir ‘ 
Kultūros ministerijos darbuo-! 
tojai, matyti, dar nevisuom.et į 
reikiamai

i vakarais. “Tiesa” mano, I 7

■ kad “Vakarinės naujienos” 
■kiečiai atsakė, kad apie pana- i neužtenkami' įvairios turi- 

; niu, nėra jose ir kai kurių 
bėgamais reikalais būtinų 
raštu.

An/ Jonynas“ m uoj’a įbettlVOje filKU jaU 
,. , i 1., ] . 4 »A T .! ] 1 1 < 1 I- * . ” {mirkomi oruveikalą Vedybų sukaktis.

Kritika draugiška, tiesa. 
Jonynas sako:

i 
Gerai pagalvojus, prieinama Į 

išvados, kad J. Grušo “Vedy- j 
bu naktis” galėjo būti parašy- Į 
ta ir 1939 metais. Reikėtų tik 
pakeisti nusikaltimo pobūdį ir 
veikiančiųjų asmenų užsiėmi
mus. Visa kita liktų savo vie
toje. Tai, žinoma, ne kompli
mentas rašytojui, nuoširdžiai 
Derėjusiam, gyvai . atsiliepti į 
jaudinančias šiandienos prob- 

į lemas. Mes visi aistringai 
į trokštame įveikti ėšąmus sun-1 
kūmus, į 

negeroves, bet kartais tarsi pa- sunaikina daug žuvų.

mu idėjinį ir meninį turinį. Ar Žemė mažėja,

7

jau paaiškėjo, kad jis tos moters visai nepalietė: ta 
rasiste tyčia įskundė Parkerį. Užtenka to, kad Parke 
riui grūmojo mirties bausmė, nes jį 1 
džiūrė, 
susidoroti su negru!

Bet viskas buvo paruošta Parkerio gynimui. Buvo kioti didieji laivai—kai ku-;nės visuomenes žmogų

Neseniai, kaip žinia, buvo I . i ▼ • — !- . . . .. t0’ “aa ™rKe’ atidarytas St. Lawrence jū-j
..... ............... —........ ...... . — būtų teisę baltųjų ru ]<epas? jungiąs Atlantoj 
j, o baltieji rasistai Mississippi raitijoje žino, kaip Lv

pasamdyti advokatai, buvo liudininkai, kurie būtų paro
dę teisme jo nekaltumą. Tai gerai žinojo linčininkai, gal
važudžiai. Na,, ir jie, matant kitiems kaliniams, pagro
bė Parkerį iš kalėjimo ir jį išsivežę į miškus mižudė.

Tai didelė Amerikai gėda!
FBI agentai, kurie sakosi galį sugauti kiekvieną 

piktadarį, jau kelinta savaitė ieško Parkerio linčininkų, 
na, ir nesuranda.

Tuo pačiu kartu kai kurie Mississippi valstijos bal
tieji jau pradeda rėkti. Sako, FBI betyrinėdami, beklau-' 
sinėdami apie Parkerį mus iš proto varo!

Reikia dėti visas pastangas Parkerio linčiuotojus 
sugauti ir juos atitinkamai nubausti!

Hoffa ir vėl jiems užkliuvo!
JAMES R. HOFFA, tymsterių unijos prezidentas, 

ir vėl papuolė į bėdą ir gavo pasmerkimą iš samdytojų 
ir darbo unijų vadovų! Už ką gi visa tai?

Sakydamas kalbą laivakrovių suvažiavime, įvyku
siame Brownsville, Teksuose, Hoffa smerkė bilių, dabar 
svarstomą JAV Kongrese. Tasai bilius (įstatymo suma
nymas) yra nukreiptas prieš organizuotus darbininkus, 
jis darbo unijas pastatytų į tą kategoriją, kuriai pri
klauso trustai, aukšti kompanijų apsivienijimai.

Hoffa sakė daug maž taip: Jeigu Kongrese bus pra
varytas toks įstatymas, kokio dabar siekiasi samdytojai, 
tai organizuoti Amerikos darbininkai pakelbs visuotiną ' 
streiką, ir tai “ištiesins samdytojus visiems laikams”.

Šis Hoffos pasakymas sūvažiavime sukėlė pepa- į 
prastą entuziazmą. Laivakroviai manė, štai, darbininkų ! 
vadovas, štai, ką įjs mums sako—pataria mums į ran-' 
kas imti tą didžiulį ginklą, kokį mes galime paimti, ir | 
juo kovoti.

Bet tuomet turbūt nei Hoffa, nei jo klausytojai ne-i__t, ., Vilniaus

; i mirštame, kad kovodami prieš
okeaną su didžiaisiais eže-1 ydas ir blogybes, mes kovoja- 
rais. Kanalu pradėjo' plau- me už dorą, tobulą komunisti- 

rie jų jau aplankė Čikagą, ' kračiusį šlykščiomis buržuazi- 
Milwaukee, Clevelandą ir.
kt. didmiesčius, < 
palei ežerus.

Tačiau ne viskas jau taip | 
tame kanale sklandžiai ei
na, kaip buvo galvota 
Liaudies Balsas primena: 

Buvo sutrukdymų apie 
Montrealą ir kitose vietose, 
bet didžiausias butelio kaklas 
atsirado Wellando k a n a 1 e . 
Kol laivai praplaukia visus 
šliuzus, užtrunka daug laiko. 
Už tai prisirenka prie kanalo

Šiuo tarpu prie kanalo lau- j 
kia 50 laivų.

Kanalas dirba 24 valandas.
Nebuvo jokių
Bet nesuspėja praleisti 
laivų, kurie atplaukia.

• kruopš- sumažėjimo, ypač neturtin- pastaruoju metu iškilo nau- 
Apie jį guose kraštuose, kur žmo- Ja hipotezė, pagal kurią . » . 

yra daug daugiau. ^emes tūris, didėja.
‘ Žeme tam tikru atžvilgiu 

las su savo skiepais, anti- l)ana^\ i vyšnios uogą: jos 
toksinais, DDT ir stebuk- j Paviršiuje yrą kieta pluta, 
liūgais vaistais padeda ka- P° .ia tarpinis sluoksnis, 
riauti su ligomis, invalidiš- j0 toliau branduolys, su
kamais ir ankstyva mirti- sidedantis iš kevalo ir cent- 
mp i rines dalies. Visi šie sluoks-

Jungtinių Tautų raporte į niai sudaryti iš silikatinių 
apie populiacijų taip rašo-' medžiagų, tačiau jie skiria- 
„L. si savo tankumu. Visų tan£;

kiausia medžiaga yra Že-2 
mes rutulio centre. Pasto
viai veikiančių procesų iš
davoje tankesnė medžiaga 
palaipsniui pereina iš cent
ro į periferiją ir retėja. 
Tuo būdu Žemės tūris pa
stoviai auga.

Tai patvirtina senų žemė
lapių lyginimas su šiuome- 

. . , . .. tiniais. Jūrų ir ežerų kran-Kas įvyks, tai spelioj.mo, taį lai -ui tolsta-trau-
dalykas. Anglų sociologas kjasį nuo krantėse esamu

otta ninm Ainolzm A x *-

ma: “Su dabartiniu žmonių

| metų žmonių skaičius žemė- 
kad vienam 

uuvvvv vjx. „pvvAA.vva._ ____ o— _____  tik Adenas
dukevičius su 'brigada, Pa-1 kvadratinis metras. Tai be 

.... -- -- i, ... . . i nemunelio linų fabrike pri- sakymo aišku, kad to nie- 
esančius; ,ircciomis soeiahzmo n- komu-I mi.-kv- kad neatsitiks, kas nors na-

mzmo statybos sąlygomis.
į Kaip tik dėl to mums I
| demaskuoti praeities liekanas 
Į iš pašaknų, atskleidžiant skai- 

^-itytojui ar žiūrovui jų prigim- 
•’ ' tj, parodant, kokie žmonės ir 

į kokie sluoksniai tas liekanas 
| gina ir skleidžia.

Mūsų dėmesį atkreipė 
“Tiesos” redakcijos kritika 
naujai pagamintam filmui 
“Kalakutai.” Apie “Kala- 

! kutus” mums rašė asmeniš- 
jkus laiškus net kai kurie 
įžymūs Lietuvos rašytojai, 
primindami, jog tai būsiąs 
beveik filmų šedevras.

Tik neseniai vienas as-! . .
niuo laiške sakė: “Kalaku- i temos. Keikia, pavyzdžiui, 
tai” bus rodomas visose ta- padidinti fabrikų džiovyklų šaltiniai jau yra naudoja- 
rybinėse respublikose.

. Filmas buvo gamintas pa- 
igal A. Griciaus tuo pavadi-

praeities liekanomis, kon- į

s utru kdym.ų.
visu «

nemunelio linų fabrike pri- sakymo aišku, kad to nie- 
įtaikė visiškai naują mirky- kad neatsitiks, kas nors pa- 

būtina:mo būdą. Pasirodo,pučiant šaulyje prieš tai įvyks, kad
į mirkymo kameras orą, toks reiškinys neatsitiktų.” 
mirkymo laikas sutrumpė- j 
ja dvigubai, o vanduo ka-

| meroje atsinaujina. Tuopa- Malthus savo pionieriškoje | 
! čiu vandeniu galima mirky- populiacijos studijoje 1780 
■ ti ne vieną kartą, bet net m. įtikinėjo, kad karas, bai-
penkiolika sykių. Vandens si epidemija ir ligos yra 
temperatūra savaime paky- reikalingos, kad žmonių ra- ' 
la iki reikalingo lygio, ir sę sustabdžius. Penkiolikos;

i nėra pavojaus permirkyti. tautų Populiacijos Komisija 
Dabar linų fabrikams atsi- Jungtinėse Tautose su di-, 
randa galimybės dirbti išti- desnėmis viltimis koncent- 
sus metus. Atliekami ban
dymai pritaikyti šį būdą ir žmonėms tačiau aiškiai nu- 
kolūkių sąlygoms.

Kartu iškilo naujos prob- fų-

čiu vandeniu galima mirky-

ruojasi prie šios dilemos,

rodydami “galimą katastro-

Pasaulio didieji fizikos

DAINŲ ŠVENTĖ
VILNIUJE 1960 METAIS

Sekamais metais sukaks! __
i 20 metų kai Lietuvoje bu- ;njmu parašytą veikalą. Tai 
; vo atsteigta tarybinė san- į komedija, kuria autorius 
i. tvarka. Šis įvykis bus vi-1 siekėsi pašiepti praeitį, 
jsaip atžymimas. Be kitko,buržuazinę santvarką ir jos 
į 1960 metais liepos mėnesį-Įatstovus. Šiuo veikalu bu- 
Į Vilniuje įvyks dainų šven-|Vo siektasi pašiepti ir reli-- 1 « I . . . . I - 1 — XX x-I X-X ' •• 1 . 1 • • 1 • • A.i te, didžiausia, Kokia kada 
yra buvusi Lietuvoje.

, K. Preikšas rašo apie tai 
, ______ ; “Tiesoje”:

I960 metu respublikinė Dai- 
j nu šventė bus didžiausia iš vi- 
• sų iki šiol buvusiu Dainų šven
čių ne tik dalyvių skaičiumi, 
bet ir programos apimtimi.

numatė, kas po to seks. Pasirodo, kad dėl tokio išsireiš
kimo pirmiausiai labai užsirūstino ant Hoffos AFL-CIO 
prezidentas Meany. Meanv tiesiog pareiškė: Matote, ar 
mes ne teisingi buvome, išmesdami iš savo eilių tymste- 
rius sU jų prezidentu Hoffa!

Prieš Hoffa sukilo komercinė stambioji spauda. Prieš i Pirma kartą šioje Dainų šven- 
Hoffą iš naujo paaštrino savo nagus senatinis komite- 1 tėję pasirodys didžiulė jungti- 
tas, kuriam vadovauja sen. McClellan. Pastarasis atvi-■ >ič kaimo kapela, o taip pat 
rai pasakė: Hoffą ir vėl šauksime inkvizicijai!

Visai nesistebime, kad dėl tokio pasakymo Hoffą | 
smerkia kapitalistai ir jų atviri agentai. Bet kaip gi ga
li iį už tai smerkti AFL-CIO vadovai, kurie sakosi esą 
darbininkų draugai? Argi darbininkai neturi teisės 
skelbti streiko, reikalaujant to ar kito dalyko? Argi jie 
neturi teisės skelbti net ir visą šalį apimančio streiko?

Jeigu turi, tai kuo čia Hoffa nusidėjo?!

j bus atstovaujami saviveikli- 
1 niai dramos kolektyvai, liau- 
| dies dailės meistrai. Centrinę 
j vietą šioje šventėje, kaip ir 
anksčiau, užims dainininkų ir 
šokėjų pasirodymai. Tuo bū- 

i du busimoji Dainų švente taps 
į tikrai vįsaapimančia lietuvių 
j liaudies meno švente.

giją bei dvasininkiją. Atro
do, kad visa tai nepavyko 
pasiekti nei autoriui, nei
gi režisieriui V. Mikalaus
kui.

Kitais žodžiais, nepasise
kimas didelis. Na, ir “Tie
sa” be jokių pataikavimų 
atvirai, nuoširdžiai nuro
džiusi paklaidas, sako:

Kino Komediją 
kūrė talentingas 
Tačiau, išleidę iš 
mo reikalavimus, 
riai neleistinai prasilenkė su 
istorine tiesa, su tikrove. Jie 
todėl ne tik begalėjo įvykdy
ti savo užsibrėžto uždavinio, 
bet kai kur jų siekimai de- 

| maskuoti prietarus k artais

gyvenamųjų vietovių. O tai 
galima tik plečiantis Žemės 
rutuliui. Skaičiavimai ro- 

. do, kad Žemės skersmuo 
i kas metai padidėja . . . vie
nu milimetru, o per milijo
ną metų—1 kilometru.

Plečiantis Žemės rutuliui, 
planetos paviršiuje susida
ro milžiniški plyšiai, kurie 
per ilgą laiką sudaro jūrų 
bei v a n d e nynų baseinus. 
Žymesni planetos pavir
šiaus pasikeitimai Įvyksta y 
maždaug kas 50 mib’joniįf 
metų.

JIS MATĖ KITOKIĄ
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Londonas. — Sugrįžęs iš

galingumą. Tačiau jau aiš-
jku — linų apdirbimas bus1 vis g
tikras pramoninis procesas. ■ prie žinomų vandens, naf- i 

tos, mineralų ir kitų žemės;
turtų šaltinių. Ypač van-1 ^onuonas. — ougrjzęs rs 

Idens trūkumas yra pašau-: Tarybų Sąjungos feldmar-

mi. Milžiniška industrija 
giliau ir giliau kasasi

“Kalakutai” ! 
kolektyvas.

akių realiz- 
filmo ailto-

--------------- .—--------

Ir šakaliukas yra 
vertingas daiktas

Miško kirtavietėse 
daug šakų, kelmų, 
piūvėse — piuvenų.

Ypač van-'

lio masto problema. įšalas Montgomery rašo, 
Pesimistai demografai bi- ■■ kad 1959 metais visai kito- 

lieka jo, kad žmonių dauginima- i kia Tarybų Sąjuhkos padė>-
lent- sis prives prie universalinio | tis, negu jis ją matė 1947

piuvcoc — p x u v c xi ų . Ta neturto. Optimistai ■ tiki, m. Tada buvo stoka maisto,
brangi žaliava iki šiol ma- Į kad produkcija gal atlaiky- namų ir jaučiamas vargas,

ti visokiausius trūkumus - nes tai buvo karo paliki
nau j i jėgos šaltiniai gali 
atstoti naftą; naujos žalia
vos industrijai; nauja ag
rikultūros ir maisto pro
dukcijos technika gali pa-

žai panaudojama. Komite
tas išsprendė klausimą, 
kaip Lietuvoje sunaudoti 
medienos atliekas. Numa
tyti būdai iš kelmų gamin
ti terpentiną, iš saku ir
skiedrų — furfurols, žalia-1 gaminti daugiau maisto, c. €• z

jvą plastmasėms, iš piuvenų 
■ir drožlių — presuoti sta
lių plokštes. Nustatytos tin
kamiausios vietos naujiems 
fabrikams. Stalių plokštės 
jau gaminamos Kaune, jų 
gamyba organizuojama Vii-j 
niuje, Klaipėdoje, Jonavoje, tirštai 
Šios plokštės puiki medžią-------
ga baldams gaminti. !" ,

Pasaulio sritys, galinčios 
išmaitinti didelį žmonių 
skaičių, dabar jau per tirš
tai apgyvendintos. Be to, 
tokių sričių .yra nedaug, ir 
jos viena nuo kitos tolimos. 
Šios sritys ne tik kad per 

apgyvendintos, bet

! mas. Dabar Tarybų Sąjun
ga padarius milžinišką pro
gresą. __________

CHICAGOJE SUŽEIDĖ 
136 ŽMONES

Chicago, Ill. — Ryte, lai
ke didelės skubos, viršuti
nis traukinys (“elevated”) 
smogė į kitą, stovintį, trau- • 
kinį. 136 žmonės buv.o su
žeisti. Ligoninėse suteikto, 
jiems pagalba. Nelaimė įvj^’ 
ko prie Milwaukee Ave.

*
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Žemės plutos judėjimo 
’ tya imas Liteuvoje

Vilnius. — Mokslininkus j nui sustojus vidinio Lietu- 
seniai domina klausimas ivos galinių morenų juosto-

Seniausias Lietuvos
muziejus

Istorijos-etnografijos mu- i

vandenys pradėdavo te- 
rę. Po to, 
ledynui i </ c

dėjimo senovėje ir Žemės I keti iš 
plutos judėjimo. Dideli ty- toliau 
rimo darbą šioje šiltyje at- šiaurę, 
lieka ir Lietuvos Mokslu plutai kylant, imdavo tekė- 
akademijos Geologijos i

liniukai. (teologijos - m me

įr'ti atvirkščia kryptimi. Kai į 
ledynas sustojo šiaurės

I Lietuvoje, pagrindinės upės 
lėmė nešti savo vandenis į

kai]) prieš š i m t ą m e t ų 
(1855 m.) Vilniaus univer
sitete. Jo eksponatai buvo 
išdėstyti Smuglevičiaus sa- 
1 ė j e. M uz i e j a us į k ū r ė j as, 
etnografija domėjęsis feo
dalas E. Tiškevičius, jį pa

rvadino “Senienų” muzieju- 
Imi ir atidavė jam savo rin
kinius. 1856 m. šis muzie- 

Mjus buvo atidarytas visuo- • Y 1 < ♦ • i * 1

- Tiriamuoju klausiniu

ninku pažiūros, Glaciozo- 
stazinės teorijos šalininkai

sidėjus Žemės plutos kili
mui ryšium su ledyno trau
kimus! iš šios teritorijos, 
upės vėl turėjo pasukti į 
pietus. Žemės plutos kilimo 
greitis, susijęs su ledyno 
traukimus!, sudarė Lietu-

menei. Lankytojai ne tik

dė i i ’ r

r paskuti”io aoledėjimo te- 
ntorijoie, susijęs su ledo' 
masių išnykimu. Jų nuomo
ne, dėl to ir jiakilo Žemės

Žemės judėjimų

t v rimai ,

papildomi apkrovimai, 
įle atsirado dabartiniu me
tu. Užpildant naujas dide
les dirbtines vandens tal-

, Dvklas tam tikroje nedide
lėje Žemės paviršiaus teri
torijoje, per trumpą laiką
atsiranda didžiulis vandens , 
krūvis. Galima laukti, kad

leido

Mnziejus turi daug ar-ibelenai, išausti ' Briuselio! lai bei audinių pavyzdžiai 
rinkinių, taip I manufaktūrose. Zigmanto byloja apie lietuvių liaudies 

‘III laikų T raku vaivadijos Į darbštumą, išrading u m a , 
. sukilimo Į subtilų grožio pajautimą.

r ------ - . spvna, į Sunki lietuvių liaudies pra-
santykius su I viena iš tų, kuriomis XVII i eitis, jos pergyvenimai at-

a. buvo rakinami Vilniaus' sispindi talentingų liaudies a 
| vartai. : meistrų medžio drožiniuo-

Muziejuje rasime ir

gėrėdavosi jo eksponatais,
bet ir prisidėdavo prie mu- cheologinių
ziejaus plėtimo, dovanoja- pat apie 100 tūkstančių nu-1 

surinktas se- mizmatų (senų monetų),1 vėliava, 18663 m.
| padedančių nustatyti praei- į medžiaga., didžiulė 

> ties lietuviu :sunkumu, su , . . _ n v .
• į i kaimyninėmis sabinis.

Imi jam savo 
n ienas.

Nežiūrint 
kuriais teko

vis didėjo. Po Didžiojo Tė-! Muziejuje yra įvairių ce-j 
vynės karo visi muziejaus i chų dirbiniai ir vėliavos, 
rinkiniai buvo perduoti Lie-! saksų 
tuvos TSR Mokslų akada- vazos, 
mijos institutui, kuris įstei-. mums 
gė Istorijos - etnografijos I kymą, 
muziejų. Jame dabar yra, XVIII 
apie 60 tūkstančių ekspona-į tos, tobulų formų stiklinės lietuvių liaudies __ __ ,

•tų. Gaurės, Paco herbiniai go- prijuostės, galvos papuoša-Įkos vėduoklių.

svarbi

A

SU-

darbo porcelianinės medžiaga: gausu ekspona- 
padarytos dvaro rū-'tų, susietų su lietuvių liau-j

tnografinė Labanoro dūdą bei

daug

•jkspona- lietuvių liaudies in-
• strumentus. 

I

ndirbys- Muziejus turi eksponatų
namų jr iš kaimyninių sričių,;

Surinkti (taip pat ir tolimų šalių —

Tarybų Lietuvos Ministrų Tarybos

centimetrų per šimtmetį.

kad Žemės

Motiejus Šumauskas
Lietuvos TSR Ministru 
-Tarybos Pirmininkas

Eduardas Ozarskis
Pirmininkė pirmas 

pavaduotojas

Jonas Laurinaitis
Lietuvos Ministrų Tarybos 

1' i rm i n i n k o p a v ad u oto.j as
Lietuvos Liaudies ūkio 

tai'.y bos Pirmininkas
LTSR. Užsienio reikalu 

ministrasledvnmečo laikotarpiu vyko 
dviem būdais, 
laisvinimas nuo ledų dan
gos sukėlė sparčius, stang
rius Žemės plutos deforma- | 
vimus, oo kuriu sekė lėtes
nės, tačiau ilgai trunka"- 
čios elastinės deformacijos,, 
kurias sukėlė procesai, 
vvkstantys Žemės pooluty- . pyklų rajone, leidžia many- ! 
je. Mūsų, nuomone, šie po- ti, kad į stangrias daubų j 
plučio procesai paveldėti deformacijas reikia 
nuo senesnių geologinių lai- I žvelgti proiektuojant 
ku ii’ susiie su noplučio me- ' jus įrenginius.

Tokiu būdu, žemės 
; judėjimo geologinėje

Žemės išsi- ; pildymas per tam tikrą lai
ką sukels stangrias defor- 

vandens talpyklų 
vietiniu c

macijas 
daubose neskaitant 
grunto susmegimų.

Preliminariniai 
nvs, gauti tiriant 
plutą miujų

duome-
Žemės

i f g* i®

vandens tai-i

nau-

džiagos išsiplėtimu. Tokiu
būdu, poledynmečio Žemės
plutos vertikalinius judėji- I praeityje priežasčių tyri-!
imis daugiausia sąlygojo i mas igalina piliau nažinti Iaugiausia
(tektoniniai procesai, susiję šiuolaikinį Žemės plutos ju-! 
su poplučio sluoksniu. Ledi- dėjimą ir atsižvelgti į jį 
niniai apkrovimai ii* ledy-1 žmogutis praktinėje veiklo-j 
nu nuslinkimai vaidino ant- je. 
raeilį vaidmenį, sukeldami ' 
trumpalaikius, bet sparčius' 
Žemės plutos deformavi- i 
mus, kurie paveikė aplede-;

niu tinklo formavimosi po-1 
budi.

Tokios išvados mes priė
jome eilės- tyrimu išdavoje. 
Mes smulkiai išanalizavo
me senovines Baltijos jūros

mūvimas i, atsižvelgdami į 
paskutiniojo apledėjimo le
dyno krašto traukimąsi. 
Mums pavyko nustatyti šį 
dėsningumą. Tuoj po to, kai 
apledėjimo teritorija išsi
laisvindavo nuo ledu masių, 
Žemės pluta sparčiai ėmė 
kilti paskui besitraukiantį 
ledyno kraštą. Kai ledynas

n mm laikui, žemės plutos 
pakilimas sulėtėdavo ir tam 
tikrame nuotolyje nuo ledy
no krašto Žemės pluta net 
tam tikru mastu įsigaubda
vo. Tokiu būdu, 
tartum kontroliavo 
plutos svyravimo 
mus.

Išsiaiškinti k 1 a u s i m ą, 
kaip ledynas veikė į Žemės

ledynas
Žemės

o

w\

Elijas Bilevičius

*

s,

&

■% i

&
•fej

Aleksiejus Čistekovas
Lietuvos Liaudies ūkio tarybos - Lietuvos Liaudies ūkio tarybos 

Pirmininko pavaduotojas P i rm i n i n k o pavaduotojas

Povilas Kulvietis
Lietuvos Liaudies ūkio tarybos

Pirmininko pa v adų o to j a s

Vladislovas Martinaitis
Automobiliu tran s p or t o 

ir plentų ministras

Romualdas Sikorskis
Finansų ministras

turi 
sva-

Algirdas Matulionis 
Mišku ūkio ir mišku 
pramonės ministras

ir atsižvelgti į jį

liniukai, besidangstydami 
demokratijos vardu varo 
agitaciją prieš Komunistų 
partiją.

geroms

<■

įs® 
s

Pranas Olekas
Tarybinės kontrolės 

komisijos pirmininkas

Aleksandras Drobnys
Lietuvos Valstybinės plano 

komisijos Pirmininkas

Stasys Vabalevičius 
architektūros reikalų 
komisijos Pirmininkas

Algirdas Žukauskas 
technikos komiteto 

pirmininkas

Vytautas Vazalinskas 
žemės ūkio ministras 

pirmininkas Kazimieras Liaudis
Valstybės saugumo komiteto- 

Tarybos Pirmininkas

Kiek žuvy pagauna 
Lietuvoje?

Ž u v i s—]) u i k u s užkandis,
I su tuo tur būt visi sutinka.

1958 m. Klaipėdoje paga- 
| minta net apie 17 milijonų 
j dėžučių žuvies konservų, 
i Musu žuvininkai - kulina- 
irai pradėjo marinuoti un-1 
| gurius, karštai rūkyti žiob- 
Į iltis, konservuoti žuvies ke- 
I penis daržovių marinade. 
į Per šiuos metus Lietuvos 
i žvejai sugavo apie 930 cent- 

■ nerių žuvies — maždaug 
100,000 centnerių daugiau 
negu pernai. O 1965 me
tais bus sugauta net 1,600,- 
00° centnerių žuvies.

(Vienas centneris 
apie 240 amerikoniškų

Juozas Banaitis
Kultūros ministras

Statybos ministras

taip pat Lietuvos upių tiek
io vystymo istorijos tyri
mas. Respublikos teritori-

gų paskutiniojo' ledyno 
traukimosi sustojimo pėd- j

vadinamieji kraštiniai ledi-* 
niniai dariniai arba galinės į 
morenos.

Tyrimų metu išryškėjo 
kad upių vandenys keitė 
s^vo /tėkmę priklausomai '
nuo besikeičiančio Žemės 
paviršiaus nuolinkio. Ledy-
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Anatolijus Mikutis
Prekybos ministras

:$8*S $ jSį > V v.;

Gili

Mečislovas Gedvilas
Švietimo ministras

Nikolajus Bielianinas
Ryšių ministras

Juozas Stimburys
Socialinio aprūpinimo 

ministras

Albinas Likas
Teisingumo ministras

Alfonsas Gailevičius
Vidaus reikalų ministras .

Alfonsas Dirse
Sveikatos apsaugos ministras



Laiškas is Vilniaus Žymus aklieji žmones Haverhill, Mass. Kansas City, Mo. — Pa-

Kuriems teko matytį f ii- dinsiu karaliaus Klaudijaus Garsusis matematikas Leonardas Euleris (1707-1783) 
ma 
tai 
partizano rolę Joną Kava
liauską.

Kai aš nuvykau vieną šeš- . .
tadienio v a k a r a pamatyt; kartą tai įi odė 
filmą TILTAS, tai filmui j k.>a.is. pastatymais, 
prasidedaant pasirodė akto-1 
rių pavardės ekrane. Ma
no kaimyne, sėdinti šalia1 
manęs, pradėjo baksnot į'

iš Lietuvos TILTAS, , vaidmenį. Labai į d o m u s 
ten matėte vaidinant darbas. Tačiau kaip jis 

man pavyks, dar dabar sun
ku spręsti. Mūsų teatro ko

rektyvas vra gabus ir ne-

Leonardas Euleris, vienas 
iš darbščiausiu matemati
kų, kurie kada nors yra 
gyvenę, gimė 1707 m. ba- 

uus u ne- ]andžio 15 d. Šveicarijoje, 
.savtŲ ?,U?"! Bazelio mieste. Sulaukęs 

i vos dvidešimt metų jis bu- 
i vo pakviestas į Peterburgo 

kurioje dirbo 
kaip vienas

Reikia i 
tikėtis, kad ir šį gilaus fi-1 
losofinio turinio pasaulinės akademija" 
d r a m a t u r g ijos šedevrą j 7^7

skleisti. Jūs man atleiski-i
j. ‘

žymiausių Europos moksli-1 darbu 
įninku. 1735 m., 1

> m. amžiaus, Euleris dėl j ■

Nuostabi ši didi siela, nuo
stabus šis heroiškas ramu
mas, leidęs net dviejų liki
mo smūgių ištiktam žmo
gui atlikti tokius darbus.”

Euleris buvo labai darbš
tus mokslininkas. 70 moks
linių darbų jis parašė per 
septynerius metus, visiškai 
netekęs regėjimo, ir 250 
___ j, padedamas Fuso.

Paryžius. — Prancūzija,
Italija, Belgija ir Vakaru darė operaciją buvusio pre— 

i Vokietija susitarė bendra- zidento Trumano žmonai, išRašant koresponde'ncijas j Vokietija susitarė bendra- 
reikia vadovautis faktais |darbiauti lėktuvų reikalais 

skrajojime per 
vandenyną.

OCVIXl'lllCllL. /H ll |I111

, žiūrėk, rašo’ ek-■te. kad ;lš rašau apie sayo;2s ..................
teatrą. Bet aš manau, jus a|,sceso neteko 
mane suprasite. Aš myliu 
meną, myliu savo profesiją 
ir kūryba man suteikia di
delio džiaugsmo — menas 
mano gyvenimo tikslas.

“Aš manau, kad jums bus 
įdomus dar vi-enas mūsų 
respublikos kultūrinio gy
venimo puslapis.

“Dideliu įvykiu Vilniuje sirgo ir pasveikęs 
----- ---------i praėjęs Pa- neteko regėjimo:

nine Jonas Kavaliauskas,

buvo neseniai 
baltijo respublikų filmų

i kad mūsų kino studijos pa- 
I gamintas filmas ‘Adomas 
' nori būti žmogumi’ šiame 
festivalyje laimėjo pirmąją 
vietą. Per pastaruosius me
tus pas mus kinematogra
fija labai išaugo. Šiais me
tais i -ekraną jau išėjo trys 

r filmai ir visi žiūrovų buvo

Jonas Kavaliauskas
“Tai ką manai?” <1 

kiau jai. “Manai, kad 
nega 1 i bū t i ? ” N i e ko
daugiau nesakiau.

Man buvo įdomu susipa- labai šiltai sutikti. Aš ti- 
žinti su artistu Jonu Ka-i kilios, kad jeigu jie de- 
valiausku, tad ir parašiau m o n s t r uojami Niujorke, 
jam laišką į Vilnių. Ir ne- jums jie patiks ir suteiks 
užilgo susilaukiau nuo jo ! jums džiaugsmo mūsų pasi- 
atsakymą. Esu gavus vie- sekimais. Man šiuose fil- 
ną labai įdomų laišką nuo i muose neteko dalyvauti. Aš 
jo, ir manau, kad jis vertas I turėjau didelių darbų teat- 
kitiems

Jonu Kava-

turėdamas j Euierį0 parašyti ir iki mir
ties neišleisti veikalai pa

derimosios i magu uuvo leidžiami net vi- 
Visus Etile

no veikalus 1911 m. pradė-
akies. Abscesas kilo dėl di-Jsa šimtmetį, 
delio įtempimo ir pervargi- ‘ ■■ •
mo apdorojant astronomi-1 j0 iejsti Šveicarijos gamti
nius apskaičiavimus. 1741 | nįnpų draugija, norėdama 
m. Euleris buvo pakviestas i £U0 įūdu padaryti paslau- 
į B-erlyno akademiją. |gą pasaulio mokslininkams.

Gegužės 5 d. Laisvės lai
doje tilpusioje korespon
dencijoje iŠ Haverhill, Į 
Mass., buvo aprašyta apie 
Stasia Benkaus mirtį ir lai
dotuves. Taipgi buvo para
šyta, kad S. Benkus buvo i 
laisvų pažiūrų, bažnyčioms 
netikėjo ir į jas nėjo. 
Benkus bažnyčioms 
kėjo ir į jas nėjo, tai 
parašymas neatitinka 
rovei.

Benkus buvo Lai: 
skaitytojas ir aukojo dar
bininkiškos spaudos palai-: 
kymui, per tūlą laiką pri
gulėjo prie pažangių orga
nizacijų, vienok jis dar ne-

krūties pašalino guzą. Mrs. 
Atlanto! Bess Trumanienė jau yra 

’ 74 metų amžiaus.

Kad 
neti- 
toks 
tik-!

| . .............................. .. ........................................ .............---------------------------------- J—----------------- ,

! 1766 m antrą kartą 'v^s^ vei^alai sudarė 69 buvo galutinai pasiliuosaj
j persikėlęs i Peterburgo aka-1 t°mus-

Fusas pasakoja, kad žmo
nes, kurie aplankydavo Eu- venimą. Kad tai yra tiesa, 
lerį, išeidavo iš jo nepa- tai keli mėnesiai prieš su
prastai nustebę, nes negalė-Į sirgimą jis savo atliktais

vęs nuo religijinių prietarų ’ 
ir dar tikėjo į pomirtinį gy- i

re ir visą eilę gastrolių po dyna> 
respublikos miestus. Ma
nęs jums šį kartą neteks

. pamatyti ekrane.”
At- “Baigdamas, aš

Baltimore, Md.
• MIRUS

Elzbietai Jakštienei
GIBBSTOWN, N. J.

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Senam 
Vincui — Jakščiui, dukrai Elzbietai, 

žentui Fred
J. Stanys
P. ir J. Pivariūnai
P. ir K. Kupriai
K. ir V. Lopato
V. ir A. Yakevičiai
J. ir A. Balsiai
A. ir 0. Žemaičiai

ir jų (lUKie
J. Smalenskas
M. Seimis
P. ir 0. Paserskiai
0. Januškienė
0. Lopato (Hartford)
J. ir F. Deltuvai
J. ir 0. Deltuvai

demiją, Euleris sunkiai su- 
; visiškai 

regėjimo: dirbda
mas viena kairiąja akimi, x T • , .
ją labai pervargino, ir akis tlavo suprasti, kaip toks | ai bis pa vn mo. 
atsisakė jam tarnauti. Ni-! žmogus, _ktiris pusę šimtme-; Atžymėdamas savo žmo- 
kolajus Fusas, kuris 1773 čio domėjosi tik matemati-1 nos 39 meįų mirties sukak- 
metais buvo pakviestas į ka ir jai giminingais moks-1 jjs užpirko bažnyčioje 
Peterburgą padėti Euleriui1 -Įa*si daug žinių^ turėjo į mišias ir užkvietė gimines 
ir kuris vėliau vedė jo vy- mokslo sričių. Sa-|aįeįįj į bažnyčią mišių iš-
riausiojo sūnaus dukterį, i yo nepaprastos atminties j klatlsyti, Benkus pats irgi 
savo atsiminimuose rašė: į dėka Euleris atmintinai pUVo bažnyčioje ir išklausė

“Koks baisus likimas iš- Virgilijaus “Enei-
tiko žmogų, kuriam darbas .^aledavo 1gavo1 
tapo reikme, kurio veiklu-! emPhoriuJe parodyti kiek-; 
mas niekuomet neduodavo !vieao ?usla!)10 n’j
jam nurimti. Jis neteko ga- paskutiniąsias, eilutes. . 
limybės pabaigti svarbius. taiP Pat turėjo daug žinių 
darbus, kurių metmenis jisi? lstoil.los- . ev.1S ,c|" knygų ’ šleidimui 
jau turėjo galvoje ir kuriu medicinos žinojo dau-Į^U ygų sl^eidimuG 
ržhnimmne hūin nmiin-G > giau, negu kuris kitas ne tų J5enKUS paaukojo avaužbaigimas butų platinti- ' -v. nin]<aijninkac p P r siškam tėveliui’, 

nęs akademijos mokslo lo- >*' ? • "10kS1 .1
m 117 visiško apakimo metų, i

kuriuos praleido Peterbur-; 
ge, Euleris parašė 400 at
skirų darbų, todėl jo darbš
tumą galima lyginti su pro
duktyviausių pasaulio rašy
tojų darbštumu.

A. Valašinas

Visiškas regėjimo neteki
mas silpnos dvasios žmogų 
gal būtų palaužęs, tačiau 

; nepalaužė: jo

liausku.
Laiškas skamba^
“Gerbiamoji Sesute: At- “Baigdamas, aš n o r i u 1 Eulerio jis 

leiskite, kad taip kreipiuos Jums širdingai padėkoti už nuostabi atmintis ir atsipa- 
Į jus, ir dar atleiskite, kad j sveikinimus, ir leiskite man laidavimas nuo aplinkos 
taip ilgai neparašiau nė žo- jus pasveikinti su gegužės įspūdžių sustiprino įsivaiz-

Linkiu pasiseki-Įdavimo galią ir greitai
l regėjimo!

delio iš Lietuvos. Prisipa- šventėmis. I
žinsiu atvirai, daug kartų kimo jūsų darbuose ir gy-; kompensavo dėl 
rengiausi . Tačiau pavasa- venime. Jei jums nesuda-■ nustojimo susidariusius' 
ris tesutirpdo ledus ir ma
no eilutės tepasiekia jus.

“Pas mus jau tikras pa- laiško. Iki pasimatymo — rios algebros kursą, 
vasaris. Vilnius pasipuošė Jonas Kavaliauskas.” 
žalumynais ir ruošiasi prie Šis laiškas kalba už save, 
pavasario šventės, Gegužės! ir nemanau, kad ^reikia ką 
Pirmosios.
taip pat ruošiasi šiai švenjkiu Jonui 
ten. Mes dabar dirbam;
prie Šekspyro ‘Hamleto.
Aš šiame spektaklyje vai- darbe.

Atžymėdamas savo žmo-

mišių.
Laisvi žmonės mirusiųjų 

sukaktis atžymi tinkames- 
jisjBiu būdu. Jie pagal išgalę 

I paaukoja darbininkiškų 
! laikraščių palaikymui, arba 

, o

Baltimore, Md.

MIRUS

MOTIEJUI KUČINSKU]
iškiame gilią užuojautą jo žmonai Paulinai, 
dukrai Ramunėelei, uošviui J. Mikuckiui, uoš

vienei Paulinai Mikuckienei ir visiems 
kitiems giminėms ir draugams.

Ona Lopato (Hartford) 
J. Kanišauskas
O. Kučiauskaitė 
Alz. Skadinis
J. Stanis
P. Loberta 
M. Seimis
K. ir V. Lopato 
P. ir O. Paserskiai 
O. Januškienė

K. Kuprienė
J. ir O. Deltuvai
J. Gričina
J. ir F. Deltuvai
A. ir W. Yakevičiai
F. ir J. Pivariūnai 
J. ir A. Balsiai 
A. ir O. Žemaičiai
J. Smalenskas
K. Matuliauskas

Taipgi koresp. buvo pa-i 
i rašyta, kad Benkus buvo i 
LLD 85 kp. narys. Benkus 
metė LLD 85 kp. 10 metų 
atgal i$ nebuvo kp. nariu. 
LLD 85 kp. narių susirinki
me buvo pakritikuotas, kad 
jis netvarkingai apsieina 
su kp. finansų knyga, tai jis 
užpyko ir pasitraukė iš 
LLD 85 kp. Vėlesniais lai
kais Benkus neprigulėjo 

-prie jokios pažangios orga

Baltimore, Md.
Laisves piknikas

Sekmadienį, birželio 
dieną, įvyks metinis 
vės paramai piknikas. Ne- y '' yy 
vien komisija, bet mes visi resp. negalėjo 
darbuojamės, kad gražiai i 
priėmus vietinius ir iš toli 
svečius, pamaitinus skaniu 
valgiu ir pavaišinus atitin-'

venime. <__v____ _____  (____„___
rys didelių sunkumų, labai' nuostolius, 
džiaugsiuos sulaukęs jūsų galvojo parašyti populia-

Jau- 
nam vyrukui, kurį buvo at
sivežęs į Peterburgą kaip 
pagalbininką, jis pradėjo 
diktuoti “Įvadą į algebrą.” 
Šis darbas vėliau buvo pa
lankiai sutiktas daugelio 
matematikų ir išleistas ke- karnų gėrimu. Bus ir mu- 
liomis kalbomis. Tas vyru- zika šokiams.
kas, mokėdamas tik skai-! Tinkamai pikniką pa- 

■ j čiuoti, apie algebrą neturė-1 rllošti reikia daug energi- 
; damas supratimo ir, be to,, jos ,r darbo, tam mes ir su
pūdamas ne iš gabiųjų, už- kūrėme savo jėgas. Gaila, 

j rašinėdamas, ką diktavo ]<acj šiemet mes neturime 
| Euleris, išmoko savarankis-1 savo tarpe ejiėS draugų ir 
I kai spręsti algebros uždavi- j draugių, kurie seniau ener- 
Bins. ! gingai dirbo!

1770-1772 m. vyriausio-' p paserskis turėjo 
jo sųnaus padedamas, Eu- grįžti į University ligoninę 

, _ .. v . _ pataisymui savo sveikatos.
diiavo fizikos-matematikos 1 Premiją uz du dar- Qna paserskienė, kuri kita-
fakultete ir tik draugu pa-! dos daug pagelbėdavo, taip- duokles. Tapo išrinkta ko-

Mūsų teatras i daugiau pridėti. Tiktai lin- 
Kavaliauskui 

daug, daug laimės ir sėk
mės jo mylimame m e n o 

L. K—te

ARAMAS CH AČATURJANAS
“Tai, visų pirma, muzikos i čaturjano kelias į muziką, 

puota. Puošnios, gyvenimu 
besi mėgaujančios melodi
jos, žėrintis orkestro skam
besys, — visa tai nejučiom 
primena Rubensą. Tačiau 
čia ne vien tik puošnumas, 
bet ir perteklius, dosnu
mas: melodijų ir ornamen
tų kekės.

...Jis negali kurti nejaus
damas saulės, šviesos, ryš
kių audinių melodijų ir rit- , 
mų žaismo . . . Chačaturja- ! uma’ 
no menas šaukia “Tebūnie Į 
šviesa!
mas!” , „
tis himną amžinai atgims-1 rijoje pas įžymų rusų kom-! 
tančiam gyvenimui.” ; pozitorių ir pedagogą N. i 

Tokiais entuziastingais I Miaskovskį. 1933 m. A.;
i Chačaturjanas baigė kon-1 
Įservatoriją su aukščiausiu | 
j pagyrimu — jo pavardė bu- j 
Į vo iškalta Maskvos Konser
vatorijos marmurinėje pa
sižymėjimo lentoje.

A. Chačaturjanas — la
bai produktyvus kompozito
rius. Iki šiol jis parašė tris 
baletus, dvi simfonijas, tris 
instrumentinius koncertus, 
daug smulkesnių simfoni
nių ir kamerinių kūrinių, 
dainų, kūrė muziką dramos 
s p etk t akliams ir kino fil
mams. A. Chačaturjanas— 
Tarybų Armėnijos himno Į

Euleris dabar

Lais_, nizacijos.
Darbininkė rašydama ko- 

i žinoti, kad 
Benkus jau seniai nebepri- 
guli LLD 85 kp., nes kp. na
riai neturėjo susirinkimų 
jau per daugelį metų. Yra 
apgailėtina, kad buvę drau
gai pažangiose organizaci
jose, atsisakė jose veikę ir 
leidžia liuosą laiką bever
čiam užsiėmimui.

Proletaro Sūnus

METINIS MASSACHUSETTS LIETUVIŲ

Rengia Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas

Birželio 14 June
Prasidės anksti

Niekur Nėra Gražesnės

10 valandą ryto.

Vietos Piknikams Kaip

Gimęs 1903 m., A. Chača
turjanas iki 19 metų am-1 
žiaus ne tik sistemingai ne-1 
simokė muzikos, bet netgi I 
neturėjo jokio supratimo! 
apie simfoninę ir operinę: |erįs gavo Paryžiaus aka- 
muziką. Is pradžių jis stu-H

fakultete ir tik draugų pa-! 
tariamas, 1923 m. A. Cha-1 
čaturjanas įstojo į 
nu vardo muzikinį

apskaičiavimus.
. Jau minėtasis jo biogra- 

Gniesi- .£as pusas dėl šių darbų ra- 
techm-l šė: “ši.e darbai, atlikti ne- 

i paprastu dėmesio aštrumu 
Chača-! įtempimu, prašoko visus; , Nuo 1927 metų A. Chača- i hei Įtempimu, prasoKo visus

Ir tebūnie džiaugs- j turjanas tęsė muzikos stu- 'lūkesčius. Visus stebino Eu- 
Jis saulėtas, giedan-1 dijas Maskvos Konservato- i lerio apskaičiavimai ir pa- 

■ - i naudoti metodai. Dar dau
giau stebino kantrybė ir 
sielos ramybė, kurių reika
lavo šis sunkus darbas. Vi
sa tai buvo atlikta tuo me
tu, kai namuose įvyko di
džiausia nelaimė: gaisras 
sunaikino ir nemaža turto.

ntuziastingais Į y^kovskį. 
žodžiais B. Asafjevas svei- į 
kino pirmuosius armėnų Į 
kompozitoriaus kūrinius, 
kuriuose jau s p ė j o pasi
reikšti jo talento savitu
mas. Begalinė meilė gyve
nimui, didžiulis optimiz
mas ir energija — bene pa
tys būdingiausi visos A. 
Chačaturjano kūrybos bruo
žai. A. Chačaturjano kūri
niai turi neįkainuojamą 
savybę —individualų brai
žą. Jų autorių atpažįsta
me, išklausę keletą pirmųjų 
kūrinio taktų.

Neįprastas buvo A. Cha-

muzikos autorius. A. Cha
čaturjano kūryboje ypač iš
siskiria visame pasaulyje 
pagarsėjęs Koncertas smui- 
kui ir orkestrui (1940) 
ir baletas “Spartakas” 
(1956), vaizduojantis ne
mirtingą vergų sukilimo 
vadą. Už baletą “Sparta
kas” A. Chačaturjanui su
teikta Lenino premija.

su-

pataisymui savo sveikatos.

! gi yra pagauta žiaurios li
gos. C

New Haven, Conn j
Gegužės 19 d. LLD 32: 

kuopa laikė susirinkimą. 
Narių atėjo daugiau, kaip 
buvo tikėtasi. Keletas na-j 
riu pasimokėjo 1(959 m. 1

misija Tėvų dienos paren-
Ona Deltuvienė, po gįmui, kuris įvyks birželio j 

operacijos išbuvo ligoninėje 21 dieną.
apie 6 savaites, buvo del " _____ į
širdies smūgio, tad ji taip-1
gi negalės mums pagelbėti.. pagerbti Bronius ir’ Barbo-1 
Pakaks, jeigu jnes ją maty- ra Medley. Jie viens arti ki-j 

■ to gimę, 
operaciją, gegužės 6

energingi darbiniu-1 dovanėlė. Linkiu ilgų metų! į 
—

sime piknike. Taip pat ir K. 
Lopata turėjo <
dabar sveiksta. Vis tai bū
davo 
kai.

Bet mes manome, kad 
visų pastangomis pikniko 
svečiai bus geriausiai aprū
pinti. Prašome visų talkos, 
kad Laisvės piknikas būtų 
sėkmingas. Pasitikime su 
jumis pasimatyti Slovak 
National Parke, 6526 Hola- 
bird Avė.

Komitetas

LondonoLondonas..
miesto valdžia nutarė sta
tyti naujų gyvenimui namų 
ir kitų pastatu už $56,000,- 
000.

Gimtadienio proga buvo I

to gimę, būtent, Barbora |
i, o Bronius 10!— — ’ j

dieną. Jiems buvo suteikta j

Labai linksma, kad sveik-' 
sta Jurgis Paleckas ir Fe- į 
liksas Bagdonas. Jie pasiža-! 
dėjo dalyvauti Tėvų pagar- Į 
bos pietuose.

Taipgi sveiksta ir Sofija į 
Aleksienė. Tikimės, kad ji j 
pilnai pasveiks ir prisidės I 
prie pietų ruošimo.

Serga A. Gutauskas, nuo-| 
| latinis mūsų parengimų lan- Į 
kytojas. Bet tikimės, kad į 
ir jis greitai pasveiks. Lin- i 
kiu visiems greitai susveik- 
ti.

MAPLE PARKE
Methuen, Mass. (Lawrence priemiestis)

Pagarsėjęs Montello Trio
Rožė Stripinis, William Juodei kis ir Albert Potsus 

su akordionu

Brocktono Vyrų Dailės Grupė
Iš 12 vyrų, talentingų balsais ir gerai išlavintų 

vadovaujant Albert Potsus

Kviečiame iš visos apylinkės atsilankyti, išgirsti gražių 
dainų ir pasilinksminti. Bus skanių užkandžių 

ir šaltų gėrimų.

J< S. K. 15 p.--Laisvė (Liberty)—Antr., gegužes (May) 26, 1959



7. Ragauskas (^)

v KATALIKŲ RELIGINES 
ŠVENTES IR APEIGOS

“ EDVARDAS ŠUGARIS San Francisco, Cai.

(Pabaiga)
Šį prietarą randame ir biblijoje, kur 

kalbama apie pasaulio sukūrimą: “Tarė 
Dievas: Tesiranda šviesa. Ir asirado 
šviesa.” Ir toliau dievas, pasak bibli
jos, viską sukūręs savo žodžio galybe ■ 
kaskart, ištarus dievui atitinkamą sa.- 
kinį, tuojau įvykdavę tai, ko jis norėjęs. 
Vadinasi, biblijos autoriams atrodė, kad 
net “visagaliam” dievui nepakanka pa
norėti, kad kas nors įvyktų, bet reikia 
dar šį norą pasakyti žodžiais.

Šiuo prietaru pagrįsti įvairūs užkei
kimai, įvairios burtų formulės, gero ar
ba pikto linkėjimai, keiksmai. Dabar, 
kai mes atsisveikindami sakome: “Viso 
gero,” šiam linkėjimui neskiriamo jo
kios prietarinės reikšmės. Tačiau tokių 
linkėjimų paprotys yra kilęs tais laikais, 
kai žmonės tikėjo, kad žodžiais išreikštas 
linkėjimas išsipildąs.

Maldose taip pat yra šio prietaro lie
kanų. Tiesa, paprastai maldos yra ne 
kas kita, kaip įvairūs prašymai, padė
kos arba garbinimai* su kuriais tikinty
sis kreipiasi į įsivaizduotas antgamtines 
bwybes. Tačiau katalikų maldose yra 
žodžių, kuriems teikiama ypatinga ma
giška galia. Toks yra, pavyzdžiui, žode
lis “amen,” kuriuo baigiama kiekviena 
katalikiškoji malda. “Amen” yra heb
rajų kalbos žodis, reiškiąs: “tebūnie 
taip.” Taigi, šio žodžio prasmė ir ta ap
linkybė, kad juo yra baigiama kiekvie
na malda, rodo, kad “amen” bažnyčia 
laiko magišką galią turinčiu žodeliu, ku
rio nepridūrus prie sukalbėtos maldos, 
visa malda galinti nepakenkti į dangų, o 
joje pareikšti prašymai nebūsią dievo 
patenkinti.

Tokią pat reikšmę turi ir katalikų 
maldose, ypač litanijose, tariami grai
kiškieji žodžiai “kyrie eleison” (gr. ky- 
rios—viešpats; -eleison—pasigailėk).

Kai kurios maldų ■ formulės tikinčių
jų' dažnai, įkyriai ir nuobodžiai karto
jamos, pavydžiui, “Tėve mūsų,” “Svei
ka^ Marija,” “Garbė, dievui tėvui” ir kt. 
Katalikų maldos aplamai yra įkyriai 
kartojamos. Ryškiausias tokių maldų 
pavyzdys yra rožančius. Kalbėdamas jį, 
tikintysis dešimtis, net šimtus kartų 
kartoja tas pačias maldas—“Teve mū
sų” ir “Sveika, Marija.”

Žmogų įkyrus prašytojas kartais tik
rai išveda iš kantrybės, ir jis, norėda
mas tokiu prašytoju nusikratyti, duoda, 
ko prašomas. Šią žmogišką ypatybę 
žmonės priskyrė ir prasimanytajam die
vui, vaizduodamiesi, kad ir dievą gali
ma esą paveikti atkakliu, įkyriu prašy
mu. Beje, net biblijoje sakoma, jog ta
riamai pats Kristus mokęs apaštalus, 
kad meldžiantis reikia būti atkakliam 
ir įkyriam.

Maldos pagrindą sudaro prietaringas 
tikėjimas stebuklais, tikėjimas tuo, kad 
fantastinės antgamtinės būtybės galin
čios įsikišti į gamtos tvarką; į žmonių 
asmeninį ir visuomeninį gyvenimą ir 
kad to įsikišimo padarinys būtų priešin
gas gamtos jėgoms. Įžymusis rusų ra
šytojas Turgenevas rašė: “Ko tik be
prašytų žmogus melsdamasis, jis prašo 
stebuklo. Kiekviena malda suvedama į 
šį prašymą: “Didysis dieve, padaryk 
taip, kad dukart du nebūtų keturi.0

Mokslas griežtai atmeta tikėjimą ste
buklais, antgamtinėmis jėgomis. Malda 
yra ne tik bergždžias darbas, nes ja krei
piamasi į prasimanytas būtybes, bet ir 
labai žalinga, nes palaiko prietaringu
mą ir religingumą, primityvų tikėjimą 
stebuklais, ugdo bejėgiškumą, pasyvu
mą, trukdo teisingai, moksliškai pažinti 
pasaulį ir jo dėsningumus, atitraukia 
darbo žmones nuo kovos už laimingo gy
venimo sukūrimą.
RELIGINĖS LAIDOTUVIŲ APEIGOS

Bažnyčia yra sukūrusi sudėtingas re
ligines mirusiųjų laidojimo apeigas ir 
įteigusi tikintiesiems mintį, kad, nepa
laidojus mirusiojo “šventoje vietoje” (t. 
y, bažnytinėse kapinėse) ir neatlaikius 
už jo sielą mišių, toji siela žymiai ilgiau 
turėsianti kentėti baisias kančias skais
tykloje. Žinoma, “patarnavimo” kuni- 
IJaL veltui neteikia—už laidotuves iš .mi
rusiojo giminių jie paima stambų atly
ginimą.

Religinės laidotuvių apeigos kilusios iš 
pirmykščių žmonių prietarų apie sielą.

Pirmykščiai žmonės, nesuprasdami įvai
rių psichinių reiškinių žmoguje, ypač 
miego ir sapnų, įsivaizdavo, kad žmo
gaus kūno esanti nematoma dvasinė bū
tybė—siela, kuri žmogui mirštant išei
nanti iš kūno ir liekanti gyva, tam tikrą 
laiką dar klajojanti arti savo mirusio 
kūno, o vėliau persikelianti į mirusiųjų 
buveine. Engelsas taip yra nusakęs ti
kėjimo siela atsiradimą:

“Nuo labai senų laikų, kada žmonės, 
dar visiškai nieko nenusimanydami apie 
savo kūno struktūrą ir nemokėdami pa
aiškinti sapno reiškinių, pradėjo vaiz
duotis, jog jų mąstymas ir pojūčiai nesą 
jų kūno veikimas, bet veikimas kažkokio 
ypatingo prado—šitame kūne gyvenan
čios ir mirštant jį paliekančios sielos,— 
nuo tų laikų jiems tekdavo galvoti apie 
šitos sielos santykį su išoriniu pasau
liu. Jei mirštant ji atsiskiria nuo kūno 
ir gyvena toliau, tai nėra jokio pagrindo 
sugalvoti jai dar kažkokią atskirą mirtį. 
Taip atsirado supratimas apie jos nemir
tingumą, kuris toje vystymosi pakopoje 
buvo laikomas ne paguoda , o neišvgia- 
mu likimu ir gana dažnai, pavyzdžiui, 
graikuose, tikra nelaime. Nuobodų pra
simanymą apie asmeninį nemirtingumą 
visur pagimdė ne religinis paguodos po
reikis, bet toji paprasta aplinkybe, kad, 
pripažinę sielos buvimą, žmonės dėl vi
suotinio ribotunmo nepajėgė paaiškinti, 
kur dingsta toji siela kūnui mirus.”

Mokslas jau seniai yra išaiškinęs, kad 
žmoguje nėra jokios dvasios, nemirtin
gos sielos, galinčios egzistuoti atskirai 
be kūno. Žmogaus psichiniai arba vadi
namieji dvasiniai reiškiniai, kaip atmin
tis, mąstymas ir t. t., yra sniegenų vei
kimo produktas. Kūnui mirštant, nusto
ja veikusios smegenys, dingsta ir psichi
niai organizmo reiškiniai, visiškai bai
gias žmogaus egzistavimas.

Su prietaringu tikėjimu nemirtinga 
siela yra glaudžiai susijęs dvasininkų 
mokymas apie pomirtinį atpildą už dar
bus, žmogaus padarytus begyvenant že
mėje. Pasakomis apie amžinąją dangaus 
laimę dvasininkai ilgus šimtmečius mul
kino darbo žmones, atitraukdami jų dė
mesį nuo tikrovės, sulaikydami juos nuo 
kovos už geresnes gyvenimo sąlygas že
mėje. Šios pasakos buvo naudingos vien 
tik darbo žmonių išnaudotojams.

“Kantriai kentėkite gyvenimo vargus 
ir savo priešų skriaudas, — buvo sako
ma engiamiesiems ir pavergt i e s i e m s 
darbo žmonėms,—už tai po mirties jūsų 
sielos nueis į dangų, kur amžinai links
minsis su angelais ir šventaisiais.”

Krikščionių religija daug kalba apie 
“šio gyvenimo” niekingumą, apie “šio 
pasaulio” tuštybę. Visos šios kalbos pa
grįstos prietaringu tikėjimu sielos ne
mirtingumu, “anuo gyvenimu,” “anuo 
pasauliu,” į kurį siela pereinanti žmo
gui mirus. “Anas,” pomirtinis pasaulis, 
esąs “tikrasis,” kuriame amžinai gyven
ti esanti sukurta žmogaus siela, todėl 
žmogus, turįs kuo mažiausiai rūpintis 
“šiuo gyvenimu,” neprisirišti prie “šio 
pasaulio,” bet visą dėmesį kreipti į sielos 
išganymą, į tai, kad per šio gyvenimo 
vargus ir kentėjimus laimėtų savo sie
lai dangų. Visas gyvenimas “šiame pa
saulyje” turįs būti vien tik pasiruošimas 
mirčiai, nes mirties momentas, esąs le
miamas žmogui—nuo jo, esą, priklauso, 
ar siela eisianti į dangų, ar j pragarą.

Krikščionių religija nuolat baugina 
žmones mirtimi ir baisinguoju dievo 
teismu, kada būsianti teisiama mirusio 
žmogaus siela; gąsdina prietarais, per
imtais tiek iš pirmykščių žmonių, tiek ir 
iš senovės Rytų vergovinių valstybių re
ligijų.

Geriausia proga tokioms mintims 
įteigti tikintiesiems kunigai laiko miru
siojo laidotuves. Niūrus, gedulingas var
gonų grojimas, pamokslas prie kapo duo
bės apie “šio pasaulio tuštybę,”, visos 
religinės laidotuvių apeigos siekia įva
ryti žmonėms nesamo dievo baimę,, su
stiprinti prietarus apie fantastinį po
mirtinį gyvenimą, palaužti žmogaus va
lią, pasitikėjimą savo jėgomis, įskiepyti 
įsitikinimą, kad gyvenimas čia, žemėje, 
esąs tik laikinas, o tikrąją laimę žmogus 
rasiąs ten, išgalvotame danguje.
ęTacl ir religinės laidotuvių apeigos tar
nauja vien tik išnaudotojams.

Edv. šugaris sudarė rinki
nėlį pritaikytų ir origina
lių savo sukomponuotų dai
nų, kurį, rodos, Lietuvių 
Meno Sąjunga išleido. Taip
gi buvo reikalaujama nau
jų operečių. Tada Edvar
das Šugaris įkvėpė S. Za- 
visą išversti į lietuvių kal
bą operetę “Pepitą,” kurią 
savo lėšomis išleido LMS II 
apskritis.

I

Užėjus ekonominei krizei, 
dėl susidariusių visokerio
pų sunkumų, mažesni cho
rai vienas po Ipto pradėjo 
merdėti ir mirti, ir galų 
gale iš visų tik vienas Wor- 
cesterio Aido choras pasili
ko, nors labai sumažėjęs na
rių skaičiumi, bet dabarti
niu laiku savo kokybe visus 
pralenkęs.

Edv. šugaris iš pat jau
nystės buvo užsigrūdinęs, 
nepalaužiamas pažangietis 
ir iš to kelio nepasitraukė 
iki pat mirties. Ir savo idė
jų dvasioje tapo palaidotas.

Būdamas ištikimas savo 
idėjoms ir darbininkų la
bui — asmeniškai, iš finan
sinio atžvilgio, jis nemažai 
nustojo, bet niekad dėl to 
nesiskundė, neaim anavo. 
Jokiame visuomeni š k a m e 

. darbe niekados nežiūrėjo, 
i ar bus jam kokia asmeniš-

Alvinas vėl gavo 
širdies antpuolį

Balandžio mėnesį daini
ninkė Ona Mineikytė pra
nešė “Laisvėje”, kad Bos
tone mirė muzikas Edvar
das Šugaris. Platesnio pri
siminimo apie jį iki šiol ne
padarė, o jis pilnai užsitar
nauja ne tik prisiminimo, 
bet ir jo darbų įvertinimo.

Bostono apylinkės pažan
gusis lietuvių judė j imas 
yra daug skolingas Edvar
dui Šugariui už jo ilgametį, 
pasišventusiai ištvermingą 
darbą muzikos meno srity
je. Gimimu Edvardas Šu
garis buvo latvis, bet iš pat 
jaunų dienų būdamas arti
mai susirišęs su lietuviais, 
gražiai vartojo lietuvių kal
bą ir pažinojo lietuvių pa
pročius ir jausmus. Edv. Šu
garis muzikoje buvo instru
mentalistas—smuikininkas.

Kada Massachusetts vals
tijoj pradėjo tvertis pažan
gieji lietuviški chorai, o 
chorvedžių kaip ir nebuvo, 
tad Edv. šugariui teko to
ji garbė per daugelį metų 
pastoviai vadovauti, augin
ti ir puoselėti idealistinę 
sąvoką trims lietuvių cho- 
i’ a m s , būtent •’ M on te Įlos 
Liuosybės, S. Bostono Lais
vės Kanklių ir Norvvoodo 
Lavinimosi ratelio chorams. 
Protarpiais jis pagelbėdavo 
ir kitiems chorams. Taipgi 
jis mokė latvių ir rusų 
chorus ir grupes.

Šalia chorų m o k y m o , 
jis daugeliui jaunuolių da
vė privačias smuiko ir ki
tokias pamokas. Tūo lai
kotarpiu jis buvo aplinky-•'visus kitus būti idealistais-

Savo laiku 
Edvardas buvo sukūręs šei
mą, bet tik trumpam laikui, 
nes žmona mirė jauna bū
dama ir palikdama jam 
mažytę dukrelę, kurią kaip 
tik prieš, antrąjį pasaulinį 
karą žmonos motina išsive
žė parodyti jai jos tėvo ir Gegužės 17 d. pas Taraš- 
motinos gimtinę Latviją,I kus, Sanleandre, turėjome

I Pabaigoje birželio Pranas 
1 ir Daratėlė Machuliai ir sū
nus Ray atostogų proga iš
važiuoja į rytines valstijas. 
Pirmiausia sustos Free
port, Ilk, pas Daratėlės se-' 
sutę ir švogerį Kudraučius. 
Ten pasisvečiavus keletą 
dienų, sūnus Ray grįš na
mo, o tėvukai ir Kudrau- 
čiai patrauks į Masachu- 
setts valstiją. Lank y s i s 
Worcestery, kur Machuliai 
gyveno, ir Haverhillyje, kur 
Kudraučiai gyveno, ir kito
se Mass, valstijos kolonijo
se.

Laimingos kelionės i r 
linksmo pasimatymo su 
anų laikų bendro veikimo 
draugais, draugėmis ir gi- 

įmesti atvirlaiškį, nes įdo
mausime kaip jums tenai 
einasi.

i

Po praėjusių metų šir
dies atakos d. J. Alvinas at
rodė jau visai išsveikęs. 
Tuo visi džiaugėmės. Bet 
šiomis dienomis buvo atras
tas prie namų perpuolęs be 
žado. Nuvežtas ligoninėn 
visą parą išgulėjo be sąmo
nės. Šiuo laiku dar tikrai 
nenustatyta, ar puldamas 
užsigavo galvą, ar mažy
tė kraujagyslė yra trūkusi 
smegenyse. Sąmonę ir kal
bą jau atgavo. Bet labai ne
ramus. Tačiau taisosi ir ge
rėja, sveiksta.

Visi linkime jam sėkmin
gai ir šiuo kartu išsikasti iš 
ligos. Susveikusiam saugoti. . _ . _. . vx
savo sveikatą, kad dar ilgai m>nenns Ncpąmi r s k i te
galėtų gyventi ir savo su
manumu i r nuoširdumu 
ugdyti pažangų visuomeni
nį darbą.

Taip pat linkime ir drau-, 
gei Alvinienei ištvermingai 
pergyventi šią skaudžią ne-

Bolšoi teatro Sovietų ba
leto šokėjai septynis kar
tus išstos San Francisco 
Operos svetainėje pirmąją 
savaitę birželio mėnesio. “ 
Nors bilietų kainos aukš
tos, bet daugelis manėme

Su prašvitusiu pavasariu, 
pražydusioms gėlėmis, stip
rėja sveikata ir mūsų visų 
mylimos draugės Balčiūnie
nės. Jau keleri metai kai 
širdies liga ją vargina. Mes 
visi laukiame jos pasveiks- 
tančios, norime vėl matyti 
mūsų bendruose sąskry-
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ka iš to nauda; bile tik bu-lpama^^ baletą. Bet li- 
vo moralinė ar materialinė koyne nusivylę. Nors dar 
nauda darbininkų judėji
mui, jis tuo džiaugėsi ir bu
vo luinai patenkintas. Jis 
pats savo pavyzdžiu vertė

bių priverstas dirbti be ga- j pasišventėliais, 
lo, be pabaigos. Tarp pir-l 
mojo pasaulinio karo ir de-! 
presijos laiku pažangiųjų į 
lietuvių dainos menas bu
vo pakilęs gana augštai, o 
Edvardas Šugaris buvo vie
nas iš vyriausių to darbo 
variklių. Jam teko intensy
vus ir nedėkingas darbas

keletas savaičių buvo prieš 1 
baleto pašir o d y m ą, kaiĮ 
priešpietyje bilietų parda- • 
vinėjimo langelis buvo ati-1 
darytas, o po pietų uždary
tas — per keletą valandų 
parduoti visi bilietai, apie 
20,000. Nors nusivylę, bet 
kartu ir džiugu, kad šio 
miesto gyventojai taip 
aukštai įvertina tarybinius 
baletistus.

Drg. Kamarauskas po ke
lių mėnesių ligos jau pa
sveiko ir praėjusiame lais- 
viečių sambūryje dalyvavo. 
Buvo linksma jį pamatyti

KoresP.
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tik chorus mokyti, bet ir kur, karui užėjus, abi dingo sambūrį Laisvės persikėli-

Philadelphia, Pa.
Važiuosime j Laisvės 

pikniką
Philadelphijos pažangūs 

lietuviai skaitlingai ruošia
si vykti į Laisvės pikniką, 
kuris įvyks birželio 14 d. 
Baltimorėje, Slovakų Par
ke, 6526 Holabird Avė.

Komisija jau yra nusam-

t

jų pastovumą ir i 
kryptį išlaikyti. Mokymo
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idėjinę be žinios, be jokių pėdsakų. I mo į naują vietą reikalais, džius gražų busą ir tuojau 
r i i • i • i —■ t- • — ~ 1^4-- 4-2 1— 212 — X. . * -

Jau daug jo vadovautų
darbas buvo itin sunkus to- chorų dainininkų yra mirę. 
del, kad tais laikais nebu- r)abar ir jis pats nuėjo pas 
yo nors pradiniai su muzi- juos į amžinąjį atilsį;
ka apsipažinusių choriečių. 
Natūraliniu palinkimu dai
nuoti jaunų žmonių buvo ir 
jie ėjo į chorus. Chorų pas 
mus tada buvo gana daug. 
Be yiršminėtų chorų, skait
lingi chorai buvo Worceste- 
ryje, Lawrence, Haverhilly- | riu širdingai ačiū 
j e, Gardneryje, Hudsone ir, I kurie aukavote į Laisvės 
trumpam laikui, kai kur perkėlmo fondą. Mes sukė- 
kitur. Šalia daugybės kito
kių parengimų,

Arėjas

Binghamton, N. Y.
Aukos į Laisves fondą
Varde LLD 20 kuopos ta- 

visiems,

lėmė aukomis $33. Aukų 
Lietuvių rinkime man pagelbėjo K.

Meno Sąjungos II apskritis Juozapaitienė. i
rengdavo masinius meti-1 Sukglėme $10 ir ateivju 
mus koncertus ir jų dau- imo reikalams Pastara: 
gumoje Edvardas Šugaris ,.pikalni allkavn. Gpl.as 
užimdavo vyriausio diri
gento vietą. Per keletą me- i 
tų jo vadovaujamas Montcl- 
los Liuosybės choras buvo 
jo pažiba. Montellos Liuo
sybės chore dainavo nema
žai jaunuolių, jo privačių 
mokinių, ir keletas kitų jau 
apsipažinusių su muzika 
gerų dainininkų, kurie bu
vo viso choro nugarkauliu.
Jie pirmutiniai pradėjo dai
nuoti vertimą į lietuvių kai- j 
bą “Priekalo dainą/’ iš j 
operos “Faustas.” Man ir ] ANGLIJA IR VOKIETIJA 
< abar prisimena virs 60 j GjNKLU0Sis BENDRAI 
dainininkų tos dainos dai-t 
navimas Worcesterio Me-! Londonas. — Anglijos 
chanics Hali svetainėje,' gynybos ministras susitare 
Edv. šugario * vadovybėje, su Vakarų Vokietijos gyny- 
su vargonų akompanimen- bos ministru F. J. Straussu, 

kad abi šalys giūkluosis 
bendrai. Jos gamins vieno
dus tankus, prieštankines 
patrankas, lėktuvus, amuni
ciją ir kitokius įrengimus.

Reiškia, Anglijos valdo
vai eina senu keliu. Išvaka
rėse Antrojo pasaulinio ka
ro jie ginklavo Hitlerį, o 
dabar ginkluoja naujo ka
ro treškėjus.

Šios apylinkės Laisvės pradės platinti bilietus, 
skaitytojai ir draugai skait- Darbuojasi ta pati komisi- 
lipgai susirinko.

Mūsų nuoširdžiosios i r 
darbščiosios draugės paga
mino valgius ir visus pavai
šino ir aptarnavo: Burdie- 
nė, Mozūraičiai, Mugianie- 
nė, Machulienė, Karosienė, 
Jakubauskienė ir Taraškie- 
nė.

To pasėka: Laisvės persi
kėlimui į naują vietą buvo 
sukelta 60 dol.

ja, kuri veikė ir pereitais 
metais. Gaila, kad jau ke
turių 1958 metų dalyvių ne
bus, nes juos mirtis iš mū
sų eilių išrovė. Bet mes tik
ri, kad jų vietoje vyks kiti 
pažangūs lietuviai.

Taigi visi ir visos ruoški- 
I tės vykti į Laisvės pikniką. 
Vėliau bus parašyta dau
giau.

Komisija

gynimo reikalams. Pastara
jam reikalui aukavo: Geras 
draugas $5, A. ir J. Nava- 

; linskai po $2, Augustina, $1.
Dėl Mildos pastato Geras 

draugas —$5, A. ir J. Na- * 
Valinskai $25. Čekiai pa- ' 
siųsti Onos Jacobs, o dabar 
jau Misevičienės, vardu. 
Linkime daug laimių nau- 
javedžiams Onai ir Justui 
Misevičiams, kurie tiek 
daug darbuojasi Chicagoje 
dėl Mildos pastato.

Josephine |

tu. To dainavimo harmo
ningumas buvo it g'aling’ų 
vilriių pagavimas klausyto
jų ant savo sketerų ir iš
kėlimas jų iki galimų aukš
tumų į mūzų ir ekstazo pa
saulį. Įsivyravus tarp cho
rų lenktyniavimui dainuoti 
vis naujas ir naujas dainas, 
pasidarė trūkumas dainų. 
Tos spragos užkimšimui,

BALTIMORE, MD

“LAISVES” PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos 25 kuopa, paramai laikraščio “Laisvės,“ kuris da

bar keliasi į naują vietą.

Sekm., Birželio 14 June
Pradžia 11 v. ryto. Muzika nuo 3:30 iki 8:30 v. vak.

Slovak National Home Park,
6526 Holabird Avenue

Gerbiamieji! Šis piknikas bus labai gražioje vietoje, 
kur visi bendrai galėsime pasilinksminti ir pakvė
puoti tyru pavasario oru. Labai graži svetainė. 
Puikus orkestras gros lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. O tos lietuviškos dešros ir “erabsų” sriuba!

Ir dar putojančio alučio!
Kviečia Rengėjai

KELRODIS: Iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 ir važiuokite iki 
Baltimorės; privažiavę pirmą gatvę—Kresson St., sukite po kairei,, 
ir važiuokite iki Lombard St.; čia sukite po kairei ir, privažiavę 
tiltą, laikykitės tiesiai iki Holabird Avė.; čia sukite po kairei—ir 
pusantros mylios pavažiavus, po kairei bus pikniko vieta, o dideli 
vartai kareivių Camp —po dešinei. Iš miesto galima važiuoti 26th 
St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę mylios. O 
busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St., ir jis priveža 
iki pikniko.

4 Laisvė (Liberty)—- Antr., gegužes (May) 26, 1959
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Brockton, Mass.
Pagerbėni meno vadą

Gegužės 16 d. montellie
čiai buvo suruošę pobūvį 
Alberto Pociaus ir jo žmo
nelės Antosės gimtadieniui i jrene gurke

{VAIRIOS žinios
BIZNIS YRA BIZNIS

Žmogaus kilmė
Dar ir dabar zoologijos Į stengiasi išaiškinti žmogaus 

soduose ž m ones stebina | vystymąsi. XIX ir XX am-
DIDYSIS NEW YORKAS.

. • | /j 111 Ų7 11 C O OIVMUIU | V \ O vj ia a. v j. v CV111

Rome, N. Y. Čionai ei- keistoka beždžionių išvaiz-, žiais rastos paleontologinės ■ 
na prostitucijos teismas. Ja ir elgesys. Aplamai, jos I iškasenos r. v-’ v’ 

į Patraukta atsakom y b ė n j atrodo kaip daugelis gyvu- i gaus praeitį 
____ *__ *_.j ir Miss Lee pu p---- i 

atžymėti.. Bet, atviriau pa--Clarke. Kaltina, kad jos už-
laikė įstaigą, kurioje, greta i pamėgdžioja jo judesius, 
gėrimo ir valgio, dar trum-1 * “■
pam laikui rendavo kam-jseka j0 veiksmais. Ir iš- 
barius. Yi 
rie ten tik po porą valandų Ima: 
praleisdavo. Charles Beal:

sakius, tai choriečiai ir jų i 
artimi dailės mylėtojai pa
ruošė šį pokylį atidavimui 
pagarbos savo mokytojui už 
darbuotę. O tas buvo labai 
vietoje ir dalyviai jautė ir 
prisiminė praeities ir jau
nystės dienas, kuomet ru-

Iš Aido Choro 
pamokų

Gegužės 14 d. choras 
re j o pamokas. Jose dalyva- 

i vo veik visi choriečiai. At- 
, ... . ’įrodo, kad visi užinteresuo-randamos ūk jauniausiuose i ti veik]a Pertraukoje pil;.

- - ’ mininkas J. Grybas patei-

nušviečia žmo-! 
į, nurodydamos Į 

Bet kartu beždžionė | tuos kelius, kuriais šis vys-1 
tarsi pamėgdžioja žmogų: tu-tymasis galėjo eiti. j

Į žmogų panašių žinduo-i 
j turi panašių kūno formų, įių (hominidų) liekanos 
' ’ j * veiksmais. Ir iš- ___ _ j__ \__

ra liudininkų, ku-igjrstj tada nedrąsų klausi- * geologiniuose sluoksniuose. I
. ..... kad.jie gyvenę k? t;i is p<jusio kon-

.. —Negi mes is jų atsira-: m a z d a u g pries milijoną. 1 v 1
(Red) kaltinamas,kad Jisį(]ome? Negi šios beždžionės metų. Apie tai liudija 18911

m. Javos saloje rasti pir-';
dindavo baigtuvėmis, o dzū
kai dažinkomis.

Trumpa apibraiža apie 
Pocių šeimą. Tai šeima, ku
ri susideda iš antros ir tre
čios kėntkartės Amerikos 
lietuvių. Jeigu mes paimsi
me Amerikos pažangią vi
suomenę, jos jaukime atra
sime tūkstančius įvairių 
profesijonalų, bet, deja, jie 
nedalyvauja su mumis, o 
tūli net neigia mūsų judėji
mą. tai neigia ir savo tėvus, 
kurie su mumis dalyvauja.

Kas kita yra su Pocių 
šeima. Albertas yra gabus 
muzikas ir chorvedys. Jo 
žmonelė Autose ne tik pasi
nėrusiai dirba mūsų judeji-: 
me, bet kiekvieną pramogė-■ 
lę pavaišina namie paruoš-1 
tais skanumynais. Jų dūk- jungos delegacija 
relė dar yra jaunutė, bet | naujų sumanymu 
pradėjo puošti mūsų paren-■ uždraudimo atominiu gink-' 
gimus savo akrobatiniais1 lu. Bet Vakaru delegatai, 
šokiais. . vėl šaltai j pasiūlymą atsi-1

Montelliečiai giliai įverti- i L'V'v , delegacija I
- - - - - kaltina, kad Vakarai neno-,

•- - - j ri susitarti, tai “jiems vis-;
kas ir neprimtina”.

Montelliečiai giliai įverti- ■ 
na Pocių darbuotę ir juosi 
šiame pokylyje gražiai pa- i 
gerbė. Gerai, tain ir reikia! 
Šiam pokyliui šeimininkės1 
pagamino iš įvairiu ir su- ■ 
dėtinių valgiu karališka va
karienę. Svečiai valgydami 
gėrėjosi.

I Indžionkšinas prieš į Tuščias “juokas”
! streikierius ' Daily News” tyčiojasi,

i kad Tarybų Sąjungoje pa- 
Teisėjas George Tilžei' iš- į tupiama visiems kiekvieną 

leido indžionkšiną (draus- pytą marikštytis per 10 mi- 
mę) prieš ligoninių-tarnau-‘nu^u< Anksti rytą Mask- 
tojus, kurie yra streiko lau-1 voje per radiją yra toki ra
ke. Indžionkšinas draudžia i ginimai.
jiems pikietuoti užstreikuo-T Bet “Daily News” veltui 
tas ligonines. Šis dar yra i jš to juokus daro. Mankš- 
laikinas indžionkšinas; spė-1 tymasis priimtas ir Jungti- 
jama, kad bus išleistas ir į njų Valstijų armijoje; ma- 
“pastovus”. į tomai, ir šios šalies gydy-

Bet streikieriai sako: jo- ■ tojai supranta, jog iš to yia 
kie indžionkšinai mūs nesu- j nauuos. • . .
laikys nuo kovos už savoj ^ar daugiau: neginčija- 
reikalus; mes pikietuosime, i aias faktas, kad taiybiniai 
kaip pikietavome — teguEm(?n?s ištvermingi ir 
valdžia mus areštuoja! j sveiki. Dabartiniai gyven- 

Įtojų surasmejimas rodo, 
į kad TSRS iš 1,000 gyven- 
Įtojų per metus miršta tik 
ibiskį daugiau septynių, tai

Laisvėje buvo pranešta, yra,
kad birželio 21 d. yra ren- žiausiai visame pasaulyje. 

Joninės pas d d. , Laike Antrojo pasaulinio 
Huntingto-Į karo, kada Amerikos armi

joje didelis skaičius karių 
susirgdavo nervų 
mu, tai 
žurnalas 
si, kodėl

icerto. Chorui liko paramos.
m. Javos saloje rasti pir-'; Atrodo, choiiečiams^aitė- 

- -......... - į ja sunkesne darbymete. Mo-
• kaulai — viršugalvis, šlau-' Į^oja M. StePsler priminė, 
jnikaulis, keletas krūminių I ^ac^ &a netuiesime vakaci- 
dantų ir nedidelis apatinio n?s yra Jau ais^Y» 
žando gabalas, šiose lieka-1 turėsime imti mokytis ope- 
nose yra žmogaus ir bež-Į1’^8, SyĮvija dainų ir
džionių požymiai. Todėl šią ■ 
rūšį mokslininkas Diubua i statys. anksti

i pavadino pitekantropu — 
j stačiuoju beždžionžmogiu. 
Vėliau buvo rastos dar trys 
kaukuolės. Šie radiniai pa
tvirtino tai, kad pitekantro
pas buvo tarpinė forma 
tarp žmogaus ir beždžionės.

1927 ir 1939 metais bu
vo iškasta daug kaukuolių, Komitetas užgyrė j 
rodančių tolimesnį žmogaus 
evoliucijos kelią. Netoli Pe- ■

su savo auto pi įstatydavo ■ ^uvo mūSų protėviais?
poi eks į tą užeigą. senjaj mokslas domi-1 mykščio beždžion z m o g i o i j
Už ‘PAVOGTA’ VAIKINA ^uo klausimu. AnksčiauKAPOJO KIRVIU V™ ”mt ŽmTS 

; neturi nieko bendro su bez-
Swannanoa, N. C.—War- į džionėmis. Dievas, sakyda- 

ren Wilson kolegijos mieg- vo, žmogų iš karto sutvė- 
rūmyje Patricia Dennis, 22,ręs žmogumi, o beždžionę— 
metų mergina iš Cleveland, beždžione. Bet mokslas ėmė 

kitą griauti šitą religijos praši
ltose į manymą. Dabar jau gaili
am-įtinai įrodyta, kad žmoguj 

'taip pat yra kilęs iš gyvū- 
Rosejnijos pasaulio. Bet žmogus

j vaidybos. Operetę choras 
i rudeni, tai 4. 7 

mokytis kaip tik vietoje. 
Anksčiau susimoky s i m e, 

| gražiau paduosime mūsų 
I publikai.
I Komitetas turėįo pasita- 
i rimą apie “Sylviją”. Mūsų 1 £iamos 
Imokytoia pasiūlė maždaug i Kaulinius prie 
visą atlikėju sąstatą (cast).;110, ^abar pranešame, kad 

• - jr dar-1 Parengimas neįvyks. Prie-
bas ruošiamas pradėti. i Rastis tame, kad birželio 21 

Pabaigę dainas ir kalbas, LDS apskrities pik-'
kmo rastos kaukuolės pana-i turėjome vaisiu, jas uzfun- čju darže Jonai . penori;nėra, arba labai mažai yra, 
sios į pitekam tropo kau-1 dino draugai Vismauskas ir: )iknikui pakenkti. Atsipra-, Tarybų Sąjungos karių tar- 

gimtaaiemų i šome ku]>ie buvo ■ p.8j kurjenls teko didžiau- 
v Įsiregistravę mūsų parengi- šiuose mūšiuose dalyvauti, 

buvo rašyta - me dalyvauti. ----------------7
parinkęs ir 7 j j SAKO, KAD PERIMA Iš
O jų turėta i ___________ ‘ ; VALDŽIOS PINIGŲ

’ bus 'iU - 1 Washingtnas. — Joseph
Campbell, Kongreso finan-

1 sų generalinis kontrolie- 
, rius, sako, kad Boeing Air- 
i plane Co. perėmus iš val- 
džios $5,022,465 daugiau

1 1 • ta 1. - ’Pinigu, negu reikėjo. Taiyelande, Chicagoje, Detroi-; dg; ta nt 
te ir Rochesteryje gerai pa-'kesti bombinius 
vyko- lėktuvus.

LDS Bowlingo Tur^a-1 Campbell neseniai 
mentas taipgi pavyko. Ja-;no, kai iš valdžios taų^gi 
me dalyvavo apie 70 bowli-

Ohio, kirviu kapojo
merginą. Auka yra
Watterson, 20 metų
žiaus

Dennis sako, kad
“pavogė nuo jos vaikiną”, j jau taip toli pažengęs nuo 
Denkis užpuolė sandraugę | gyvulių, kad sunku mums 
4 valandą ryto lovoje ir jai | net atpažinti jo bend rus 
sužalojo veidą. Rosę nuve-1 protėvius.

^|žėj ligoninę, kur gydo jos - jr vis tik savo kūno su- 
veidą, kaklą ir akį. dėtimi ir panašumu žmogui

--------- ; labai artimi kai kurie gy- 
ATOMINIAI GINKLAI vuliai. Pačios artimiausios 
IR VAKARŲ NORAI j yra taip vadinamos žmog- 
Geneva. - Tarybų Sa-1 beždžionės - gorilos, 

pasiūlė l Panzes> orangutangai 
reikale inet lšore Panašios i žmogų:

■ panašus ausų grybeliai, ne-
- ■ turi uodegų. Beždžionės ga- 
!li pykti, džiaugtis, liūdėti 
I kaip žmogus, žmogbeždžio-

~ j nės net moka pasiimti iaz- 
J dą, kad ja nusimuštų nuo 

j medžio vaisiu.v
i Bet dar daugiau bruožų

! JAU DAUG PAVĖLAVO i žmogų atskiria ir nuo 
PASIGARSINIME |ž m o g b eždžionių pasaulio.

Shannon, Airija. — Iš
Newfoundland© atskrido

- - - - ‘ I Wal-
; cott, 27 metų amžiaus. Jis
I per Atlanto va^denvna at- i i-i n i aa i- ‘i i- tucii'u u iitričus ičlzaius, ii nie-1 liko 2,100 myliu kelionę i r - r- • r , j • - - i-i x v kada jos pati nepasidirbs.1

savo 
proga.

Daug kartų 
pirmieji, grubiai iš akmens apie choriečių 
nutašyti jų įrankiai. Jie gimtadienius, 
mokėjo naudotis ugnimi. ! daug ir, gal būt,

Kitas mūsų protėvis, gy-1 daugiau. Visuomenei norui 
venęs 
prieš 500 tūkstančių metų,

kuolę. Šie gyvūnai pavadin-1 Repšys 
šim-įti seniausiais kinų žmonė-, 
Jos mis — sinantropais. Rasti i

Jaunutis i neci°orkietis Daniel

Cleveland. Ohio
Filmų rodymas

dviejų motoru lėktuvu per 
11 ir pusę valandos. Jis sa- - - - - - - ( (<re_ 
kordas” perskridimo Atlan
to tokios rūšies lėktuvu.

Jau tūlas laikas, kai Jur- kad jam priklauso 
gis Klimas važinėja po vi
sas koloni ias su filmu
maršrutu, jis neaplenkia ir bet dabar, jau šimtai lėktu-
Clevelando. Jis parodys jo 
paties vykusiai 
filmą “Katriutės gintarai”.' 
Jis taipgi turi keletą vėliau
sių filmų ir iš Lietuvos.

Šių filmų rodymas ivyks 
penktadienį, geg. 29 dieną, 
Klubo Svet., 9305 St. Clair 
Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kviečiami visi atsilan
kyti. Kurie panorės, galės 
Klube ir vakarieniauti, nes 
penktadienių vakarais ten 
vyksta “Fish Fry”. Ateiki
te kiek anksčiau, bent 6 
vai. vakare. J. žebrys 

(42-43)

vų skraido dieną ir naktį 
kaspagamintą i Atlantą, tai mažai ... 

i kreipia dėmesio į jo žygį.

Mire Oswald Heck,, kuris 
New Yorko valstijos seime
lyje per 22 metus ėjo pirm- 
sėdžio pareigas.

Maynard, Mass.
Gegužės 21 d. į ligoninę 

buvo išvežtas Adolfas Ado
monis ir ten neužilgo mirė. 
Jis buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas.

J. Gaidys

Avalon, N. J.

Pas Bekampius girdėsite Brooklyno 
Aido Choro koncertą

Šiomis dienomis gavome užtikrinimą, kad į mūs 
rengiamą pokylį atvažiuoja Juozas Aleksaitis iš 
Connecticut valstijos ir atsiveža Brooklyn© Aido 
Choro koncertą, kurį jis užrekordavo. Koncertas 
atsibuvo gegužės 3 d. Tai buvo istoriškas koncertas. 
Mes grožėsimės ne tik Aido choro dainomis, bet 
girdėsime ir pavienių dainininkų dainas. Taipgi iš
girsime kalbą pagarsėjusio rašytojo Phillipo Bonos- 
kio, kurią jis pasakė koncerte, išvažiuodamas į Ra
šytoju kongresą, kuris atsibus Maskvoje.

Linksmybė tesis per dvi dienas—šeštadienį ir sek
madienį, gegužės 30 ir 31.

Užtikriname, kad visi svečiai ir viešnios būsite 
patenkinti. Bus įvairių valgių ir visokių gėrimų. 

' Viskas veltui.
Pokylio vieta: 147 13th St., Avalon, N. J. Tel. 

7-3117 Užkviečia Jos. A. ir Elzb. Bekampiai

6 p.—Laisve (Liberty)— Antr., gegužes (May) 26, 1959

Atšaukimas!
proporcionaliai ne

j sukrėti- 
USA karininlJh 
Gazette” stebėjo- 
tokių susirgimų

Maršrutas pavyko
LDS prez. J. Gasiūnas 

aiškina, ‘

Europoje maždaugi primint, kad jų visų išlai-. 
das padengia patys atskiri ■ 
tų pobūvėli! choriečiams grįžęs iš kelionės, 
rengėjai. Iš choro iždo nei- kadLDS susirinkimai Pitts- 
mama. Choras turi svarbes- burgh e, Wilmerdinge. 
nių reikalų išlaidas padeng
ti.

Nepamenu, kas tai pami
nėjo J.-Juškų bankete, jog 
choras įteikė .$50 dovaną. 
Tai klaida. Dovaną ’ įteikė

Heidelbergo žmogus, 
likučiai buvo rasti 

1856 m. Vokietijoje, Nean- 
derio upės slėnyje. Nenan- 
dertaliečių plačiai gyventa Se- 

■ Euro
poje, Afrikoje, Azijoje. Jų

i kurio

užmo

j Žmogus dirba sąmoningai, najame Pasaulyje.-- 
Gi beždžionės niekada neiš-Ė „ „
moksta sąmoningai ką nors | gyventa ir T S R S teritorį- 
padaryti. Jos numuša laz-|jQje- 
da vaisių ir lazdą numeta.
Jeigu ji neras lazdos, ji nie-1žmogaus protėviai yra Zero-'ne iš choro iždo. Chorui pa- 

[manjoniečiai. Nuo dabartį-■
Darbas galutinai atskyrė nių 

žmongų nuo gyvulių pašau- tiek, kaip šių dienų rasės 
lio. Net jo organizmas pa- tarpusavyje.’ 
sikeitė. Nė viena beždžio- i 
jnė, 1 
'dviem kojomis, nesilaiko vi-■ 
isiškai stačiai. Ž m o gaus 
rankos trumpesnės už ko- nes sužmogėjimo procese. 

I jas. Beždžionės — ilgesnės. Pagrindinė biologinė sąlyga
Žmogaus stuburas yra Si darbui atsirasti ir žmogui

Tiesioginiai dabartinio

Žmogaus protėvių sužmo- 
vaik š č i o d a m a žeme ! gėjimo procesą atskleidė F. 

Engelsas savo veikale 
Darbo vaidmuo beždžio-

formos. Beždžionės — su
linkęs. Žmogus turi sąmo
nę, kuri neatskiriamai su
sijusį su kalba. Kalba at
sirado taip pat dirbant, 
bendraujant. Net žmogaus 
smegenų dydis kalba apie 
jo aukštesnį išsivystymo ly
gį. Žmogaus smegenys sve
ria vidutiniškai 1400 gra
mų. žmogbeždžionių sme
genys sveria vidutiniškai 
ne daugiau kaip 400 - 600 
gramų.

Ir vis tik žmogus yra la
bai artima beždžionėms žin
duolių rūšis. Nežinodami 
žmonės netgi daro išvadą, 
kad žmogus yra kilęs iš 
šiandien gyvenančių bež
džionių. Bet argi iš tiesų 
taip yra?

Ne! Mokslas dabar neži
no tokių gyvūnų, kurie bū
tų kilę iš kitų dabar gyve
nančių gyvūnų. Įvairių gy
vūnų atsiradimas įvyko 
daug anksčiau.

Taip buvo ir su žmogumi. 
Labai tolimi žmonių ir bež
džionių protėviai buvo 

i bendri. Bet žmonės ir bež
džionės dabar yra atskiros 
bendrų protėvių šakos. Vie- 

I na šaka tobulėjo ir sudarė 
žmonių grupę. O kitos vys
tėsi visai skirtingai ir su
darė įvairias beždž i o n i ų 
grupes. Todėl iš šių bež
džionių niekuomet negalėjo 
ir negali išsivystyti žmo
gus.

Paleontologijos mokslas

kai ti-

perėmė pinigų Lockhe'
■susidėję patys choriečiai, o ninku. Pirmąją vietą iško- Aircraft Corp., Cessna Ai
i t/y r\ in n m > m i ri n I n a nn i n ■ • — « - • z>. « • •, v. - . vojo Milwaukes bowlinin-

v . .. . . : (‘iam reikalinga parama ir , kai. Julius Neumannas par-
zmonių jie tesiskiria (jis nedalina iš iždo dovanų. :Vežė jiems gražius prizus 

Korespondentas i o ... r v x .._______ I Bowlmgo metu įrašyta 11 
■LDS 11 naujų narių. Tail 

A])artmente35-36 7Gth į pUįkus pasižymėjimas. Tuo 
reikalu daugiausia darba
vosi Pauline Matečius.

I Bowlingo banketas, ivy- 
Sakoma, kad susipyko su Į kęs geg_ 17 buvo skait. 
žmona ir atsiskyrė. Jj rado j Jjngas ir entuziastiškas, 
negyva su plastiko maišeliu 1 Daug eiagimių jame daly- 
ant gaivus. Policija daro iš- vavo. 
vadą, kad jis užsidėjo mai--------------- ---------------------
šeli, kuris apsiveržė aplin- Daugiau įvairių parengi- 
kui jo kaklą ir užtroškino. mu Laisves naudai.

Atrodo, kad plastikiniai -----

St., Jackson Heights, sura-I 
1 do T. Evantą užsidusinusį. ■ 
Jis buvo 60 metu amžiaus, c-

craft Co. ir Engineering & 
Plastic Co.

LIETUVIŲ DUONOS 
MĖGĖJAMS

Radžiūnų duonkepykla,36 
Stagg St., bus atdara šį 
penktadienį, gegužės 29-tą, 
o uždara šeštadieni, 30-ta.i 7 V

išsivystyti — stačia kūno 
laikysena. Stačia laikysena 
palaipsniui at.pa 1 a i d a v o 
rankas nuo vaikščiojimo. 
Rankos galėjo būti panau
dotos darbui. Darbas vystė 
rankas ir smegenis. / 
kant sudėtingą darbą, atsi
rado reikalas kalbėti. Besi
vystant darbui ir kalbai, 
atsirado visuomenė. Darbo 
dėka žmogaus protėviai su- 
žmogėjo.

Nors žmogus yra gyvuli
nės kilmės, bet jis nebe gy
vulys. Gyvulys turi nuolat 
taikytis prie gamtos, pats 
joje nieko sąmoningai ne
pakeisdamas. Gyvulys, jei
gu jis negali savo kūnu pri
sitaikyti prie naujų sąlygų, 
žūva. Žmogus gi, pats iš 
esmės nepasikeisdamas, ga
li gyventi įvairiausiose ge
ografinėse sąlygose. Darbo 
žmogus pritaiko gamtą sa
vo reikalams.

S. Dzingaite 
Vilnius

Daugiau įvairių parengi-

PHILADELPHIA, PA.

i maišeliai yra pavojingi. Po-
. Ilicija sako, kad New Yorke ! ntsi- i. v.. vi i ijau 25 vaikučiai užduso be- 

žaisdami su tokiais maiše
liais.

Detroitas. — Ford Motor ’ 
Co. didina fabrikų kiekįI 
Kanadoje. i

REIKALINGA ATSARGA 
SU CHEMIKALAIS

Irvington, N. J. —Rober
tas Golombowski, 14 metų, 
labai įdomavosi cheminiais 
užsiėmimais. Eidamas iš 
mokyklos jis kelnių kišenė
je nešėsi bonkutę “sodium 
peroxide” chemikalų. 
Bonkutę sprogo ir berniu
ką labai apdegino. Jis pa
imtas į Irvingtono ligoninę. •

AKRŲ IŠPARDAVIMAS. 5 iki 
500 akrų plotų. Tarpe Phila. ir 
Atlantic City. $150.00 ir daugiau 
už akr#. Susitarimai. Žemės nuo
savybė apdrausta. N. Rathblott, 
sav. Aramingo ir Girard Avės., 
Phila. 25, Pa. Garfield 5-1103.

(41-43)

Pa tai- 
nudažome už prieinamų 

vasarini sandėlį.

Help Wanted—Female

CAREFUL CARPET 
CLEANING CO.

Nuo 1863 metų mes gražiai, 
švariai išvalome divonus. 
some,
kainą. Turime 
Prižiūrime namų ir raštinių di- 
vonus. 89-49 129th St., Richmond 
Hill. Virginia 9-2341. New 
Yorke MU. 8-0700.

KNYGA, ŠVIESA, MEILE IR LAIME
SAULĖS RŪSTYBĖ. Kaip iš jaunatvės fontano trykšta iš šitos 

knygos (romano) ne tiktai vaikystės bei jaunystės poezija, bet 
drauge ir viduramžio vaisingas, kūrybingas gyvenimas, džiaugsmas, 
meilė ir laimė. 311 psl. Kaina tik $-•

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Baisiai aštrūs šiurpuliai eina per visą 
skaitytojo kūną, kai jis šitos knygos apsakymus skaito ir mato, 
kaip žmonės vargsta ir kenčia po karaliaus Dolerio padu.
316* psl. Kaina $2.

ŠIRDIES RŪMAI. Ir džiaugsmo, ir liūdesio ašarų nesulaiko 
skaitytojas, kai jis šitą knygą (romaną) skaito ir jaučia ir mato— 
ką? Jis pats ras skaitydamas. 4491 psl. Kaina $2.

ŠLIUI’TARNIAI. šita didelė knyga labai vaizdingai parodo 
Amerikos lietuvių ne liktai vargus, kovas ir kančias svetimoje že
mėje, bet kartu ir labai didelę meilę savo gimtiniam kraštui ir 
jo žmonėms. 652 psl. Kaina tik $2!

Visos 4 knygos sykiu tik už $5!
AMERIKOS LIETUVIAI IR ANGLIŠKŲJŲ SKOLINIŲ ŽODY

NAS. Čia tai jau tikriausiai skaitytojas ras pačius svarbiausius 
Amerikos lietuvių kultūrinio gyvenimo bruožus ir vartojamos jų 
kalbos gyvus vaizdlus. 366 psl. Kaina $5.

visos 5 knygos drauge tik iii $8.

Jau šimtai šitų knygų išsiųsta į Lietuvą ir gauta labai daug nuo
širdžių laiškų, rodančių Lietuvos žmonių didelę meilę Am. lietuvių 
knygoms, kurių jie dieną naktį laukia,-o kai gauna, tai jos eina per 
rankų rankas . . . (Knygas siunčiame Lietuvon už tą pačią kai
ną; persiuntimo kaštus apmokame.)
DR. AI.G. MARGERIS, 8325 S. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILU

COOK. Wanted at once. Must 
be experienced. New Convent. 
Sleep in. Nice working conditions. 
Steady year round position. Apgfcy: 
SAINT ATHANASIUS CONVENT, 
2201—662nd St., Brooklyn, N. V, Or 
call BE. 6-4791.

(43-47)

WOMEN. Light Factory Work. 
Steady Job. 5 day week. Some 
overtime. Disability Insurance. 
Paid Holidays. Must speak English. 
Ask for “BEN." Tel. ST. 4-7883.

(42-48)

••

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•W**OG*

: Newark 5, N. J. j 
j MArket 2-5172 '4 Į
• 426 Lafayette St. |
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