
Sofia. — Keli tūkstančiai 
Bulgarijos jaunuolių išvyko 
į Tarybų Sąjungą, kad per 
vasarą padirbėti naujuose 
plotuose.

p

THE LITHUANIAN DAILY
f

Richmond Hill Ketvirtad., birželio (June) 27, 1957No. 125

“Worcester, Mass. Dau Gerbiama Administraci-

, Shrewsbury

Haven, Conn., prisiuntė blanką ir

sake

mošai

E

kur

ne 
per

$75.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 

. 2.00

PRIETELIŲ KLUBĄS
Mazurka, Worcester, Mass. .. .. ...

V išvien važiuosime. 
“Grammatica Litvanica.”

Rašo R. Mizara

Tai gali būt’
Nežiūrint to, kad daugelis

* valstijų leidžia vis naujus ir 
naujus įstatymus, varžančius 
automobilistus, nelaimės vis- 
vien įvyksta, ir jų daug!

Toje pačioje Connecticut 
valstijoje pastaruoju metu au
tomobilių vairuotojai suvaržy
ti labiau negu kai kuriose ki
tose valstijose, bet ar ten vieš
keliuose nelaimių neįvyksta?!

Gal nebloga būtų, jei auto
mobiliais važiavimo taisykles 
visos valstijos suvienodintų. 
Gal būtų gerai, jei, sakysime, 
per visas Jungtines Valstijas

• būtų apribotas važiavimo 
greitis, na, daleiskime, 
greitesnis kaip 55 mylios 
valandą.

u
Dabargi esti taip: kai

leidžia lėkti 60-65 mylias per 
valandą. Na, o kai kuriems 
dar-ir to neužtenka: jie tave 
mojasi. pralenkti, leisdami 
mašiną lėkti 70—75 mylias 
per valandą. Ir jiems nieks 
nieko nedaro!

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian dally In 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Connecticut valstijos guber
natorius Abraham Ribicoff 
sakė kalbą gubernatorių kon
ferencijoje, vykstančioje Wil
li amsburgo mieste, Virginia 
valstijoje.

Be kitko jis kalbėjo apie 
nelaimes automobilių važiuo- 
tėje, apie nelaimes gatvėse ir 

* Vieškeliuose, kurių yra tiek 
daug, ir kurios dažnai esti 
daugeliui žmonių “mirties pa
talu.’’

Jei nebus kas nors griežtes
nio padaryta, tai bėgyje seka
mų dešimt metų Amerikoje 
automobilių nelaimėse bus už
mušta 500,000 žmonių, 
gubernatorius Ribicoff.

ros leidykla išleidžia knygą 
“Pirmoji lietuvių kalbos gra
matika“. Redagavo J. Balči
konis ir B. Larinas. 512 psl.

“Leidinį paruošė
Mokslų Akademijos 
kalbos ir literatūros 
tas.

KRISLAI
500,000 žmonių žus.

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. T. 8$ 11.00
Kanadoje ...............    11.00
Kitur užsienyje .........   15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose__ .............__ 10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai

Roosevehiene norėjo vykti 
į Kiniją, bet jai neduodama- 
Amerikos viza: vyks į TSRS

Nemaža žmonių iš Philadel- 
phijos,Baltimorės, New Jersey 
valstijos rengasi vykti pasi- 
viešėti pas Bekampius Į Ava
lon, N. J.

Vieni ten vyks birželio 29 
f d. (ir nakvos), kiti — birže

lio 30 dieną.
Pažmonys žada būti gražus, 

Įspūdingas. Kurie norės, ga- 
. lės smagiai Atlanto okeane 

pasimaudyti.
Na, o trejetu dienų vėliau, 

> Liepos 4-ąją, daug žmonių 
vyks į Laisvės naudai ruošia
mą pikniką Montello-Brock
ton, Mass.

Automobilių vairuotoj ams: 
nežiūrint, kur minėtomis die
nomis važiuosite, nelėkite 
“kaip akis išdegę“, lėčiau 
važiuodami galite greičiau 
(ir užtikrinančiau) nuvažiuo
ti.

• Vienas geras prietelius pri- 
- siuntė iš Vilniaus labai dailų, 
* spalvotą, meistriškai išleistą 

lapeli. Jis atspaustas penkio
mis kalbdmis: lietuvių, rusų, 

'f anglų, francūzų ir vokiečių.
štai lietuviškas tekstas:
“Lietuvos TSR Valstybinį 

politinės ir mokslinės literatū-

New Yorkas. — Eleanor 
Roosevelt savo spaudos skil
tyje “My Day” (kuris New 
Yorke telpa laikraštyje 
“Post ’ ir taipgi eilėje: kitų 
laikraščių kituose miestuo
se) atidengė, kad ji pagei
dauja vykti Liaudies Kini- 
jon, bet Valstybės depart- 
mentas atsisako jai duoti 
leidimą. Ji turi pasportą, 
bet Valstybės, departmento 
pasportų skyrius ją įspėjo, 
kad jai nebus duotas leidi
mas Kinijon vykti.

Rooseveltienė sako, kad 
ji norėjo vykti. Kinijon 
kaip žurnalistė. Ji norėjo 
palyginti Amerikos ir Ki
nijos apšvietos sistemas, 
turėti pasikalbėjimus su 
kai kuriais Kinijos vadais. 
Ypatingai ji norėjo susi
tikti su Mme. Sun Jat-sen, 
Kinijos tautinio atgimimo 

Castillo Armas 
anie Guatemala 

-k ■

ir tremtinius
Guatemalos Miestas. — 

Fašistinis Guatemalos dik
tatorius Castillo Armas sa- 

anti-fašistiniai 
užsienyje dar-

ko, kad 
tremtiniai 
buojasi, kad nuversti jo re
žimą. Jis sako, kad tremti
nių ginkluoti būriai net 
bandė užimt pakraščio ruo
žą Guatemaloje, kad vėl 
ten išsodinti daugiau gink
luotų tremtinių, bet jie bu
vę atmušti.

Tremtinių vadovybės, sa
ko Armas,: randasi Meksi
koje ir Costa Ricoje. Jis sa
kė, kad paskutiniu laiku pa
čiame Guatemalos mieste 
policija suėmė daug “kon- 
spiratorių”, tai yra, anti-fa-

lietuvių 
institu-

: t

“Leidinyje yra platus įva
das, p. Kleino gramatikų 
“Grammatica L i t v a n ica“ 
(1653) ir “Compendium Lit- 
vanicO’Gramanicum” (1654) 
fotokopijos . bei jų vertimai į 
lietuvių kalbą, pridėti D. 
Kleino vartojamų terminų ir 
vardų paaiškinimai bei įvai
rios rodyklės.

“Knyga 
kams.”

skiriama kalbiniu-

šis mokslinis vei- 
mūsų kalbą eili- 

bus vargiai 
Kalbininkams

žinoma, 
kalas apie 
niam skaitytojui 
beįkandamas.
— taip!

Atsiminkime, ne vienas kita
tautis žymus kalbininkas yra 
pasakęs: Kas į nestudijuoja lie
tuvių kalbos, tas negali skai
tytis gerų, pilnu kalbininku. 

patriarcho našle. Aha yra| 
Liaudies Kinijos santvarkos 
rėmėja, nors, ji yra Čiango 
žmonos sesuo.

Mrs. Rossevelt sako, kad 
leidimo negavimas jai yra 
labai nemalonus reiškinys, 
nes ji labai norėtų Kini j on 
vykti. Bet kadangi ji negau
na leidimo vykti ten, tai 
artimiausiu laiku vyks Ta
rybų Sąjungom Tai bus 
ne pirmas jos vizitas ton 
šalin, bet ji tikisi ir ten 
daug ko naujo pamatyti.

ACLU protestuoja
Amerikos Civilinių lais

vių sąjunga (ACLU) pa
reiškė Valstybės depart
ments protestą ryšium su 
vizos nedavimu Rooseveltie- 
nei. ACLU sako, kad tas 
vizos paneigimas yra dide
lis smūgis Amerikos civili
nėms teisėms, kuriii dalimi 
yra ir teisė keliauti.

“Post” atspausdino veda
mą straipsnį, kuriame pa
sisako panašiai kaip ACLU.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS 1I

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose Stassenas 
pasiūlė, kad Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos karių 
skaičius laipsniškai būtų 
sumažintas iki 1,700,000 
kiekvienoje šalyje.

Maskva.,—Tarybų Sąjun- 
gon atvyko Vakarų Vokie
tijos delegacija.

Pekinas. —Mao Tste-tun- 
gas išleido naujus patvar
kymus liaudies, pojicijai. 
Patvarkymuose sakoma, 
kad ir policija neturi būti 
biurokratinė, kad policinin
kai turi palaikyti glaudžius 
ryšius su liaudimi, klausy
tis žmonių nuomonų, elgtis 
kaip liaudies tarnautojai, o 
ne kaip įsakinėtojai. .

Milwaukee. — Wiconsino 
senatas 199. balsų prieš 12 
atmetė Legijono siūlomą į- 
statymą, pagal kurį galima 
būtų grieėtai bausti už’ ša-* 
lių nuomavimą komunis^ 
tams.

pra- 
laikraštis “At-Tach- 

Jordanijoje ruošiama-

Am m anas. — Kaip 
neša 
rir”, 
si paleisti parlamentą. No
rėdami paruošti šiam aktui 
viešąją nuomonę, reakciniai 
deputatai spausdina straip
snius, kuriuose mėgina pa-' 
grįsti reikalą paleisti parla
mentą. Pavyzdžiui, tokį pa
reiškimą padarė parlamen
to užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas Halifis.

Kaip praneša laikraštis 
“An-Nur”, bendras suimtų
jų skaičius Jordanijoje sie
kia 10 tūkstančių. z x

»

Labai Vėlinasi Sukėlimas Laisvei

$10,000 FONDO
“Worcester, Mass. — Dau Gerbiama Administraci

ja: Čia rasite čekį sunįoje $130. Tai bus antras, siuntinys 
nuo worcesteriečių, g^rų Laisvės patriotų. Draugiškai, 
J. Skilu tas.” Aukojo: j

J LLD 11 kuopa ..
j. Gerdauskas ..
J. Deksnis .. .
F. P. Petrauskai

Laisvės Patriotas 
P. Bacevičia .. i.. 
K. Valantukevičja 
J. Senkus .. ..

| K. Vizbarą ..
O. Stankienč ..
V. Žitkus ....

John Patkus, New
$102, ir rašo, kad gal dar daugiau surinks aukų. Aukojo:

Tėvų dienos parengimas, per BĮ. Medly ir
J. Kuncą . . . . . ........... .. • .......

John Patkus............................. .................
Laisvės Skaitytojai.. ............ .■................
Josn ir Mrs. Tu
John Aleshunas

AUKOS
ĮMr. ir Mrs. Grannas, Ozone Park, N. Y. . 
Jurgis Žilinskas, "Worcester, Mass...........
A. Grigaitis, Jennings, La. ..... . • •.... 

John Matuza, Trenton, N. J........  • -.........
Paul Butkus, Upper Black Eddy, Pa........
p. Grabausko Drangas ................... .
|K. Depsas, Mastic Beach, N. Y. .. ...........

(Tąsa ant 3 puslapio)

Tito sako, kad negalima vienu 
metu kalbėti už vienybę,--ir 
taipgi atakuoti demagogiškai

Belgradas. — Jugoslavi
jos fabrikų darbininkų ta
rybų atstovų suvažiavime 
Tito sakė, kad kai kurie so
cialistiniai kraštai iš vienos 
pusės ragina Jugoslaviją ei
ti su jais vieningai, bet iš 
kitos pusės “iš pasalų” ata
kuoja Jugoslavijos vadovy
bę kaip “revizionistinę, a- 
narchistinę ir kapitalisti
nę”.

Tito sakė, kad Jugoslavi
ja nenori niekam užmesti 
savos socializmo rūšies ir ji 
to paties reikalauja iš ki- 
-__ __ s------------ -------- :-------

Britų laikraštis sako:— 
kur mes dabar pasidėsim ?

, Londonas. — Konserva
torių « laikraštis “Daily 
Mail ’ sako: : • ''

“(Mes. turėjome kraustyti 
kadaise savo karinį štabą 
Artimuose Rytuose iš Le- 
vanto į Suezą, paskui iš Su- 
ezo į Kiprą. Dabar planuo
jame kelti štabą iš Kipro į 
Adeną arba Keniją, o pas
kui jį kelsime kur ' kitur, 
nes ir ten nebūsime ilgai 
pageidaujami. Kur, paga
liau, mes tada pasidėsime?”

Bari. — Koks šimtas ju
goslavų pabėgėlių čia sto
vykloje; sukėlė bado streiką. 
Jie sako, kad “jiems nusi
bodo valgyti spageti •— vie
nintelį valgį ■ kokį italai 
nuims duoda. . ’ į

_____ —__ -

Roma, r- Zoli vėl bando 
sudaryti valdžięs kabinetą.

/y . . ‘

$20.00
10.00 
10.00 
10.00

, 10.00
10.00
10.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

$20.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

tų. Jeigu jie mano, kad no
ri eiti su mumis vieningai, 
tegu jie nustoja mus de
magogiškai puolę ir tegu 
su mumis diskusuoja kon- 
kretiškai-ideologiniai, sakė 
jiš, bet jeigu jie mus puola 
demagogiškai, tegu jie nu
stoja mus šaukę į vienybę.

Suvažiavime dalyvauja 
apie 2,500 delegatų. Kaip 
svečiai dalyvauja komunis
tai ir kairūs unijistai iš be
veik visų Rytų ir Vakarų 
Europos kraštų, įskaitant 
Tarybų Sąjungą;

Pirmais uraganas, Audrey, 
jau keliauja mūsų link

- New Orleans., -r Pirmas 
Šios vasaros, .uraganas-vįe- 
sulas, gimęs tropiškose Ka
ribų marėse, jau* pasiekė Š. 
Ameriką. Jis šiuo metu ne- 
tu netoli New Orleans ir 
jeigu nepakeis krypties, 
pasieks šiaurines valstijas 
Vidurvakariuose.

Kai kurie 
laikraščiai sako,

Nagy jau Vengrijoje?
Paryžius.

vietiniai
kad buvęs premjeras Nagy 
jau ne Rumunijoje, kur jis 
buvo laikomas, o pačioje 
Vengrijoje, Eoutca kalėjime 
Budapešte./ Esą, jis laiko
mas kalėjime ir prieš jį bus 
surengtas teismas. ‘

Ši žinia I nepatvirtinta iš 
autoritetingų šaltinių.
Ii ’■.■■■ 7

Užrašykite Laisvo savo draugui

METAI 47-ti

Šiaurės Korėja reikalauja, 
kad visos užsienio armijos 
būtų ištrauktos iš Korėjos

Panmunžanas. — čia su
sitiko paliaubų komisijos 
abi pusės — šiaurės korė
jiečiai iš vienos ir amerikie
čiai (einą Jungtinių Tautų 
vardu) iš kitos. Kaip žinia, 
amerikiečiai reikalavo ko
misijos sesijų, nes jose jie 
paskelbė, kad daugiau 
nesilaikys visų paliaubų 
taisyklių ir sau ima teisę 
didinti karines jėgas Pie
tų Korėjoje.

Korėjos (Šiaurės) Liau
dies respublikos delegacija 
dabar atsakė savo planu: 
reikia sušaukti plačią tarp
tautinę konferenciją, ku
rioje būtų aptariama, kaip 
galima ištraukti iš Korėjos 
visos teritorijos visas užsie
nio karines jėgas.

Š. Korėjos delegacija sa
ko, kad jau tikrai laikas, 
kad visa Korėja būtų ap
tuštinta nuo užsienio ka
reivių.' Kaip žinia, šiaurės 
Korėjoje karo metu buvo 
daug kinų dalinių, bet da
bar jie beveik pilnai iš
traukti. Pietų Korėjoje dar

Gyvenimas 
Lietuvoje
Apvalo nuo krūmų

Kėdainiai. — Ne taip jau 
plačiai nusidriekė Kėdainių 
rajono Mičiurino vardo kol
ūkio laukai. Kolūkis turi 
2,800 hektarų žemės, tačiau 
nedirbamos čia net tūkstan
tis hektarų!

Yra rųiško, kuris duoda 
naudos, yra šiek tiek pa
kenčiamų natūraliųjų pie
vų, bet didesniąją dalį ne
dirbančios žemės užkerojo 
krūmokšniai.

Naujasis kolūkio pirmi
ninkas Kantautas, pasita
ręs su kolūkio agronomu 
Grigaičiu ir kolūkiečiais, 
nubrėžė didelį planą kovai 
su krūmokšniais. 500 hek
tarų žemes, kurioje dabar 
keroja krūmokšniai, netoli
moje ateityje taps kultūri
ne , pieva jr ganykla.

Pagrindinis krūvis vyk
dant šį planą tenka Kėdai
nių MTS mechanizato
riams. Pernai į kolūkį atvy
ko patyręs ir darbštus trak
torininkas Skaraitis. Su ga
lingu traktoriumi S-80 ir 
krūmarove jis įsibrovė į 
krūmynus. Pernai Skarai
tis išvalė maždaug 80 hek
tarų plotą, šiemet jis vėl 
rauna krūmus.

Tarp menkučių krūmokš
nių, kuriuos traktorius ne
sunkiai išpešioja, pasitaiko 
ir didelių pavienių medžių. 
Negi juos paliksi keroti vi
dury lauko? O tokių pap
rastai neišrausi. Tenka iš 
pradžių nutraukti išsiraiz- 
giusias šaknis, o tik pas
kui vėrsti. ’ 

■i

r

yra skaitlingi amerikiečių 
daliniai. Ten vienu metu 
taipgi buvo britų, australų, 
turkų ir kitų šalių karių, 
bet anie beveik ištraukė sa
vo dalinius.

Amerikietiškoji delega
cija paliaubų komisijoje 
tuojau vietoje pasiūlymą 
atmetė.

Tokyo. —Amerikietis ka
reivis Girard, kuris nušo
vė japonę moterį ir dabar 
sėdi kalėjime, šiomis die
nomis ves jauną japonietę, 
kuri per nekurį laiką jau 
buvo jo meilužė.

Kiši reikalavo 
sulaikyt visus 
sprogd iii ėjimus

New Yorkas. — Japoni 
jos premjeras Kiši jau iš' 
vyko namo. Bet prieš išvyk
damas jis pasakė kalbą 
Jungtinėse Tautose ir tos 
kalbos vyriausia tema buvo 
mintis, kad reikia sulaikyti 
visus atominius ir vandeni
linius sprogdinę j imus.

Kalbėdamasis su prezi
dentu Eisenhoweriu ir ki
tais Amerikos valdžios va
dovais Kiši buvo, sakoma, 
kuo nuolankiausias Ameri
kos politikai, bet atsiradęs 
Jungtinių Tautų platfor
moje, jis tapo labiau sava
rankišku.

Kiši kalba buvo perduota 
per Jungtinių Tautų radijo 
programą visam pasauliui.

Jis taipgi konferavo su 
J. T. generaliniu sekreto
riumi Hammarskjoldu.

Krikdemai lengviau 
atsikvėpė, — senis 
Adenaueris pagerėjo

Bonna. — Vakarų Vo
kietijos Krikščionių demo
kratų partija buvo labai su» 
sirūpinusi, nes jos vadas 
kancleris Adenaueris buvo 
apsirgęs gripu. Gripas nela
bai pavojinga liga eiliniam 
žmogui, bet Adenaueris tų? 
ri 81 metus amžiaus, ir 
krikdemai bijoję, kad jie 
gali jo netekti. Bet Adenau- j 
eris, kaip pranešama, gerė
ja.

Tuo tarpu iš Romos pra
nešama, kad ten susirgo ki
tas panašaus amžiaus senas 
žmogus — popiežius.

Jakarta. — Kalbėdamas 
parlamente, parlamento de
putatas nuo Komunistų 
partijos Sisvojo pareiškė, 
kad visų sunkumų, kuriuos 
dabar išgyvena Indoneziją, 
šaltinis yra JAV mėgini
mai įtraukti Indoneziją į 
karinį agresyvų SEAf 
paktą. '•T*
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AUKŠČIAUSIO TEISMO SESIJA 
BAIGĖSI

PAPRASTAI, mūsų šalies Aukščiausias Teismas kas 
metai ima keletą mėnesių atostogų. '.. *

Šiemet jis turės tris mėnesius atostogų. Praėjusį 
primadienį jis baigė savo sesiją ir dabar, kitai sesijai, 
susirinks tik spalio mėnesio 7 d. (Tiesa, teismas dar vi
sai neišsiskirstė — dar jis spręs vieną specialią bylą, ku
rią valdžia prašė išspręsti, būtent kareivio Girardo by
lą: kas tą amerikinį kareivį turi teisti —- amerikinis ka
ro teismas ar Japonijos teismas? Šią bylą teismas, rodo
si. žadėjo paskelbti liepos 8 d.)

Kiekvienas sutiks, jog šiemęt Aukščiausias Teismas 
atliko daug gerų sprendimų, ginant Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, ginant amerikiečių teises, kurias bandė u- 
zurpuoti, paneigti kongresiniai komitetai ir vykdomosios 
valdžios organai.

Aukščiausias Teismas pasirodė esąs kur kas apdai
resnis ir uolesnis Konstitucijos ir individualinės žmonių 
laisvės, jų teisių draugas, negu Kongresas, negu vykdo
moji valdžia!

Praėjusioje sesijoje Aukščiausias Teismas padarė 
eilę svarbių nuosprendžių, teikiančių amerikiečiams* vil
ties, kad Pirmasis prie Konstitucijos amendmentas dar 
gyvuoja, kad jis dar gyvuos, kad jokie reakcionieriai, 
jokie kongresiniai komitetai ir žemesnieji teismai dar 
jo nesunaikino, nepalaužė.

Tai milžiniškos reikšmės dalykas/ Yra žmonių, ku
rie sako, būk Aukščiausias Teismas ąavo sprendimais 
pasitarnavo tik komunistams. Tai didelė netiesa! Ne 
komunistams teismas pasitarnavo, o visiems amerikie
čiams, visiems žmonėms.

Kas būtų buvę, jei teismas būtų užgyręs. kongresi
nių komitetų taktiką, “tyrinėjant ’ žmones, nesiskaitant i 
su Pirmuoju amęndmentu? Kas būtų buvę, jei žemesnių-

KAS KA RAŠO IR SAKO
SPAUDOS VARGAI

Dienraštis Vilnis'rašo:
“Savaitraštis ‘Vienybė’ 

pakėlė savo metinę prenu
meratą nuo penkių iki sep
tynių dolerių. Už pavienę 
laikraščio kopiją reikės mo
kėti 15 centų.

“ ‘Vienybės’ leidėjas-re- 
daktorius J. Tysliava sako, 
kad imant už laikraštį pen
kis dolerius, susidarydavo 
deficitas. Prie kiekvienos 
prenumeratos re i k ė d a v o 
primokėti du dolerius. Pa
kėlus prenumeratą iki sep
tynių dolerių, deficito gal 
nebus.

“J. Tysliava sako, kad tū
las latvių laikraštis, kuris 
eina du kartus savaitėje, 
ima iš savo skaitytojų. $16, 
gi savaitinis estų laikraštis 
9 dolerius.

“Laikraščiams, net ir ka
pitalistiniams, gyven imas 
darosi vis sunkesnis. Be
veik visi kapitali s t i n i a i 
laikraščiai pakėlė kainas už 
prenumeratą ir pavienius 
numerius.

“ ‘Vilnies’ skaitytojai te
gul gerai pagalvoja apie tai, 
kad savaitraštis ‘Vienybė’ 
pakelia prenumeratą iki $7, 

Į kai ‘Vilnis,’ kuri eina kas
dien, ima už prenumeratą 
Chicagos ribose tik $12, o 
už Chicagos ribų tik $10.

“Kiekvienas supras, ko
dėl turime surinkti gana 
daug aukų ‘Vilnies’ palai
kymui.”

Kas pasakyta apie Vil
nį, tas pats tinka ir Lais
vei. Su kiekviena diena 
mūsų dienraščio išleidimas 
iškaštingesnis, nežiūrint to 
fakto, kad Laisvės persOna-

mas, jų realistiniai elemen
tai, gausi etnografine me
džiaga, daro juos reikšmin
gus ir šiuo metu/ — pri
pažįsta Vilniaus radijo pra
nešėjas.”

Na, argi Vilniaus radijo 
k o m entatorius neteisingai 
apibūdino M. Valančiaus 
raštus? žinoma, teisingai!

Kaip Lietuvos darbo žmones 
poilsiaus vasarą

jų teismų nuteisimus nekaltų žmonių kąleiiman Aukš- lo nariai dirba už mažas al
kiausias Teismas būtų užgyręs? šiandien tai būtų pa-jgas-• .Del to mes ir skatina
daryta komunistams, o rytoj — bet kuriam piliečiui, bet 
kuriam amerikiečiui.

Baigiant sesiją, Teismas taipgi paskelbė porą gerų 
sprendimų tais pačiais klausimais, kuriuos buvo palietęs 
anksčiau.

Teismas, pavyzdžiui, atmetė žemesniųjų teismų nuo 
sprendį Michigano valstijos šešių komunistų byloje. Tie 
šeši darbininkų judėjimo veikėjai buvo nubausti kalėji
mu ir piniginėmis pabaudomis už tai, būk jie nusižengė 
Smitho įstatymui.

Teismas tarė: jie buvo nuteisti, pasiremiant nepa
kankamais įrodymąis jų kaltumo; jie būva nuteisti ne 
dėl to, kad jie būtų organizavę žmones jėga ir prievarta 
valdžiai nuversti, p dėl to, kad, gal) būt jie tik teoretiš
kai kai kur kalbėjo ar skaitę knygose apie valdžios nu
vertimą jėga ir prievarta.

Einant teismo nuosprendžių, jei valdžia nori, jei turi 
pagrindo, tegu iš naujo juos duoda teismui, o jei ne, tegu 
pąleidžia; lai būva jie laisvi.

Kitu nuosprendžiu teismas atmetę žemesniųjų teis
mų pabaudas, uždėtas žymiam advokatui Harry Sache- 
riui, darbo unijų veikėjui Abraham Flaxeriui ir kolegi
jos instruktoriui Lloyd Ėarenblattui neva už Kongreso 
pažeminimą. • ♦

Vadinasi, teismas šiais nuosprendžiais tik pakartojo 
savo sprendimus, paskelbtus savaite anksčiau Watkinso 
ir Kalifornijos komunistų bylose. j

VISĄ TAI PASĄKIŲS, tenka pridėti, jog dar eilė 
svarbių bylų, liečiančių civilines žmonių teises, yra to 
paties teismo žinioje, neišspręstų bylų.

Pavyzdžiui, yra byla nepiliečio imigranto, riuskirto 
deportavimui dėl to, kad jis kada nors priklausė Komu
nistų partijai.

Yra bylos dviejų darbininkų veikėjų, kurie nubausti 
kalėjimu tik už tai, kad yra Komunistų partijos nariais..

Šias ir kitas svarbias bylas teismas spręs kitoje se
sijoje, kai susirinks spalio 7 dieną. '

me mūsų gerus žmones sto
ti talkon, kad sukeltų $10,- 
000 fondą vasaros sunkme
čiui pergyventi.

DĖL VYSKUPO MOT. 
VALANČIAUS RAŠTŲ

LRKSA organas Garsas 
rašo:

“Vilniaus radijas pami
nėjo Motiejaus Valančiaus 
82-ines mirties metines. Jis 
vadinamas ‘lietuvių realis
tinės prozos pirmtaku,’ to
liau: ‘žymus 19-jo amžiaus 
lietuvių kultūros bei litera
tūros veikėjas. Valančius 
prisidėjo prie liaudies eko
nominės padėties bei kultū
rinio lygio kėlimo, steigė 
mokyklas, blaivybės drau
gijas, leido knygas... Jis 
pripratino skaityti ištisą 
valstiečių kartą.

“Tačiau Vilniaus radi
jas, iš kitos pusės, negali 
susilaikyti n e p a s t e bėjęs, 
kad Valančiaus raštai gina 
kaimo buržuazijos interesus 
ir išreiškia savo klerikalinę 
tendenciją.. Ęaęigejidą yiĮ- 
nįąus radijas, kad Valan
čiaus vaizduojamame kai- 
me nesą klasinių prieštara
vimų, o teigiami veikėjai vi
suomet esą pamaldūs. Vis 
dėlto ‘jo raštų liaudišku-

APIE KANADOS 
RINKIMUS

Dėl neseniai įvykusių Ka
nados parlamento rinkimų 
savaitraštis Liaudies Bal
sas taip pasisako:

“Tas faktas, kad Kana
dos žmonės pasuko nuo li
beralų prie: konservatų, nė
ra nuostabus dalykas. Tai 
nebe pirmas sykis ' taip 
įvyksta. Kada viena parti
ja įsipyksta, jie balsuoja už 
kitą. Taip yra nuo seniai. 
O liberalai daug kam buvo 
įsipykę. Nuostabu tas, kad 
industriniuose centr u o s e , 

’kur yra daug darbininkų, 
konservą tai turėjo didžiau
sią pasisekimą. Toronte iš 
18 rinkiminių apylinkių 
konseryatai laimėjo septy- 
niolikoj. CCF daug geriau 
pasirodė farmerių tarpe, 
negu tarp darbininkų. Ypač 
Toronte, kur randasi daug 
unijistų, CCF nerado dide
lio pritarimo, nekalbant jau 
apie progresyvius kandida
tus. .

“CCF ir progresyviai ge
riau pasirodė į vakarus nuo 
On tari jos. Išrodo, kad te
nai žmonės geriau pažinojo 
senas partijas. O gal dėl 
to, kad tenai jau seniai ne
turi pasisekimo konservatų 
ir liberalų partijos. Kaip 
žinia, Saskačevanoj, Alber
toj ir Britų Kolumbijoj val
džias sudaro CCF ir social- 
kreditoriai. Tenai žmonės 
daug anksčiau atmetė seną
sias partijas.

“Ontariją yra viena iš 
turtingiausių p r o v i ncijų. 
Darbininkai, būdami geriau 
organizuoti, neblogai uždir
ba ir tur būt nejaučia tokio 
reikalo rinkti pažangesnius 
žmones. O prie to, atrodo, 
kad nemažai unijų lyderių 
yra konsęrvatai ir liberalai. 
Aišku, jie nelinkę akstinti 
darbininkus balsuoti u ž 
darbo žmonių kandidatus.

“Yra ir geresnių pavyz
džių. Pavyzdžiui, Port Ar- 
thuro apylinkėje darbo žmo
nės, veikdami iš vieno, iš
metė C. D. Howe, kabineto 
ministrą, o jo vieton išrin
ko CCF žmogų. Atrodo, kad 
yieningas veikimas tarp vi
sų darbo žmonių organiza
cijų nemažai prisidėjo prie 
išrinkimo pažangesnio at
stovo.

“Kaip ten nebūtų, vistik 
reikia pastebėti, kad Onta- 
rijos,; Kvebeko įr>. eilės ki
tų provincijų darbininkai 
pasirodė gerokai konserva- 
ty viski. Tai gana o keistas 
reiškinys. Jie atsilikę net 
nuo farmerių, kas liečia po
litiką.”

Lietuvoje, Palangos, Drus
kininkų, Lampėdžių, Birš
tono ir Kulautuvos kuror
tuose ypatingai daug būna 
poilsiautojų vasaros metu. 
Graži gamta, geros klima
to sąlygos — visa tai su
daro darbo žmonėms plačias 
galimybes ilsėtis gryname 
ore, ežerų ir upių pakran
tėse, ūksmingose, giraitėse, 
parkuose ir soduose, kurių 
apstu šiose vietovėse. Res
publikos 19 poilsio namų ir 
sanatorijų šiais metais po
ilsiaus 42,000 Lietuvos dar
bininkų ir tarnautojų. Be 
to, Lietuvoje dar yra apie 
50 gamyklinių, fabrikinių 
ir kitų profsąjunginių klu
bų, daugiau kaip 280 kul
tūros namų, kurie taip pat 
turi ' rūpintis kasdieniniu 
darbo žmonių sveiku ir tu
riningu laisvalaikio organi
zavimu. ! . ,

Šią vasarą daugelis respu
blikos darbo žmonių poil
siaus už Lietuvos ribų, ge
riausiuose1 kitų sąjunginių 
respublikų kuror tuose : 
Juodosios jūros pakrantėje 
Kaukaze, Kryme, Šiaurės 
Kaukaze ir Ukrainos vaka
rinių sričių kurortuose, Pa- 
m’askvio vietovėse.

Lietuvos profsąjunginės 
organizacijos aktyviai ruo
šiasi pasitiktu vasaros sezo
ną. Kartu su sveikatos ap
saugos organais jos planuo
ją kaip paskirstyti keliala
pius į sanatorijas ir poilsio 
namus. Profsąjungų lėšo
mis statomi nauji stadio
nai, įrengiamos sporto 
aikštelės. Neseniai, pavyz
džiui, buvo baigtais statyti 
stadionas “Kaitros” Sanita
rijos 
darbininkams

Janonio vardo popieriaus 
fabrike, Šiaulių dviračių 
gamykloje ir kitose įmonė
se. Telšių “Masčio” siuvi- 
mo-trikotažo fabriko, Šiau
lių “Verpsto” siuvimo fab
riko ir eilės kitų įmonių 
darbininkai, kaip ir praėju
siais metais, surengs festi
valius kartu su gretimų 
kolūkių valstiečiais.

Plataus festivalinių šven
čių ir kitų kultūrinių-masL 
nių priemonių rengimas nė
ra galimas be prityrusių 
masinių organizatorių, ma
sinių žaidynių organizato
rių, meninės saviveiklos va
dovų. Ryšium su tuo Lie
tuvos profes. sąjungų ta
ryba daugelyje miestų su
rengė specialius seminarus, 
instr uktyvinius pasitari
mus, kuriuose savo patyri
mą perteikė masiniai orga
nizatoriai, masinių žaidy
nių organizatoriai, šokių, 
choro ir dramos ratelių va
dovai. Didžiausiuose respu
blikos miestuose — Vilniuje 
ir Kaune — veikia taip va
dinamieji tarpsą junginiai 
profsąjunginiai klubai. Iš
skyrus visas kitas funkci
jas, šie klubai vadovauja 
miestų gamykliniams ir fa
brikiniams klubams. Tarp
są junginiai klubai užsibrė
žė artimiausiu laiku su
rengti festivalinio pobū
džio kultūrines - mas i n e s 
priemones.

Pastaraisiais metais Lie
tuvoje didžiai išpopuliarėjo j 
poilsio bazės, kurias įmonės 
ir įstaigos organizuoja už
miestyje. Poilsio bazės or
ganizuojamos miško lauky
mėse, upės ar ežero krante.

pėdos įmonių — laivų re
monto ' gamyklos, “Gulbės” 
ir “Trinyčių” fabrikų, sta
tybos tresto ir jūros preky
binio uosto darbininkus.

Daugelis Lietuvos piliečių * 
vasaros metu atliks turisti
nes keliones, ekskursijas. 
Profsąjunginės organizaci
jos dabar numato turisti
nius maršrutus, renka že
mėlapius ir vadovus, ruo
šia , turistinį inven tūrių, 
įrankius medžioklei ir žūk
lei. Daugelis turistinių ke
lionių, ir visų pirma vande
niu, prasidės nuo Trakų 
ežerų (netoli Vilniaus), 
kur profsąjunginė “Žalgi
rio” sporto organizacija tu
ri gerai įrengtą vandens ba
zę- k , ‘

Eilė Lietuvos profsąjun
gų numato vasaros metu 
surengti bendrarespubliki- 
nio pobūdžio priem ones, 
kaip “Kultūros darbuotojo 
dieną,” “Medicinos darbuo
tojo dieną,” “Ryšininko die
ną,” “Mokytojo dieną” ir 
kitas. Jų programoje—ma
siniai pasilinksminimai, iš
vykos į užmiestį, meninės 
saviveiklos koncertai, spor
to rungtynes, karnavalai.* i 
Respublikiniai profsąjungi
niai komitetai numato, kad 
iriose priemonėse dalyvaus > 
ne mažiau kaip 100 tūks-
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JUOZAS STANKŪNAS
ŠIŲ METŲ birželio 2 d. Vilniuje po ilgos ligos mirė 

vienas žymiausių Lietuvos darbininkų judėjimo vęikėjų 
Juozas Stankūnas. Tai buvo senas, užsiartavojęs kovose 
vyras, 1905-19107 metų revoliucijos dalyvis, taipgi Spalio, 

Į*’revoliucijos aktyvus dalyvis. Į Komųnįątų pąrtiją velio/ 
. nis įstojo dar 1907 metais.

Mirusiojo kūnas buvo pašarvotas Teisingumo mi
nisterijoje, Vilniuje. Palaidotas birželio 4 d; karinęse ka- 

I pįnėąe Antkainyje. į
.Velionio draugai duoda Jf. Stankūno tpkį nekrologą, 

kųrijs buvo paskelbtas Lietuvos spaudoje:
| ■ • “J. Stankūnas gimė 1888 m. Šiaulių) apskrities Joniš

kio mieste, samdinio šeimoje. Nuo 1904 m« jis įsijungi^
> į aktyvią revoliucinę kovą. Ųž tai jis 1909 m. uždąrpm?£ 

į Kaupo kalėjimą, o 1911 m. ištremiamas į. Sibiro katoiL

“1917 m. po Vąsąrio revoliuęijos J. Stankūnas kartu 
su grupe politinių tremtinių sugrįžo į Petrogradą, kur 
1917 m. gegužės mėn. įstojo į Raudonąją Gvardiją ir Di
džiosios Spalio socialistinės reyoliųcijos metu su ginklu 
rankose dalyvavo nuverčiant Laikinąją buržuazinę’ vy
riausybę Petrograde. ’ *

“Visą pilietinį kąrą J. Stankūnas kariavo priešaki
nėse frontų linijošę prieš baitgvardieęįus kaip politinis 
darbuotojas. • 1

“Didžiojo Tėvynės karo metais ir po jo J. Stankūnas 
ėjo įvairias atsakingas pareigas Tarybinėje Armijoje, 
ūkinėse organizacijose ir tarybiniuose organuosę, o nuo 
1951 metų iki 1954 ni. dirbo Vilniaus! miesto Stalino rajo
no IV apylinkės liaudies teisėju. I 1

■ , “Tarybinė vyriausybė djdžiai įvertino. J. Stankūno 
nuppęĮųųš ągcįąlfetių$ ąpdovanodknią jį TU ino

įrengimų gamyklos šių bazių buvimas duoda 
Lentvaryje, galimybę darbi ninkui su 

Baigiamas įrengti sporto šeima sekmadieniais gerai 
aikštelių kompleksas prie, 
geležinkelininkų klubo Šiau
liuose ; tinklinio ir krepšinio 
aikštelės “Stumbro” odos 
k o m b i n ato, “Gubernijos” 
alaus daryklos darbinin
kams ; teniso kortas atida
rytas prie Petrašiūnų hid
roelektrinės (Kaunas). Iki 
vasaros eilė sporto įrengi
nių bus įrengta Grigiškių 
(netoli Vilniaus) popie
riaus kombinato darbinin
kams ir daugeliui kitų.

Vasarą šiuose naujuose, 
kaip ir šimtuose seniau 
įrengtų, sporto laukuose 
vyks fizkultūrininkų varžy
bos. Lietuvos profsąjungų 
gretose suburti apie 70 
t ū k s t a nčių sportininkų. 
Taip, pavyzdžiui, įvyks 
tradicinė Lietuvos profsą
jungų lengvosios atletikos 
spartakiada, respublikinės 
dviračių sporto varžybos ir

ilsėtis. Vasaros mėnesiais 
profsąjunginės organizaci
jos rengia kolektyvines iš
vykas į šias bazes, aprūpina 
poilsiautojus nemokamu 
transportu.

Šiais metais plačiai stei
giami vasarnamiai užmies
tyje. Tokie vasarnamiai 
sekmadieniais aptarna u s, 
pavyzdžiui, daugelio Klai-

ne mažiau kaip 
tančių žmonių.

Šiais metais 
veiks apie 40 vasaros pio
nierių stovyklų, kurias or
ganizuoja profs ą j u n g o s 
kartu su įmonių ir įstaigų 
direktorįais. Per vasarą jo
se poilsiaus daugiau kaip 
15 tūkstančių darbininkų 
ir tarnautojų vaikų. Neto- 
Ii Klaipėdos organizuojama 
speciali vasaros stovykla '* 
Vilniaus, Kauno ir Klaipė- * 
dos vaikų sporto • mokyklų . 
auklėtiniams. Įvairiose res
publikos vietovėse bus stato-» 
mos palapinių stovyklos vy
resniųjų klasių mokiniams 
ir aukštųjų mokyklų stu
dentams.

...Nekantriai laukia Ta
rybų Lietuvos darbo žmonės 
vasaros. Ji atveria jiems 
perspektyvas džiaugsmin- ; 
gai, įvairiai ir linksmai 1 
praplėsti savo atostogas, ge
rai leisti savo laisvalaikį.

H. Labanauskas

Lietuvoje

Lietuvos žemes ūkis
1956 metais

: > ., r. • ■ > .«■ »

Lietuvos jaunimas akty
viai ruošiasi IV Pasaul
iniam* jaunimo ir studentų 
f e s pi v a 1 iui, kuris įvyks 
Maskvoje. Pasinio š imas 
festivaliui sukėlė meninės 
saviveiklos, sporto kolekty
vų, kūrybinių organizacijų 
darbo pakilimą. Per vasa
ros sezoną šis darbas įgaus 
naują užmojį. Daugelyje 
Lietuvos pramonės įmonių, 
įstaigų, rajonų, miestų ta
po tradicija rengti masi
nius festivalius, kurįų metu 
vyksta masiniai pasilinks
minimai, dainų ir šokių 
šventės, ..sporto, žaidimai ir 
varžybos, liaudies meistrų 
koncertai, geriausių atlikė
jų konkursai ir pąn. Tokie 
festivaįiąi, kuriuose daly
vaus dešimtys tūkstančių 
profsąjungų narių, bus su
rengti ir šių metų vasarą. 
Ruoštis jiems jau pradėta 
Klaipėdos celiuliozės-popie- 
riaus kombinate,' Kaunogg|’

1950 metais Tarybų Lie
tuvos žemes ūkis pasiekė 
žymius laimėjimus. Žemės 
ūkio kultūrų pasėlių plotas 
padidėjo 195 tūkstančiais 
hektarų. Respublikos maši
nų - traktorių stotys gavo 
daugiau kaip 3.5 tūkstan
čio traktorių (skaičiuojant 
penkiolikajėgiais) ir daug 
kitos technikos. Pakilo žem
dirbystės kultūra. Dėka to 
gauti gausūs gfrūdų, linų, 
cukrinių runkelių, bulvių 
daržovių ir kitų kultūrų 
derliai.

Pakilo gyvulininkystės 
produktyvumas- Kolūkiuose 
pieno gauta vienu trečdaliu 
daugiau, negu 1955 metais. 
Vidutinis pieno primelži- 
mas iš vienos karvės kolū
kiuose padidėjo 300 kilogra
mų. Pieno pardavimas pa
didėjo 97 tūkstančiais tonų. 
Galvijų skaičius kolūkiuose, 
tarybiniuose ūkiuose, pas 
kolūkiečius, darbipinkus ir 
tarnautojus padidėjo 68 
tūkstančiais. Kolįki u o s e 
per metus pastatyta gyvu
lininkystės paįalpų 105 
tūkstančiams gyvulių.

Žemės ūkio produkcijos 
gamybos ir pardavimo di
dėjimas palankiai atsiliepė 
JcolūkieČių materialinei ge-
-—  ---------- ————
2 pu.h Uiwi (Liberty) Ketv

■

rovei. 1956 metais Kapsu
ko rajono kolūkių pajamos 
sudarė daugiau kaip 18 mi
lijonų rublių, arba 6 mili
jonais rublių daugiau, ne
gu 1955 metais. Nedalija
mieji fondai (investavimai 
į visuomeninį ūkį) padidėjo 
2 milijonais rublių. Kolū
kiečiai už darbadienius ga
vo žymiai daugiau produk
tų ir pinigų, negu ankstes
niais metais.

Kaip pavyzdį galima pa
minėti Vilkijos rajono “Ke
lio į komunizmą” kolūkį. 
Per metus čia padidėjo gy
vulių skaičius ir pakilo jų 
produktyvumas. Vidutiniš
kai kolūkyje gauta iŠ kiek
vienos karvės beveiĮc pp 4,- 
000 kilogramų pieno. ■;

Kolūkio pajamos pernai 
susidarė apie du milijonus 
rublių pinigais, po 4 kilo
gramus grūdų ir po 4 ki- 
lęgramus pašarų saviems 
gyvuliams. Praeitais me
tais kolūkiečiai pasistatę 22 
naujus namus. Kokyje

mi 1

a '

1

j

M

a
a®

skaitykla. Nėra nei vienoj 
kolūkiečio, kurie neskaitytų 
laikraščių ir žurųąlų, Dąu- / 
gelią turi radijo imtu W



Aleksandras Kačanauskas

nauskąs gyveno Varšuvoje,

(musulmonų?, o ankščiai! 
jie stovėjo trečioje vietoje 
po nacionalistų.

* Birželio raėn. 2 d. garbin
gą 75 metų gimimo sukak
ti sutiko daug nusipelnęs, 
skleisdamas lietuviškos dai
nos ir muzikos meną, kom
pozitorius prof. Aleksan
dras Kačanauskas.

Prof. A. Kačanauskas gi
mė 1882 m. birželio 2 d. 
Kaune, darbininkų šeimoje. 
Jau iš mažens jis turėjo di
delį palinkimą į muziką ir, 
be to, gražų balsą. Tai įti
kino tėvą, irgi labai mėgusį 
Muziką, leisti sūnui išban
dyti muzikos mokslą.

Pirmieji žingsniai besimo
kant muzikos pas Naujai į 
A. Kacanauskui buvo labai 
sėkmingi. Vėliau jis muzi- 

. kos mokslą tęsia Rygoje, 
Valstybinėje muzikos mo
kykloje. Savo muzikinę-vi- 
suomeninę veiklą prof. A. 
Kačanauskas taip pat pra
dėjo Rygoje.

Kaip žinome, prieš pirmą
jį pasaulinį karą Rygoje 
rbbvo labai didelė lietuvių 
kolonija. Prie jos visuome
ninės veiklos labai daug 
prisidėjo prof. ■ A. Kača
nauskas, organizuodamas 
chorus, ruošdamas teatri- 

Į nius pastatymus, kuriems 
dažniausiai sukomponuoda
vo muziką, vadovaudavo 
muzikinei daliai; kai kada 

, ir pats jame vaidindavo. 
’ Tais laikais prof. A. Kača

nauskas pasireiškė ir kaip 
kompozitorius, harmonizuo
damas lietuviškas dainas ir 
kurdamas originalias. Ne

kur dirbo kaip pedagogas 
muzikos mokykloje. Rygos 
lietuvių kviečiamas, prof. 
A. KačanAuskas vėl grįžo į 
Rygą, kut darbavosi maž
daug 191Ž ir 1913 metais. 
Vėliau išvyksta į Petrapilį, 
kur galimi, savo žinias mu
zikos moksle ir studijuoja 
dainavimą. 1920 m. grįžta į 
Kauną, aktyviai įsijungia į 
besikuriantį muzikinį gyve
nimą. Čią jis dalyvauja 
o r g a n i zūojant lietuvišką 
operą, dainuoja svarbesnes 
partijas, oyganizuoja chorus, 
ruošia koncertus. 1922-1924 
metais, siekdamas pagilinti 
savo muzikines studijas ir 
pasitobulinti, išvyksta į už
sienį. Lankosi Vienoj, Ro
moj. ir kituose Europos 
muzikos centruose. Grįžęs 
iš užsienio toliau tęsia jau 
anksčiau pradėtą Kauno 
muzikos mokykloje pedago
ginį darbą. Muzikos mo
kyk lai persiformavus į 
Valstybinę i konservatoriją, 
prof. A. Kačanauskas ir 
toliau dirba pedagoginį 
darbą.

Kūrybinėje savp veikloje 
prof. A. Kačanauskas yra 
pasireiškęs labai plačiai. Jo 
komponuotos solo dainos ir 
mūsų liaudies dainų apipa
vidalinimai pasižymi dideliu 
melodingumu, nuoširdumu, 
o kartais meistrišku kom
poziciniu išbaigtumu. Jo 
originalios solo dainos, kaip 
“Ten, kur Nemunas ban
guoja,” “Vai, grąžu, gra
žu,” “Pradalgiuose,? daina 
liaudies motyvu “Kad aš 
našlaitėlė” ir eilė kitų po-

puliari^ dainų yra labai 
mėgstamos mūsų meninin
kų - dainininkų solistų, o 
taip pat plačiųjų masių.

Lietuviškos liaudies dai
nos apipavidalinimą ir har
monizavimą lygių balsų ir 
mišriems chorams prof. A. 
Kačanauskas yra pradėjęs 
pačioje savo jaunystėje, sa
vo muzikinės veiklos pradžio
je, maždaug kartu su Nau- 
jaliu ir Sasnausku. Šiai 
muzikos sričiai yra skyręs 
didelio dėmesio ir jėgų, o 
taip pat sukūręs visą eilę 
labai įdomių originalių cho
rinių dainų: “Lakštingala” 
—daina solo su choru, “Vai 
žydėk, žydėk,” “Vasaros 
naktys,” “Pavasario vaka
ras” ir daug kitų.

Prof. A. Kačanauskas po
kario metais yra sukompo
navęs didelį pluoštą tarybi
nių dainų. Iš jų pažymėti
nos — “Šlamėkite, vėlia
vos,” “Sveikas, geguži” ir 
kt. Instrumentinės ’muzi
kos srityje prof. A. Kača
nauskas yra sukūręs eilę 
fortepijoninių preliudų, 
noktiurnų ir šiaip fortepijo
ninių pjesių. Jis taip pat 
yra komponavęs keletą da
lykų smuikui solo su forte
pijoniniu pritarimu, siuitą 
simfoniniam orkestrui ir 
kt.

Prof. A. Kačanauskas vi
sas savos kūrybines jėgas 
skiria lietuviškos muzikos 
ugdymui ir propagavimui. 
Jo didelė ir įvairi muzikinė 
veikla turi susilaukti mūsų 
muzikologų dėmesio.

Sveikindami jubiliatą, su
laukusį garbingą. 75 metų 
sukaktį, kupiną kūrybinių

5.00 
5.00 
4.00 
4.00
2.00 
2.00 
1.00

Jakarta. — Indonezijos 
sostinės Jakartos rinkimuo
se komunistai padidino sa
vo balsus. Dveji metai at
gal jie gavo 196,363 balsus, 
šiuo kartu — 102,488. Jie 
šiuo kartu antra savo di
dumu partija po Masjumi

Varšuva. — Lęnkijpję dą 
bar vieši garsus britų ąkto^ 
rius L. Olivier

G. ZIMANAS

2,000 kilometry po Austriją
(Tąsa)

— Kaip jums patinka šis paveikslas? 
— paklausiau greta sėdėjusių vieną iš 
Tirolio vyriausybės narių.

— Aš — senas žmogus, man tokie kū
riniai nieko nesako. Stengiuos jų nepa
stebėti. Gal kai kam tai ir patinka, bet 
mano laikais tokių niekas nepiešė.

Gali būti, tai atsitiktinė seno žmogaus 
riuomdnė?

O štai ką sako savo apžvalginiame 
straipsnyje meno kritikas Hermanas Ka
belis:1 “Dailininkas ir visuomenė. . . ypa
tingai sunkiai susikalba Austrijoje. . . 
Ką gali žiūrovas pamatyti iš to, ko dai
lininkas pats savo akimis nėra regėjęs? 
Kad bent jų paveikslus galima būtų sap
nuoti — bet juk ir to negalima. . . Dau
guma šių paveikslų (modernistinių —G. 
Ž.) gyvena patys sau ir nėra tam nu
piešti, kad žmonės juos žiūrėtų ir su jais 
gyventų. . .

Todėl, įkada žmogus vis dėlto nori 
pirkti paveikslą savo butui, jis ieško jo 
ne modernaus meno parodoje, o eina į 
i&autuvę; ten jis randa “suprantama te
mą” (kurios jis pagrįstai reikalauja), 
be kokių nors formos arba spalvų proble
mų, nuteptų ne tik be jokio meniško, bet 
dargi ir be amatininkiško atsakingumo”.

Taip, priešiški menui, gyvenimui kū- 
* ririiai tegali tik stumti visuomenę nuo 
meno ir, žinoma, padeda chaltūrai. Aus
trija čia tik patvirtina tai, ką jau paro
do kitų salių praktika.

Kartais atrodydavo, kad menas Aus
trijoje teliko tik taikomojoje dailėje ir... 
reklamoje, kur modernizmas dar kol 
kas sunkiąi prasiskina sau kelią.

Austrijoje nepaprastai mėgstama mu
zika ir susidaro įspūdis, kad tas pamė
gimas yra apėmęs plačius liaudies sluok
snius. Besilankydami gamyklose, mes 
dažnai galėjome įsitikinti, kad įmonėse 
esamą savo okęstrų. Dąžnai tekdavo ma
tyti kaimo gyventojų eisenas — taip pat 
vis su savo Orkestrais. Gali būti, todėl 
Ąustrijos teatrai — sprendžiant iš tų 
spektaklių, kuriuos teko matyti —nėra 
paliesi visokio modernistinio marazmo.

Vienos publika nepaprastai konser
vatyvi, — aiškino murtis kai kurie vie-vabyvi, - 
piečiai,

Bet, atrodo, reikalas čia liečia ne tiek 
konservatyvumą, kiek gerą skonį, išauk
lėtą per eilę metų. Ar šiaip ar taip, ope- 

spektakliąi laikosi klasi

Operoje nepaprastai puikiai skamba 
orkestras. Tarybiniam žiūrovui neįpras-’ 
tas. yra dekoracijų kuklumas ir palygin
ti nedidelis rūpinimasis masinėmis sce
nomis, o pagalau ir pačia vaidyba, iš vi
so. Austrijos operos kiek primena vadi
namuosius koncertinius operų, pastaty
mus.

Mocarto ir Bethoveno tėvynė saugo da
vo didžiųjų sūnų palikimą, bet ar galima 
kalbėti, kad ji ir dabar rodytų žmonijai 
kelią muzikos ir meno srityje, vaidintų 
vadovaujantį vaidmenį, žengtų jos prie
šakyje, kaip tai kad buvo prieš pusantro 
-du šimtus metų. Nors ir nepakankamai 
teko susipažinti su austru menu, bet į šį 
klausimą, rodos, galima aiškiai atsakyti 
neigiamai.

Viename Austrų žurnale teko matyti 
nepaprastą nuotrauką: joje buvo pavaiz
duota milžiniška demonstracija — ne 
darbininkų, o mokslininkų ir meno dar
buotojų. Pačiame priekyje — įžymūs 
mokslo ir meno atstovai. Priešakyje ne
šamas plakatas: “Gelbėkite Austrijos 
meną ir mokslą!” Tai ne tušti žodžiai. 
Mus, pavyzdžiui, gerokai nustebino mok
slo padėtis Austrijoje. 8-ių milijonų Aus
trijoje yra apie 20,000 studentų, iš kurių 
pusketvirto- tūkstančio — užsieniečiai. 
O juk, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur tėra 
trys milijonai gyventojų, studentų yra 
24,00,0 (tai yra Troporcingai beveik 
keturis kartus daugiau, negu Austrijoj).

Studentai negau įokių stipendijų, iš
skyrus nedidelį skhičiį^labai gabių; bet 

 

ir tie gauna tokias stipendijas, kurios 
greičiau galėtų bpti pavadintos grašga
liais, negu stipendijomis. Mes ne sykį 
girdėjome, kad garsiosios Vienos moksli- 4 
nės įstaigos taip pat labai sunkiai ver
čiasi, kad joms nuolat rengiamos rinklia
vos. Ir visa tai vyksta tuo nietu, kai bur
žuaziją gyveną kaskart vis gęriaų. Ne, 
buržuazija nę tik nebegali savo idėjomis 
įkvėpti dvasios kūrėjų: ji yra labai šyk
šti mokslui ir menui.

i » '

JOS DIDYBĖ SPAUDĄ
Važinėdami po Austriją, girdėjome 

dąųg, ąfięialių Jtalbų ir sveikinimų. Ir. 
bęvęifc visi jįe'prasidėdavo tuo pačiu pa- 
ąąlęyiąų:

— Spauda yra didžioji gąlyįje. . .
Tiesa, vieną "kartą teko išgirsti visąį 

kitokią/ęradŽią* Per musų ’' suąiiikįmą
[’‘.'■ ‘-L • ,|J

■f

Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

William Goodis, Utica, N. Y. • •....................
F. J. J Repšys, Hartford, Conn......... ............
M. Motejunas/E. Coulee, Canada..............
J. Litvinskas, Brooklyn, N. Y. ........... 
A. P. Kazakevičiai, Newark, N. J............... .
J. Pikcilingis, Auburn, III..............................
Frank Jokubait's, Putnam, Conn.......... ...
Sekamas laiškas gautas iš Worcester, Mass., prašome 

pasiskaityti:
“Gerb. Draugai:— Čia rasite pašto perlaidą sumoje 

$25. Tai bus $10 už prenumeratą ir $15 į dienraščio 
Fondą.

“Būtų labai gražu, kad ir kiti worcesterieciai pasek
tų mano pavyzdį. Andai Laisvėje' J. Skliutas atsišaukė, 
kad drąugai skaitytojai neatsisakytų nei vienas, kada jis 
rinks aukas ir prenumeratas, Taigi, draugučiai, hemany-. 
kite, kad tai yra lengva kitam pas jus prašyti aukų dien
raščiui. Ne, ne nelengva, o ypač dar jei reikia prašyti po 
keletą kartų, kad ir prenumeratą atnaujinti. Mes labai 
lengvai galėtume pagelbėti drg. Skiluaui ir sau. Viskas, 
ko mums reikia, tai noro ir rimtumo. Juk man rodosi, 
kad nesiranda tokių, kurie negalėtų parašyti patys paš
to perlaidą arba banko čekį. Kam tas delsimas, kodėl 
varginti kitą draugą ir atimti iš jo valandėlę*poilsio? 
Jis turi lakstyti ir kaulinti iš jūsų, prašinėti aukų ir at
naujinti prenumeratas. Tai nelabai geras elgęsis!

“Su pagarba, Jurgis Žilinskas”

Iš anksčiau gauta $5,812.74. Dabar įplaukė $345.00. 
Viso gauta $6,157.74. Dar reikia $3,842.26.

Širdingai ačiū viršminėtiems pritęliams už dovanas, 
ir tiems, kurie pasidarbavo rinkime.

Laisves Administracija

jėgą, sėkmingai besidarbuo- me jam sveikatos ir tolesnės 
jantį muzikinio auklėjimo kūrybinės sėkmės.
ir kūrybiniame bare, linki- J. Karosas,

ATTENTION ENGINEERS
You Are Urgently Needed

FOR THE LEADING MTSSLE PROGRAM

In the South 
Manufacturing Process Engineers 

Assembly Process Engineers 
Tool Design Engineers

, ALSO
Hydraulic — Aeronautical 
Mechanical — Electronic 
& Structural Engineers

i“2 Completely Air-Conditioned Plants,” 
This is the GATEWAY to BEAUTIFUL SMOKY 

MOUNTAIN and Tennessee Valley
Attractive company benefit program 

Re-location expenses paid to men who qualify.
Permanent positions. 

HIGH WAGES.
Apply —■ write or wire complete resume to:

RAYTHEON MFC. CO. 
Missile System Division 

Bristol, Tennessee

“Established and Rapidly expanding MISSIVE 
PLANT has Excellent Opportunities for Qualified 

Tool and D,ie Makers.”

TOOL & DIE MAKERS
Experienced in Planning, Layout, Fabrication and 
Assembly of TOOLS, DIES, JIGS OR FIXTURES. 
These openings offer security, opportunity for ad
vancement, cost-of-living adjustment; paid hospital, 
surgical and life- insurance; retirement program, 
Ii bėriai paid vacation and sick leave.

Apply in person at PLANT or mail immediate , 
resume to:

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

DOUGLAS AIIU KAI I
1 COMPANY, INC.

Charlotte Division
1820 STATESVILLE .AVENUE ,

Iš Nashua, N. H., Ęysąs
— EIS Į —

laisves Pikniką
* LIEPQS-JULY 4-tą, MONTELLO, MASS.

Ura! Una!! Bušų į Didžiąją Iškilmę!!!

Kurie norite važiuoti, tuojau kreipkįtęs 
dėl informacijų pas šiuos draugus:

J. Egeris, telefonas 2-2204
M. žiedelis, telefonas 3-386^

Busas išeis 10:30 valandą ryte nuo,
36 High St., Nashua. — Nesivėlinkite!

So. Boston, Mass
Busas į Laisvės Pikniką

DĖMESIO!
Liepos 4-tą dieną — 4 th of July — busas 

važiuoja į Laisvės pikniką Brockton, Masą. Iš
važiuos 12:15 P. M., nuo Kliubp patalpos, 318 
Broadway. Prašome nesivėlinti. Pietus—dešrų 
ir kitokių gardėsių—valgysime nuvažiavę į nik: 
niką. Valgius piknike bostonietės ir monteiliė- 
tės pradės gaminti, kai tik išauš rytas, kad visus 
kuo geriausiai pavaišinti.

Antras Prašymas Dėmesio!
Bostoniečiai, kurie vėliau savo mašinomis 

važiuosite į pikniką ir turėsite vietos, prašome 
staptelėti prie Kliubo ir -paimti tuos, kurie bus 
busą pavėlavę. Visi rūpinkimės, kad piknikas 
būtų gražus ir skaitlingas svečiais.

M. KAZLAUSKAS
122 G St., Šo, Boston, Mass.

New Yorko Apylinke
I ■ ........ ....................... i iniBii I I imiiiii—y—y———

Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

Pelnas skinamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
L Parašė

Dr. J. iStanislovaitis ir Dr. A. Petriką

Įvyks sekmadienio popietį <

Lieptas 14 July
Stęamboat Iįijj Pąęfcę 
91 Stęamboat Rd., Great Neck, N. Y

Pradžia 1-mą vai, d., Įžanga 15c.

Iš Brooldynp ęįs busas, kelipnė $l.§0 į aW pu
ses, iŠ anksto įsigykite bųsp bilietą. Ęuą iseįs:

Įš WUIwnsW'fft l? vai. dieną. nuo LIMr 
Squape, Union Ąyę « Sjagg Strpęt.

.IŠ Richiqond Din 1-W feį 
Auditorium, 110-06 Atlantic iAve.

Visi apšvietą brązginanti žmonęs privalo at
silankyti į šį pikpiką ir tuoųii pririji prie B- 
leidimo įabąį svarbios knygos. Tuo pą$u kartu 
čia ir patys turėsite cĮąųg maįpnųmp.

RENGĖJAI
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New Jersey naujienos
Arti metų laiko atgal 

buvome nuvykę su draugais 
Churliais į Arrow farmą. 
Tą dieną pasitaikė smarkus 
lietus ir visko patirti, pa
sižvalgyti po apylinkę ne
buvo progos.

Dabar gi, pereitą šešta
dienį susitarę vėl nuvyko
me. Nors tai šeštadienis, 
bet laiką praleisti žmonių 
susirinko. Valgykla ir mau
dymosi vieta atdara. Įėji
mas į farmą ir maudymosi 
vietą 50 centų asmeniui. 
Žmonės, pasiskirstę po miš
ką, kepa valgius. Stalų pa
kankamai. Radijas groja ir 
minkštų gėrimų 
mo vieta atdara, 
na savu keliu.

Bet tie, kurie 
dytis, turi turėti

į

kęs birželio 16, gražiai pa
vyko, pelno bus ir kuopos 
gaus po tam tikrą dalį. 
Drg. Bimba Krisluose bara, 
kad nebuvo muzikos nei 
prakalbų. Pastaba vietoje, 
prakalbos būtų buvę gali
mos. Meniųės programos 
nebuvo galima sudaryti dėl 
visiems žinomos priežasties 
—mūsų menininkai buvo iš
vykę į Baltimore. Sunku 
pasakyti, ar muzika šokiam 
mūsų seniam reikalinga.

Aš visada stoviu brt už 
kokią programą;

BWttaiu 4=-1 ••■ffUMfrl

ir aiskry-
Biznis ei-

nori mau- 
savo mau

dymosi kostiumus. Paren- 
duoti nėra kur.
* Susitikome pažįstamą ru
są. j Jisai parodė apylinkę 
ir papasakojo daug įdomių 
dalykų. Farma turi 600 
akrų plotą žemės. Ir kuo
met ją pirko, tai mokėjo 
$183,000. Dabar gi jeigu 
ją parduotų, tai gautų 400 
.tūkstančius dolerių.

Tačiau dalis farmos jau 
parduota lotais^Rusai pen- 
sijonieriai prisistatė namų 
ir nepigių, po vieną šeimy
ną, nuo 16 iki 20 tūkstan
čių. Prie pensijonierių kai
mo — pusėtinas ūkis, pri
sodintas burokų,, kopūstų, 
svogūnų . ir kitokių daržo
vių; labai gražiai atrodo, 
viskas auga. Jie turi ir 
taip vadinamų bungalow 
parenduoti savaitei, mėne
siui ar visam sezonui, ir vi
sai nebrangiai. Pav., pen
kių kambarių bungalow sa
vaitei lėšuoja nuo 27 iki 30 
dolerių. Tačiau blogumas 
yra tame, kad tuose bunga- 
luose nėra virtuvės. Yra 
tik elektra išsikepti kiauši
niam ir kavai išsivirti, tai 
ir viskas. Statoma ir dau
giau namų ir vis tai rusai 
ir to parko savininkai.

Penktadienį, liepos 5 d., 
8 vai. vakare, 408 Court 
St., Elizabethe,- įvyks svar
bus Klubo narių susirinki
mas. ;

Šis susirinkimas šaukia
mas atvirutėmis, ir kiekvie
nas narys, gyvenantis Eli-: 
zabethe ar jo apylinkėje, 
turėtų dalyvauti. Bus 
sprendžiamas labai svarbus 
ir opus klausimas.

Pilietis

NewWto^/M^Zlnloi

Mes, New Jersey pažan
gūs lietuviai, turime susi
rūpinti Laisves finansiniu 
vajumi. Kitos valstijos tu
ri . parengimus sukėlimui 
pinigų. Mes gi tuo pasigir
ti negalime.

Teisybė, harrisoniečiai su 
Senu Jonu priešakyje gra
žiai pasirodė. Elizabethui 

z su šimtine ar biskį daugiau 
z nepakanka, ir kyla mintis, 
_ kad kokį šeštadienį ar sek- 
* madienį įvykdžius tam 

tikslui kokią sueigą pas ge
rą prietelių ir Laisvės pa- 

\ triotą šalia miesto, tyrame 
ore. Drg. K. tuo reikalu 
pasiziūrinės.

Brockton, Mass.
Laisvės metinį pikniką 

rengia Massachusetts lietu
vių organizacijos su pagal
ba Laisvės skaitytojų ir 
spaudos rėmėjų.

Piknįkas įvyks ketvirta
dienį, liepos (July) 4 d., 
Lietuvių Tautiško Namo 
parke, Winter St. ir Kes
wick Rd., Montelloj. Pra
džia 1 vai. dieną.

Bus Art Mason orkestras, 
šauni dainų programa, gar
susis Aido choro kvartetas 
iš Brooklyno, Vyrų grupė iš 
So. Bostono.

Iš Lawrence, Mass., ir 
Nashua, N. H., organizuo
tai atvažiuos busu. Būtų 
gerai, kad ih kitos koloni
jos rengtųsi atvažiuot bu- 
sais. Taipgi raginkime vie
ni kitus važiuoti automobi
liais į pikniką.

Ir nepamirškite moterų 
stalui dovanų: pyragais, sū
riais, kugeliais arba pini
gais^- J1 •

Jaučiu, kad šiemet Lais
vės piknikas bus didžiausias 
už visus buvusius Montel- 
lojeu

Pikniko darbininkai, ne- 
sivėluokite atvažiuoti j pik
niką anksčiau, kaip galite. 
Taipgi ir gaspadinės.

Geo. Shimaitis

Įvyko gražios jaunųjų 
lietuvių vestuves

Birželio 22-ą susikūrė nauja 
amerikiečių lietuvių šeima —• 
brooklynietis Adomas Stupo
ras vedė Adelę Graunaitę iš 
Ozone Park. Apeigose jauno
sios palydovė buvo jaunuolė 
jos sesutė Lillian, o jaunojo
je brolis John.

• Jaunieji abu yra Amerikoje 
gimę ir augę, tačiau kalba 
gražiai lietuviškai ir. ne kaitą 
matomi lietuvių sueigose. Tū
lą laiką dainavo lietuvių chor 
re. Adelė dalyvavo jr kai. ku
rių veikalų vaidyboje. Gąbūs 
ir darbštūs, jiedu yra prasi
siekę moksle jr dirba profesi
nio darbo srityse.- ,

Po atostogų jaunavedžiai 
apsigyvens greta jo tėvų.

Išleisdami dukrą už vyro, 
Walteris ir Eva Graunai iškė
lė labai vaišingą pokylį. Tarpe 
skaitlingų svečių matėsi daug 
profesinio jaunimo, kuris, kaip i 
ir patys jaunieji, 
lietuviškų šokių, 
švelniai, bet gyvu taktu gro
jant.. “Noriu miego” ir kitus 
liaudies šokius, patiems jau
niesiems vadovaujant {. rate, 
nuo šokių net Liberty Audi
torija dundėjo. Sene-snieji ir
gi nenusileido, šoko. Tarpe jų 
liekna ir grakšti jaunosios 
motina stebėtojų tapo apiber
ta pagyromis kaip polkos šo
kimo čempijonė.

Pokylio maloniai ir pakiliai 
puoitaikai, be abejo, prisidėjo 
ii- salės puošnumas. Ji visa bu
vo pražydusi nuostabiu gėly
nu, daugybėmis žiedų, viso
kiausių spalvų ir formų. Jo
mis apstatyti stalai, estrada, 
visur. Vienas prie kito susta
tytų palangėse gėlynų vėsa- 
vimas sudarė vaizdą lyg; mes 
randamės gyvarųę gėlyne, ne 
sagėje.

Tą įgražią ir brangįą .dova
ną mylimai giminaitei Adelei

New Yorko spaudoje
New Yorko valstijos ir 

miesto bendra komisija dabai 
praveda apklausinėjimą, ku
ris turi nustatyti, kaip daly
kai stovi su industrija čia — 
ar ji auga, ar mažėja? „

Laikraštis “Daily Mirror” 
stato sekamą klausimą: kaip 
tai yra, kad tam reikia spe
cialaus
galima iš • atitinkamų įstaigų 
(pagal taksus, laisnius, leidi
mus ir 
mohė auga ar' mažėją? Argi 
tas apklausinėjimas 'nėra tik 
laiko gaišįnimas?

pagaliau p i 1 nai užtikrina 
skaitytojus, kad yra toks da
lykas, kuris vadinasi “Mask- 
vos-Kairo ašis”. Kitaip sa
kant, Egiptas yra pilnai ir ne- 
d ve jojamai Tarybų Sąjungos 
satelitas.

Melish negalįs 
likti rektorium

BUSINESS OPPORTUNITIES
.....- ■ ~ —...................- ■ .............................-..... ■'

BUCERNfi. Staten Islande, Port, 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdės- 
tyt mėsą, 2 šaldytuvai, dideli-įeina- 
mi. 2 pjaustymo maširios, 1 elektri
nis mėsai pjūklas. 2 svarstyklės, 
1950 trokas. Oru-vėdinama. Gros* 
$65,000. Savininkas apleidžia vietą, 
nori $5,000. GI. 2-9565. (121428)

tyrinėjimo? Argi; no

kt.) ,nustatyti, ar pra-

“Times” atspausdino ilgą 
vedamą straipsnį, kuriame

Ir kuomi “Times” vyriau
siai paremia savej*-teigimą.? 
Ogi faktu, kad tarybiniai karo 
laivai praplaukė pro Suezą 
— lyg tik visai neseniai ir 
Amerikos karo laivai nebūtų 
ten praplaukę, lyg nebūtų ži
noma, kąd Suėząs, einant pa
gal tarptautinius Įstatymus, 
yra atdarais visų kraštų karo 
laivams...

Po miestą pasidairiu
Ji išėjo 16 metų atgal

16 metų atgal John M. De
laney kaip paprastai vakare 

neužmiršęs ' sugrįžo po darbo namo. Vis-r 
Orkestrui ' buvo tvarkoje, bet nebuvo 

’ žmonos, kurią vedė penke- 
ri metai prieš tai. Ir nuo tos 
dienos jis žmonos nematė.

Dabar John Delaney bandė 
teisme išgauti liudijimą, kad 
jis laisvas, kad jair nevedęs. 
Bet teisėjas atsisakė duoti. 
Teisėjo motyvai tokie:

Delaney žmonos neieškojo. 
Nei jis tada pranešė polici
jai, nei jis teiravosi ligoninėse! 
arba mirtinose. Išėjo—ir tiek. 
Teisėjas jam dabar sakė, kad 
jis gal net Įtaria, jog jis žino
jo, kodėl žmona jį paliko, 
nors dabar sako, kad neturėjo 
jokios nuovokos, kad jie pui
kiausiai sugyveno ir t.t.
’ Vienaip ar kitaip, Delaney, 
nors jau 16 metų, kaip nema
tė savo žmonos, legališkai dar 
yra vedęs. ' ’■

Pornografija mieste
Aukščiausiojo teismo nuta-

pągerbti ir svečių malonumui r’mas prieš pornografiją gal

žurnalus ir žurnaliukus
‘She”, ‘

kaip 
“Sir”, “He”, “She”, “Girls” 
ir t.t. Taipgi yra net keli spe
cialiai homoseksualams skiria
mi žurnaliukai, kurie neva 
“moksliniai” ir “gvildena iš 
medicinos taško homoseksua
lizmą”.

Be to paskutiniu laiku pasi
rodė visokios sveikinimo kor
tos, atvirukai, kurie irgi turi 
pusiau - pornografini charak-

Kad tą viską apvalyti, rei
kėtų tikros plačios kampani
jos ir jos vargiai kas nors 
imsis.

Pažangus episkopalų kuni
gas William Howard Melish, 
kuris praeityje teismuose kele
tą kartų laimėjo prieš reak
cininkus, kurie stengiasi jį iš
ėsti, dabar aplaikė smūgį. 
Valstijos Aukščiausiojo teis- 
kad Melishas neturi teisės 
klebonauti Brooklyno šventos 
Trejybės protestantų-episko- 
palų bažnyčioje.

Kaip žinia, vyskupija yra 
paskyrusi kitą kunigą ir jį ta
da patvirtino ant greitųjų su
šauktas bažnyčios seniūnų su
sirinkimas. Bet tą susirinkimą 
šaukė Meljsho priešai ir ten 
nebuvo seniūnų kvorumo. 
Teismas tada nutarė, kad 
naujasis kunigas neturi teisės 
išstumti Melishą ir Melishas 
liko savo vietoje.

Bet dabar apeliacijų teis
mas nusprendė, kad ’ “pasau
liniai teismai tokiais atsitiki
mais turi paremti bažnytines 
instancijas”.

Melishas yra Amerikos-Ta- 
lybų Sąjungos draugingumo 
sąjungos viršininkas ir daly
vauja kitose* pažangiose orga
nizacijose. Jis sako, kad pa- 
rapijonų; dauguma jį remia ir 
jis tęs kovą už teisę likti rek
torium.

Kiši lankėsi čia

Combination Pizzeria, Bayonne, 
N. J. Gali būti pakeista į bet kokį 
kitą restaurąnto biznį. Centralinėje 
vietoje. Bayonnės puikiausia vieta. 
Mirtis šeimoje, našlė parduoda su 
nuolaida. Hemlock 6-8966. Šaukite 
rytais. 391 Broadway, Bayonne, 
N. J. (125431)

ROCKAWAY PARK, I., par-’ 
siduoda restaurantas, pilnai įreng
tas. Puikiausia vieta, subway L. I. 
R. R. Gerai įsisteigęs biznis, per^ 
daug-daug metų toje vietoje, Pri
vatus saviriinkas, parduoda labai 
prieinamai. Apskritų metų biznis. 
208 Beach 116th St.; Rockaway 
Park, L. I. OR. 4-9558.

(125-127)

MIRE
Brooklynietis Jonas Kaz

lauskas mirė. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis birže
lio 21 d. šv. Jor/o kapinėse. Li
ko vienas sūnus ir trys dukte
rys. ■ •

Dfaugė B. pridavė laišku
tį, jai rašytą iš Lietuvos. 
Laiškelyje bandoma piešti 
Lietuvos dalykus su poezi- 

z ja ir pažymima, kad nepa- 
m irs turn e Lietuvos praeities 
ir atsimintume jos dabartį. 
Laiškutyj pažymi, kad jie 

, gyvena gerai, ir klausia, 
jeigu ji pageidauja kokių 
mezginių ar audinių iš.Lie- 
tuvo, tai ji jai prisius*

Bet prašo jos surasti jos 
kitas gimines, nuo kurių po 
antrojo pasaulinio karo ži
nių neturi ir jų antrašą 
pametusi. Jie paieško Pet
ro ir Elenos Jurelevičių, ir 
jeigu kas žinote, ar jie pa
tys prašomi rašyti sekamu 
antrašu: Varėnos rajonas, 
Merkinės paštas, Nevasodų 
kaimas, Izidoriui Kuda- 
rauskui. Lietuvoje jų gimi
nės jiems būtų labai dėkin-

i
LDS Trečios apskrities 

piknikas Great Necke, įvy-

Worcester, Mass.
Kadangi« Laisvės vajus 

taip silpnaf eina, tai mūsų 
geros gaspadinės nusitarė 
paruošti gerus pietus birže-r 
lio 30 d. Olympia parke.

Todėl visi, Warcesterio 
gerieji Laisvės patriotai, 
dalyvaukime ten; praleisi
me smagiai laikų ir parem- 
sime savo mylimų laikraštį.

J.- Skliutas .
' PRANEŠIMAS j į 

Gražiajame Lietuvos Su-, 
nų ir Dukterų ^Broliškosi 
Draugijos Olympia parke 
šiemet bus piknikaujama 
liepos 4 d.
orkestras, gros nuo 5 vai. 
popiet iki 9 vai. vakare. Bus 
pagaminta specialių valgių. 
Praeitais metais būdavo 
piknikaujama išvak ą r ė s e 
liepos liepos 4 d. Betgi šie
met liepos 4 d. — Jungti
nių f Amerikos Valstybių 
Nepriklausomybės d i e n a 
pripuola ketvirtadienį, tai 
dirbtuvės užsidarę bus per 
visų pabaigą savaitės, todėl 
piknikavimul bus gražaus 
laiko.

Kurie nevažiuosite į Monr 
tello Laisvės piknikų, atvy
kite į Olympia parkų. Ge
rai žinote, kokie patogumai

suteikė Jonas Šimėnas. Jis at
vežė glėbius gėlių iš savo pa
skelbusio gėlyno ir pats juos 
taip ąrtstiškai suderino, išdės
tė. (Gėlėmis prisidėjo ir jau
nojo motina iš,savo darželio.)

W. ir E. Grąunai jautriai 
dėkingi Šimėnui už tą nepa
prastą dovaną ir visiems gimi
nėms ir draugams už atsilan
kymą. Graunienė sako :

—Gėlėmis ir atvykimu visi 
jūs suteikėt man džiaugsmą 
turėti dukrelės išleistuvėms 
tokį pokylį, apie kokį aš tik 
svajoti teišdrįsdavau.

O kaip jaučiasi jaunojo tė
vai, Vincas ir Emilija Stupu- 
rai? Stupurienė sako:

— Jaučiamės tarsi atjaunė
ję. Mano vyriausias troškimas 
būdavo matyti abu sūnus jau 
susikūrusius .savo šeimą, b ne 
vienišus, kai mums kada rei
kės juos palikti. Džiaugiausi, 
kai Jonas gavo man pirmąją 
martelę. Gi dabar, kada ir 
Adomas jau susirado sau ma
lonią mergaitę; argi begali 
būti linksmiau ? ; ,
. Linkime jaunavedžiams lai-, 
mes ^poroje ir abiem, draugiš-. 
koms Graunų-Stupurų seipiy-, 
noms geros .sveikatos ;dąr, ;ilH 
gus ’metus ta jaunųjų lajinei 
džiaugtis! *i

palies, d gal ir nepalies viso
kius pornografinius" snausdi- 
nius, kurių pilnas New Yor- 
kas. Ypatingai kai kuriose 
miesto dalyse, kaip tai keliuo
se blokuose į Pietus ir Vaka
rus nuo, Times skvero, randa
si daugybė “knygų parduotu
vių”, kur vyriausiai parsida- 
vinėja pusiau - pornografiniai 
leidiniai. Visokie “seksologi
jos” Muštruoti žurnalai, viso
kie vadovėliai apie meilę, vi
sokie neva nudistų organai, 
“saulės mylėtojų” (iliustruoti, 
žinoma) žurnalai ir panašūs 
leidiniai gali būti gaunami vi
sur, jau nekalbant apie-tokius

LIETUVIU TARPE
Juozas Pocius grįžo Chicagon

Chicagietis Juozas Pocius, 
išbuvęs apie savaitę New Yor
ke, birželio 25 d. grįžo Cliica- 
on.

Išvykdamas ji s įsirašė į 
Lietuvių Kultūrinio Cčntro 
garbės narius, , pasimokyda
mas šimtinę ir dar penkinę pa
aukoję
—čia^būdamas Juozas daug 
Kultūriniam Centrui pagelbė
jo, ypaš prie apšvarinimo dar
bu. Gaila, kad jis nepasiliko 
čia ilgesniam laikui.

Suėjo į vedybinį gyvenimą
Brooklynietė Veronika Ja

sulaitienė .šio mėnesio pra
džioje suėjo į vedybinį gyve
nimą su Vladu Urbonu.

Pirmasis jos vyi’ąs jau mi
ręs prieš tris metus. Jasulai
tienė yrą dienraščio Laisvės 
skaitytoja ir rėmėja.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingo vedybinio gyvenimo.

Re p.

čia šios savaitės pradžioje 
apsilankė Japonijos premje
ras Kiši. Kaip paprastai su 
panašiais svečiais, ir jam bu
vo duotas “pilnas trytmentas” 
—jam duoti mieąto* raktai, jis 
tapo priimtas su ceremonijo
mis miesto rotušėje, meras 
Wiagneris 
atvirame 
miesto gatves, buvo 
ir 1.1.

Kiši buvo sustojęs 
tinėse Tautose, kur 
kalbą.

rotušėje, 
su juom važinėjo 
automobilyje po 

paradas

ir Jung- 
pasakė

Ava on, N. J kelias
9-tas

Koncertai
. Liewisohn šiadįume\koncer

tas pirmadienio vakare buvo 
sulytas. Mažai klausytojų te- 
atsilankė. Ta pati programa 
būvo pakartota antradienio 
vakare.

Birželio 27-tos vakarą Sta
ci iume dainuos Metropolitan 
Operos garsioji lakštigala, 
itale Renata Tebaldi.

Downtown M a n h a t tan 
Association vakar atidarė ket
virtą vasarinį koncertą Batte
ry Parke. Koncertai ten įvyks 
vasaros metu kiekvieną antra
dieni nuo 12 vai. iki 1:45 po 
pietų. Turintiems laiko gerai 
pasiklausyti.

Nepavyko užsimušti
Akountaritas Joseph J. Klein 

iššoko nuo 15 aukšto pro lan
gą, bet bekrisdamas susilaikė 
ant antro aukšto stogelio. Nu
vešiąs ligoninėn randasi 
tiškoje paddėtyje.

kri-

Jono'Dirvelio AIDO CHORAS
Visiems aidiečiams svarbu 

ir būtina atvykti j šią pamoką 
birželio 28-ds vakarą.'

f t ’ - . ‘ >

Valdyba

yra papke praleidimui lai- .•; 
ko, ir maudytis galima di- H 
džiuUame Quinsigamond •• 
ežere. ••

Per visų vasarų šeštadie- ’’ 
niais ir sekmadieniais ko- o 
Misija būna gavo pareigose •’ 
—pavaišinti gausiai atsi- . 
lankiusius*. Tai puikiausia u 

praleisti laiW ’1 * *' 1 ’ 
. Parko biznio komisija '

S©® ' ' 'r.

Pietūs Pas 
Bekampius

KELRODIS: Iš New Yor- ,r 
ko ir jam artimųjų New Jer- 

‘ sey miestų važiuokite ROUTE
9 pro šalį’ Atlantic City. Už 
apie 30 mylių už Atlantic City 
bus AVALON. / .

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

Suimti penki Kubos 
z revoliucionieriai

New Yorke suimti 
Kubos revoliucionieriai, 
apmušė Renaldo Valde, 
bos policijos viršininko

penki
kurie

Ku-
brolį.

i-i X 7

t,

« .t.
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Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30-tą dieną? Esate malonia1! kvie
čiam'!. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiame savo gražume, jūrų vanduo, 

, jau šiltas, o oras eina vis karštyn. 1 
Pas Bekampius „puikiose maudynėse 
patogu karščiuose atsivėdinti.

Be to, Bekampiai duos jums gerus 
pietus. Nepraleiskite Šios puikios 
progos. Tuojau ruoškitės važiavimui 
ir gerai įsitėmykitė Bekampių ant
rašą ir telefoną: .

Joseph Bekampis
147.18th St, Avalon. N. J.

Telephone: Avalon 7-59S3 1
*

4

------- -------------
Metropolitano operos 
dainininkai išvyksta 
gastroliuoti Maskvoj

Du žymūs New Yorko Met- 
ropolitan operos dainininkai, 
Blanche Thebom ir Leonard 
Warren, planuoja išvykti 
Maskvon, kur duos gastroles. 
Galimas dalykas, kad jie dai
nuos ir kituose Tarybų Sąjun
gos miestuose.

Jų gastroles surengė S. Hu- 
rok, kuris tam tikslui buvo iš
vykęs Tarybų Sąjungcn. Ten 
taipgi susitarta, kad Amerikon 
atvyks tarybinis pianistas Emi
lis Gilelsas ir smuikininkas 
Leonidas Koganas, šie du da
bar gastroliuoja Vakarų Eu<* 
ropoję. New Yorkan jie at
vyks rudenį.

i

PRANEŠIMAI
BROGKTON, MAUS. '

Piknikas Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., rengia Liet. Taut. Namo Drau
govė, įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 30 d., pradžia 1-mą valandą 
dieną. v

Bus muzika, visokių5 vąlgUjJr gė
rimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės atsilankyti linksmai laiką 
praleisti.

Rengimo Komisija (123-126Jį

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•*OG**O0*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

£fr*4***»*4*4********++**+*

PAIEŠKOJIMAI
< ■ ,j • i < ■ .

Ieškau giminių: Miliauskienė, 
Kristina (Juozo), Putienė Emilė 
(Juozo), arba jei yra jų vaikai, la
bai prašau atsišaukti (i mūsų pra
šymą. Jos anksčiau gyveno mieste* 
Evrille (gal Haverhill?). Dabar ne
žinau kur gyvena. Mano adresas: 
Zagorskienė Petrė (Vinco), Daugų 
rajonas, Pavarėnio apyl., Kirklionįų 
kaimas, Lithuania, USSR.

(123-124)

I

Kviečia Rengėjai
1ĮT T'TlB.KliMr ■IU J7.i-L.li

3$
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hį'l>n»>- Laliv* (lfl»*rty) K««virt

Worcester, Mass
Piknikas ŠurunrBurum

Rengia ALDLD 11 kuopa, įvyks Sekmadienį, 
Birželio-June 30, Olympia Parke. Kviečiame vi
są apylinkę į šį pikniką, nes čia tyrame ore gra
žiai laiką praleisite ir gražiame ežere pasiihau- 
dysite. O LLD moterys pagamins skanių valgių“ 
išalkusius pavalgydinti, ir ištroškusiems bus ko 
atsigerti. Bus specialiai'iškepti Coney Islando 
Hot Dogs,




