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KRISLAI
^Prezidento pilvas ir 

serų birža.
Kraštutinė forma. 
Raštas apie Austriją. 
Jam nereikią avelių.

Rašo A. Bimba

Nusiginklavimo dor
Amerikiečiai siūlo 
sumažinti armijas i6

ų vai
Ana diena nei iš šio, nei iš 

to mūsų šabes prezidentui 
smarkiai suėmė pilvą.

Apie tai sužinojo visas pa
saulis. Aišku, kad išgirdo ir 
New York o Wa lįst ryto serų 
birža.

Tuojau didžiųjų korporaci
jų Šerai pradėjo skandališkai 

z kristi žemyn.
Trivoga pasiekė Washing- 

toną. Dar pilvui nesugrius, 
gydytojai išleido bu lėtiną ir 
visus užtikrino, kad pilvas pa
sveiks.

Tuojau biznio reikalai atsi
peikėjo. Tuojau šėrų biržoje 
užviešpatavo optimizmas ir 
šėrų kaina vėl atėjo i norma- 
J iškas vėžes.

Gal niekados visoje istori- 
. joje vieno žmogaus pilvas ne

valdė likimo tokio didelio 
skaičiaus žmonių, kaip mūsų 
Jke.

Vieni juokai...

Londonas. — Penk 
stybių (Amerikos, TSRS, 
Britanijos, Francūz 
Kanados) nusiginklavimo 
derybose^ kurios vedamos 
po Jungtinių Tautų glo
ba, Amerikos delegatas 
Stassenas pasiūlė, kad A- 
merika ir Tarybų Sąjun
ga sumažintų savo kariuo
menių skaičių. Jis sake, kad 
abi šalys turėtų' sumažinti 
savo karių skaičių iki 2,- 
500,000. Amerika dabar tu
ri 2,800,000 karių, Tarybų 
Sąjunga ' apie 4,OQO,O0O. 
Taipgi, jeigu tas siūlymas 
būtų priimtas^ Tarybų Są
junga turėtų mažinti savo 
karo jėgas žymiaii dau-: 
giau,negu Amerika. Nuro
doma, kad Tarybų S

jos ir

ąjūn-
" '“'l i - J'-

jis padarė, ar 
forma pateisi-

ragangaudžiai.
prieš audrą

Mokslininko Sherwood nu
sižudymas vėl iškelia klausi
mą : ar gerai 
tokia protesto 
narna ?

J j užpuolė
V lėtoj e atsistoti
ir prisidėti prie tų, kurie taip 
pat užpulti, bet ginasi, jis pa
sirinko mirties išeitį!

Negalima sakyti, jog jis mi
rė veltui. Jo toks protestas 
prieš reakcinius pakvaišėlius 

’prisidės prie išbudinimo ame
rikiečių.

Jo ’pasilikusi našlė, jo pasi
likę keturi vaikai ilgai pri
mins visiems, jog reakcionie
riai nuvarė gal silpnos valios, 
bet aukšto, šviesaus proto 
šaunų amerikieti i kapus be 
laiko!,

Ar skaitote Laisvėje einan
ti Vilniaus dienraščio “Tiesoš” 
redaktoriaitį G. Zimano 
straipsnį apie Austriją?

Straipsnis labai geras, labai 
populiarus apie labai daug 
girdėtą, bet daugeliui mūsų 
.taip mažai težinomą kraštą.

Man visuomet patrauklu 
skaityti turistų įspūdžius ir 
pastebėjimus.

New Yorke didžiojoje Ma
dison Square Garden salėje 
tebesiskerečioja Billy Gra- 

, ham. Jis žada dar ilgai čia pa
buvoti ir pakariauti su vel
niais, užklupusiais mūsų did
miesčio griešninkus.

Šis evangelistas skiriasi nuo 
kitų tos rūšies sorkininkų tuo, 

. kad jis neturįs savo bažny
čios ir sau avelių neverbuojąš. 
“Atsivertėlius” jis pasiunčia 
tiems kunigams, kuriuos patys 
griešininkai pasirenka.

Tik katalikai nieko negau
na, nes jie yra Graham įžeidę 
ir paniekinę, neprisidėdami 
prie jo misijos newjorkiecius 
atversti prie “dvasios šven
tos”.

* Pastebėsite: šiomis dieno
mis Laisvės valus smarkiai 
pašokėjo pirmyn. Tai labai

I džiugi žinia visiems laisvie- 
čiams, . ■ i

Bet dar labai, labai toli nuo 
pasibrėžtojo tikslo. Todėl ne
nustokime dirbę.

Labai Yelinasi Sukėlimas Laisvei
-i.. " 'b Į: 1 .

$10,000 FONDO
i j ! i i Kt U 1

Prąšome pasiskaityti laiš 
biamįeji: Čia randate $102. 
jų yrį nemažai gyvenančių 
raštį neatsisako. Draugiška

i L ! ■ I . i ■

1 Kuršėniškis .. .....
! Bayonįriės Bevardis .
1 Laisvės Rėmėjas ...
[ M.’.PaĮielis ......

P. Janiūnas .....
K. Maziliauskas ..
S. Radūšis...........
J. Skiparis ....
Laįsvėfc Skaitytoja

Vfįliausios
nau|ienos
vandenilinius ginklus.

Istanbula$. — Dar keli 
tarybiniai karo laivai pra
plaukė pro bardanelius Vi
duržemio juros link.

Roma. — Fanfani pas
kelbė, kad ir jis negali su
daryti valdžios.

Maskva, -j- Čia vyksta ka
ro Veteranų suvažiavimas. 
Tarybiniai veteranai ragina 
Viso pasaulio veteranus 
darbuotis už atominiai van
denilinių ginklų uždraudi- 
ųią.- I '

Jakarta. 4- Buvęs prem
jeras Sastroiamidjojo vyks
ta Amerikoj, kad tapti sa
vo šalies atstovu Jungti
nėse Tautoje.

kelį: “Bayonne
Nors mūsų m|esto skaityto 

iš pensijos, bet

, N. J.' —Ger Tokyo. — 
tų : minios 
prie Amerikos a 
ir bandė įsiveržti Vidun. Jį 
protestavo prieš bandymįą 
neleisti japonams teisti &-

Japonų studen- 
demonstrayo 

mbasados 
e

Dar keli
entojų 
karių 
negu

ir proporciniai jos 
skaiciis ne didesniš 
Amerikos. I

Tarybinis delegat 
rinas sakė, kad jis d 
gali iiieko konkretd 

apie Stassenč 
mą, nęs dar neaiškų

žingsniais Amerika

s ne didesniš

sakyti

• 1S 2j0- 
ar ne- 
js pa

kiais
siūlo tą sumažinimą, 
tą sumažinimą 
bombų 
kymu.

Kaip'

, ko-

kaip 
i SU' 
sulai-

rišt: 
sprogdinę jimų

žinia, Tarybų Sąr 
junga i laikosi , nuomonės, 
kad vįsų pirma reikia su
laikyti vandenilinių [bombų 
sprogd nėjimus, kur 
daro didžiausią šiu0 
pavojų žmonijai.

ie su
metu

komisijos 
raportas Veiįgrij os r e i k a 1 u
Vakaru sudarytos

kaltina Kadarą ir T. S. R.
■ ' ! I H . - , ■ . i

Po [ jis trumpai paminėtasJungtinės Tautos. .. bet
Vengrijos įvykių praeitais daug, dėmesio į jį npkrei- 
metais Jungtinėse Tautose 
pradėta diskusuoti klausi
mą apie tam tikros tįyrmėji- 

’ ” ’ “' - ten.

rijoje

rno komisijos siuntiįną 
Pati Vengrija, kiti šoc 
tintai kraštai ir kai [• 
neitralistiniai kraš'ta:

piama. Pačioje Veng 
jis ignoruojamas. Tarybi
nė spauda sako, kacį 
komisijos sudarymai

<ur:
la

e 
i- 

kėsi nuonįonės, kad . tokias 
komisijos [siuntimas [ Veil- 
grijon būtų maišymasis [ į 
/ m‘ ■ nepriklausonįo 

krašto reikalus. Nurodyta, 
nę- 

emą- 
kur

pats 
buvo 

nelegalus aktas ir kad ko
misijos raportas yiją tik- 

ipagandinis 
!kos manevras.

[misijos 
tai pro meri-

komisijos siuntimas 
grijon būtų maišyįna| 
vidujinius i 
L. J- .2 .... , .
kad Jungtinės Tautos 
siuntė komisijų į Guat 
lą arba kitus kraštus, 
įvyko perkrėtimai. i

Bet vakarietiška da

Thompsonas 
jau laisvas 

į New Yorkas. — Iš j^tlan-

paremti diėn-
i, S. Radusis.” Aukojo:
......................... $1000
. • •..................................... 10.00

............. ............  5į(k)
....................................... 5iQ0

....................... ................5j00
............................. ...........5'00
..........................................5 00

Lawrence, Mass.—“Gerbiamieji: Šiame laiške yra ęę- 
į Laisvės fondą. Stengsimės 

•’ •. " V. Kralį-
kis gumoje $46.00. Tai bus 
išpildyti su kaupu užbrėžtą 
kauškas”. Aukojo:

Maple iParko Bendi

tikslą. Draugiš

Šav. Samei Kofei, Lowell 
P. Gabrėnas .. . ................

J. Purtikas, McKees Rocks, Pa., prisiimt

Patriotų Klubas . 
i J. Strelčiūnas ..
J. Mažėika . .. .
Vėjavai
Patriot

kis 
as .

. $20.

.. 10.

.. 10.00

... 5.00

ė $51.00. Aū-

... $10 
. .. 5 
....... 5 

k

L.[Bekešienė, Rochester, Nj. Y., rašo: “čia randate če
kius [nuo birželio 8-tos parengimo — tai visas pelnas i ’ 
„(POCO f A” Aiibnin’ I I

$20.00
. 15.OT
. 10.00
. 10.00 

. io.OO 

.. 8.50

_-------- ,.^gu
ma tada i nubalsavo tokią 
komisiją sudaryti ir į ją iš
rinkti Dariijos, Tūniiijos, 
Urugvajaus ir Ceilono at
stovai. Vengrija komisijos 
neįsileido, bet ji posėdžiavo 
ilgai Europoje, kelijose ša- 

eng- 
pabėgėlius. j Dabai’ A raĮ_

rinkti Dariijos,

lyse apklaūsinėdama v
• vi ll —_ i TVriskus 

ta komisija padarė save) 
portą. . [

- Komisijos raporto e; 
yra, kad Vengrijos žmonėm 
sukilo prieš savo - vai 
ir “tarybinę okupac 
kad Sovietąi jėga suki: 
užgniaužė, kad Kadaro 
džia neturi Vengrijos 2 
i 
ras nuvertė teisėtą: Nagy 
valdžią. j

Komisija, nurodoma, ig-

sme

džią 
iąn, 
ima 
vai- 
mo- 

nių pasitikejinu), kad Kada-

noravo faktą, kad patsnoravo faktą, kad pats Ka
daras ir keli kiti dabarti
niai ministrai į buvo Nagy 
kabineto nariai, kad i f ak- 

skilimas pąčiame kabinete 
kad dauguma ėjo su Kada
ru ir kad tai Kadaras, ta
pęs premjeru lęgaliu būdu 
pakvietė tarybines jėgas

tinai tuomet įVyko kaip ir

kad dauguma ėjo su K 
ru ir kad tai Kadaras,

i

padėti užemiaužti reakcio
nierių sukilimą.

Komisijos raportas, j ola- 
paskelbtas Amerikos 

spaudoje. Vakarų ‘Europoje
ciai

s ko- 
ertas 
pra- 

o be

tos kalėjimo paleista 
munistų vadas Rol 
Thompsonas, nors jis 
ėjo daug kančių, buy 
veik purtinai sukeistas 

o užpuoliko pačia
me kalėjime, atrodo

aukois, $268.00”. Aukojo: j
i ■ . i

[ A. Bekešius
I B. W. ir R. Cernauskai 
[J. D. Stančikai
I P. O. Malinauskai ....!
R. Barauskas •........ ;

j Rochesterietis .. .. .
i S. O. Gčndrėnai ... J
I O. Balzkr................... |
E. Duobienč.............. '
J. D. Vaitai .. i

J. H. Stančikai

fašistin
labai

gerai.
Kuom 

orlaivin 
Yorkan, 
i';a, kad 
42-ras gimtadienis. “Neblo- 
iga gimtadieniška dovana—

et jis. rengėsi
kad skristi

jam buvo p r 
sekančią dierią jo

New 
min-

sakė Thompso-!|aisvė”
nas.

Thombsonas laisvėj 
$30,000 kaucija.

s sako, kad ga l irį Nasser
r susitars su izraeliečiais
[. New Yorkas. — Žurna
las “Look” atspausdino in
terviu su Egipto preziden
tu Nasseriu. Nasseriš tarp 
kitko buvo klaustas, ar jis 
Taikosi nuomonės, jogjzra- 

su-
Taikosi Nuomones, jog <. 
41is būtinai turi būti 
naikintas. Nasseriš atsa
kė, kad jis niekad nęįtojo 
už Izraelio sunaikinim 
tjokias žinias skleidžia 
pistai, bet tai ne tieąj 
giptas susitartų su Izraeliu 
ir net garantuotų Izraeliui 
teisę naudoti Suezą, 
Izraelis turi garantuot 
rabams tremtiniams 
grįžti Izraeliu.

et tai ne tiesį

ft, “ 
šio

G. N. Švedai .
. R. Draugas .. 

V. Bullienė ...
r

J. Papiškietis . 
G. Rochester
J. Drusėikis • • 
Frentas . . .. 
A. Milčiiis ....
J. Savarinas ..
K. Žem 
Jonas.

itiene

reškai 
la ; . į[M. Vaidila .. į. .

J. P. Barzdaieiai .
J. M, Žemaičiai ..
O. Gricienė .. .. 
Rochesteriečiai • •
G. Daukas .... ..

5.qq
5.00

3.50 
3.00, 
3.00 
3.00

Po $1: S. Vaivadienė, F. Manelis’ J. G. Labeikai, J. Pa 
bianskas, D. ?

Po 50c.: Mi
L. Vaišnora. 1

Nauialienė, D. Jokubonienė.
[rs. Miller, N. Baltakienė, A. C[užauskienė

• v i j :
Bimba pąrvežė iš Baltiiųorės pikniko $3
Ex Baltimorietė .. .... .. ...............
Alena Kušleikienė .... L....... .. .. .
J. ir L. Tureikiaį .. • • j.;............. .
Mrs.! A. Degutis .. . . .!........... ............
Jonas Begalvis .... .. [.__ ........
V. Stankęvičius............ J.............
Seirijų Dzūkelis .. • • ............... .

Joniškietis :
■ 1 ■ ■

(Tąsa 4-tam pusi.)

65. Aukojo
.... $20.0(
....... 15.0C
..... 10.00
.;... 10.00
.......  10.00
... .. 10.00
....... 10.00

.........10.00

neleisti japonams teisti £- 
merikietį Girardą.

Berlynas. — Oyrankevi- 
čius ir Grotewohlis pasira
šė [draugingumo sutartį 
tarp 1 Lenkijos ir Vokietijos 
demokratines rešpublikos. 
Abi šalys griežtai pasmer
kė [ Vakarų Vokietijos 
ginklavimąsi.

Colombo, Ceilonas. — Pą- 
saulinę taikos taryba čia 
pabaigė savo suVažiavimą. 
Buvo ^50 atstovų iš 74 kraš
tų. Vyriausioji [rezoliucį- 
ja yra prieš atominius ir

Cyrankevi- 
lis pasira-

ja

Amerika informavo Šiaurės 
[ Korėją, kad ji nesilaikys 
I paliaubos susitarimų

Panmunžomas, Korėja. — | kiečiai ilgiau nesilaikys pa
čia, kur ilgai buvo vestoj liąubų sutarties dalies, kų- 
derybds dėl Korėjos paliau- ri draudžia abiem pusėm 
bų pąsirašymo, dąbar -----.
susiėjo abi pusės

vėl 
šiaurės

didinti, savo ginklavimąsi 
naujomis ginklų rūšimis.

rimo prieitla, nes šiaurės 
Korėja gavusi naujų ginklų, 
įskaitant reaktyvinius (jet) 
orlaivius.

Washingtonias. — 
nos reikalų įekretori

korėjiečiai iš vienos pusės Jis sakė, kad prie to nuta-

veikią kaip Jungtinių Tau
tų jėgos) iš kitos.

j Amerikietis marinų gene
rolas Ritzenbergas informa
vo korėjiečius, kad ameri-
į- ' ! “ : _ '•

Hearsto spauda 
visai iškraipė 
kairietės mintį

i Losi Angeles. —Visi hear-

ir amerikiečiai (oficialiai

stiniai laikraščiai atkpaus- 
dino interviu su L^s Ange
les komuniste Dorothy Hea
ly Connelly, kuri, kartu su 
ketūriais kitais komunis- 
tūis šią savaite tapo Auk-
šįiaūsio teismo išlaisvinta.

[Anot
Connell

Hearsto įpaudos, 
y sakiusi, jog teismo: 

sprendimas yra 
siūs Amerikos ko: 
pįirtijęs triumfas“ 
komunistų partija 
dąug narių, bet 
jūos atgaus, mes dabar tik
rąjį eisime pirmyn” ir t. t.

Dorothy Healy ponnelly 
nurodo, kad ji nieko pana
šaus Hearsto reporteriui 
nęsakė. Ji tik sakė, kad 
teismo nuosprendžiai yra 
laimėjimas visoms Ameri
kos demokratinėms jėgoms, 
įskaitant komunistus, o 
Hearsto spauda iškreipė jos 
žodžius tiksliai, kadangi 
ndri parodyti, jog Aukš
čiausias teismas vėda prie

‘didžiau- 
munistų

Esą,[ 
prarado 
“dabar

ir t. t.

“komun
Kaip 

da, kaip 
ciniai k 
smerkia 
mą. [

stų triumfį”. 
žinia, Hears 
ir kiti uiti 
ikraščiaį

Aukščiausią teis-

to spau- 
♦a-reak- 
griežtai

Apgy- 
•iaus a- 

si'stentas Snyder sako, kad 
Amerika ant greitųjų da
bar Pietų Korėjon siųs re
aktyvinius [karinius orlai
vius.' Pats apgynos reikalų 
sekretorius Wilsonas sakė, 
kad bus siunčiami ir atomi
niai ginklai,!. bet tas pas
kui oficiališkai įbuvo pa
neigta su aiškinimu, kad 
“sekretorius nebuvo teisin
gai informuotas”.

Informuojant šiaurės 
Kerėją, kad paliaubos bus 
laužomos, Amerikos pusė 
pridėjo, kad tas nereiškia, 
joj* paliaubos bus išl viso 
panaikintos -į- amerikiečiai 
da|r laikysis susitarimo “su
laikyti ugnį”, tai yra, —ne
bus šaudymą.

Pyongjangds. Korėjos
Demokratinės1 Liaudies
Respublikos sostinės laik
raščiai sako, kad Amerikos 
nutarimas keisti paliaubų 
sutartį yra dalykas, ko jau 
sehiaį reikalavo Pietų Ko
rėjos diktatorjus Rhee, ku
ris norėtų atnaujinti ka
rą. Vietiniai laikraščiai sa
ko, kad dabar karo atsi- 
naiijiriimo pavojus Korėjo
je didėja ir |tad Korėjos- 
žmonės, kaip Šiaurės, taip 
Pietų, turi visomis jėgomis 
darbuotis, kadetas nelaimin
gas kraštas * vėl nebūtų |- 
stumtas į karį prarają.

sveikina a* 
arimą.me

D. — N. 
viesulasDąkotos 

užinūŠė

Prancūzai gi- 
uris suimtus 
ionalistus.

' ..A
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DR. PAUL SWEEZY TAIPGI LAI
DR. PAUL SWEEZY — socialistinių pįžiūrr žmo 

. gus. Jis profesorius, kalbėtojas ir rašytojas. •

MĖJO

Prieš kiek laiko Dr. Sweezy buvo , pašauktas pas 
New Hampshire valstijos (kur jis gyvena) tyrir.ėjiįno 
komitetą “pasiaiškinti”. “Tyrinėtojai”, matyt, yadova 

t si kongresinio Ne-amerikinio komiteto taktiką, ir j 
•kalavo, kad Dr. Sweezy papasakotų jiems apie s.av 
eiti, apie žmones, su kuriais jis susitikdavo 
kas tie do žmonės ir tt., ir tt. žodžiu, New 
valstijos “tyrinėjimo komitetas” vertė šį šv 
išdaviku. j ■

Dr. Sweezy atsisakė tai padaryti. Jis neiš; 
nes tai neleido daryti jo sąžinė.

Tuomet tasai N. H. valstijos komitetas pa(reišk^, būk 
Dr. Sweezy, atsisakydamas atsakyti į jam 
klau:
Tik pagalvokite. Švietėjas
mui, kuris nuteisė Dr. Sweezy kalėjimu.

Nuteistasis apeliavo į šalies Aukščiausią j Teisrhą. 
štai, praėjusį pirmadienį Aukščiausias Teismas paske 

eismas at
metė New Hampshire valstijos teismo sprenHimą. 
nasi, Dr. Sweezy yra laisvas. Jis bylą laimėj^ 
laimėjo ir New Hampshire valstijos ir visoį 
žmonės! I

Aukščiausio Teismo sprendimą parašę 
teisėjas Warren, pareikšdamas, kad Dr. Swė< 
sinėjimas ir nuteisimas buvo įsiveržimas į 
laisvę. O teisėjas Frankfurter pridėjo dar išs

vo 
ię.r 
) p 
te i 

Hampsh 
būti

o, ap

etėją

davė

•ei- 
ra- 
;ai, 
irę !

išstatytus 
simus, “pažemino New Hampshire valstijas seimeli”! 
pagalvokite. Švietėjas buvo atiduotas valstijos

savo nuosprendį tuo klausimu. Aukščiausias

. O S
li- 
iuoB J 

Amerikos

j poliklinikos rajone
Pirmoji suaugusių poli- rūpinama ligoninė, įgalinaPirmoji suaugusių; 

klinika — viena daįų 
ydymo - profil 
gų. Nuo ankb1 
vėlaus vakarė 

idelis žmonių r 
šį didelį gra4, 

kosi ne tik ligų

Kaunu g 
kos įstai 
ryto iki 
vyksta d 
jįmas. Į 
statą lan

gelio gydytojus atlikti sudėtingas 
akti- operacijas. Neseniai, gavus
taus naują eterio-deguonies nar-

kozės aparatą,! čia pradėta 
daryti plaučiu operacijas, 

pa- Sudėtingas virškinamojo 
________ ..^niai, trakto, inkstu, endokrininiu

I v n 7 i i * i 'v.
bet ir sveiki žmonės, Įkurie
r. L • • i . • Ii...Ujteina p 
jais svei 
higienos 
i Polikl

asi tarti su gyt 
katos apsaugo 
klausimais.

■, i.

nikos aptarna 
niame rajone gyvena ;
40 t ū k stancių žm 

; vaikus. : Raį

:yto- 
s ir

uja- 
apie 

cnių,
j įskaitant vaikus. : Rajonas 
padalytas 'į 10 medic

! apylinkių. Poliklinikoje
I bą didel

inos

i bą didelis medicinos
i būotojų personalas; čia 
visi įrengimai, naują 

i aparatūrh, specializuoti

--------------------------------------------------~---- -------- -----—

LITIiRATURA-MENAS
Jonas Kąskaitis

vasaris

liauku, sąnarių operacijas 
sėkmingai atliėka chirurgai 
Šiurkūs,l Laurinavičius, Va
latka, Ejsmontas ir kt.

Tarybų valdžios metais 
Kaunąs įtapo didžiuliu res
publikos pramonės ėcntru. 
I suaugusių polikl i n i k o s j 
a p t a! r n a u j ą m ame ra- į

dir- jone yra 39 p r a m o n ė s I 
dar- įmonės. Čia steigiami savi | 
yra medicinos punktai. Dabar - 

usia rajonų įmonėse veikia 12' 
ka- tokių punktų. “Kauno au-

įmonės. Čia steigiami savi

Klausyk, klausyk! Girdi by 
čerškiai palangėj ^<yla? 
budrūs šneka 
as sąskaitas s i vefj? i

Kur prieaušry 
Sparnuočiai

• Kada gi jie tj;
Larb savęs

. Į i

patogu!'Kai man—tai žadintuvas—ot patogu !j 
Nei; suąt nei nešt: jis man čia pat po ‘s 

Pažadina iš miego, kaip matai,' , 
Tas čerškesys: ir sukrutu griežtai!

Tuoj; šifst ant 1 
Tuoj 

Tebėr t;
Ran d

Jai,i , 
griežtai!’

:ojų—tuoj skubu Virtuyen. 
loj'pu'sryči ii: mat, laikas 1

artais buyA,—
I •

a u dangus. ,.

tolcs brtįr gus ! 

u dangus.!.
I

Pavalgau. Sėdu tuoj greičiai prie stalo— 
•aštų: jau kaip tik švies

amsu; mat kemėro k 
u-prant i, šviesuoja j

Prie knygų,
Išbrėško rytas,

Rausvėja plo
prošvaistės p apal
uos vilnos deb

T

bvmetis
I ;

s—ir man tąipogi: 
vėl varau išvien!
kailp tik pat)gi,— 
pavasaris kaisdien !

ūke darbymeti
Va naują barą 
a rytinė man

Lai būna man

O, taip, ir man’ oran vilioja, moja, 
Pavasarinis lauko ževosys., 

y spyruoklė ta senoji: 
jyria pirma išklausys!!

ir lengva bus krūtinėj — 
aulė;a džiugesio dainą...

La

Ty

Bet va... ši re
širdis to s]

Tada skardu
Skambės s;

Ir tad savainjie kpjoą kyla, mina 
Pati galva

Vidinį potraukį pilnhi atlikęs, 
v Gamtos žy< 

Laijka, žolyn
Marguoja,

asapo pilna

indėjimą geriu savi 
ias, ^žuęlas, žirnikas— 
kvepia—eina Vis gaivyn...

Į saulę godžiai galveles atsklė dę, 
Eugrai’bo s laivą, spindesį, kvapus,— 

My uoja, glosto man akis ir v
Jių mirguliavimas toks įstaii

Gamtos glėby atgijęs, sustiprėjęs, 
” r-Įi'p savo patvarių č— 

Knygas, raštus—aukštos mini 
(glaudžiu krūvon—įjų prieito 

aitėm rieda

binetai, kurie Įgalina laiku dinių” fabriku sudaryta • 
U 1 ‘ L igti atskira, cechinę medicinos

apylinkė,; kurioje dirba gy-' 
dytojas, felčeris ir 4 medici
nos seserys. ’

įmonių darbiu i n k a m s I 
kartą per metus pravedami i 
profilaktiniai sveikatos pa-; 
tikrinimai, o darbininkai, I 
dirbantieji c e. ę h u o s e su . 
sveikatai! pavojingomis me-i 
džiagoinis, tikrinami du, 
kartus pėr metus.

Gerai jsuorgąn i z u o t a s i ‘ a • v
įmonių darbininkų stomato-! ApiC l ¥<11’4^8^ 
loginis gydymas. Apart toj 
kad atskirose įmonėse vei- -j 
kia gydytojų - stomatologų ka.
kabinetai; paskuti n i u o j u 11 
metu sudaryti kituojamieji I 
stomatologiniai kabinetai.

' Mesj čfa kalbėjome tik k 

domąją įstaigą.

ur- ■ lė
.fi-iyra dveji gimclymo rįamai, 

tuherkhlięzinis iii
£0_ uis ■ diįspįnseriąi, vaįkų ir

nustatyti diagnozą, išve 
............. ligoniu laikobereikalingo ligonių . 
gąišinimo poliklinikoje, 
vėntojų patogumui čia; 
atidarytas ir va i st i

| vyriausias 
>zy apklau- 
akademinę i 
įamesni 

Manoma, kad šis prof. Sweezy dalykas-'dabar 
aštresnį pabarimą tiems, kurie Dr. Sweezy publė ir 
daug pasitarnaus, kitiems universitetų ir kolegijų 
fesoi'iams ir dėstytojams, kuriuos reakcija niplat įuo

lab 
teisė
Pi

jn e s 
punktas, kuriapie gailimą 
gąuti visus reikalingus! 
dikamenths. !

j Poliklinikos vedėja gį 
toja Platlikienė papasal 
m.ims apie ligonių dispąnse- 
rizaciją. Žmonės, sergą 
tikrais š 
apytakos, 

į, sąnarių 
;rie tu r 
įkę probresuoti iar Jį 
įkuotis, 
n įske

i pi
: HO

! tikri narni 
at

,dy
ko jo

irclies ir kiįa 
lt 
ii

virškinimo o 
susirgin 

chroniška eig

pam 
ujo

ai s, 
ą ir 
;om- 
!cia- 

periodįkai 
jiems paskiriami 

i gydymo ir ppfi-

7 --------- -- : - - |F

yra imami spę 
iton,

Pava$ari® ore—ir man krūtir 
Dausoj čireną vaiskūs vyturiai: 

utiniai 
iai.u

Tie giesmininkai erdvių pirm
Artoją budrų

Plonais varpeliais virba rieda dausos—
i Ir skambėsią

Buklus jaunuol

sveikina žviti

atsimuša šir 
i's stapt—ir žiiri 

žavinga muzika! švelni, s 

ntas— jis naiĮr 
Šu šypsena, su nuoširdžia 

įjais ridena,

Staiga—paragi

Ryžtinga'is užm

ąrdi

ą barą, į 
(Jaina, 
varo: Ir 1 .Grūdu bus, b’oliai, klėtis sklidina!.. •

eidą

draugų: 
ię.s kūrėjus 
?nėj šmagu...

dienos,
Vaivorykštėm plizgėdąrhi rytai...! *

Ąš vėl—tai 
r

(glaudžiu k

It ąamuoliai,
y. C*, V V. J IVI

Nors sėdžiu v
Knygas, ra

28, 1957Bal.

’ŪVC

pas

ienas, bet tikrai 
štus myluodama^ vartau...

ne vienas

ii. ■ ■■.rt. ■*■■■« I!,. !■ I   ■■.■■■■I. I«.l ■ , .1 , „.p    !■ | I ■ I B |||

: Busimieji dailininkai

SUSIRGIMAI “VILNIES” PASTOGĖ J E
BIRŽELIO 18 D. Vilnies laidoje skaitonįeįĮ 
“Vilnies redakcijoje susidarė tokia padėtą 

toj Vilnis neišeis. į. i
“Du iš redaktorių sunkiai susirgo. Trečia 

rius, bent šiuo tarpu, negalįs eiti savo pareigų.
; “A. Jonikienė, dabar ligoninėje, esanti lab
,* jo padėtyje. V. Andruliui atsinaujino širdieš 
mes, kad jis greit atsigaus. < !

“Dėsime pastangas, kad ketvirtadienio numeris
tų laiku”. ji

Mes nuoširdžiai linkime draugams vilniečiams , 
pasveikti ir vėl stoti darban. ! , V

DAILININKAS ROckwELL KE?
ŠIOMIS DIENOMIS sukako' 75 metai am' 

nam iš žymiųjų amerikinių dailininkų-tapytojų
-Kent. i

Šis talentingas, darbiningas ir kuklus vyrąs

tinkam
plastikos kursai. Dispanšbri
•zupjamien 
irinamos d

: ;lyįos, esą

vo 31 d. su- 
mirties gc- 

<iečio rašy-
I 1
tojo — Broniaus Vargšo-Lau- 

oji sukaktis 
cista be jo-

Pereitų metų ko 
ako 40 metų nuo 

i žinomo ameri

Kęstut

is ligoniams : 
larbo ir buities 
mt reikalui įį 

iniąi perkeliami j kitą įt 
;s, kai ry- pfy ku*' nereikia dideliu .

''rovimo. Pląč 
tokių Ii

narinis ir sanų

io ap 
prkktikuo.

‘nių stačio
ai sunkio- )Pr4S “ ku

dietinis m a i t i n i n 
stybinėse įmonėse, i 

, išeį_ pahserizac
m i ai pakė

yreit I tingumo sumažinimą ef 
L J XX T 1 X » XX 77 "C X < XM X XX -x į--i x>xxx

zaciją pradjĖ 
ir i

s redi aru as

Tiki- bei
va

įsei

tyv

i jos metodas 
lė kovos už r

T
žiaus
Rockwell

yie-

Šis talentingas, darbiningas ir kuklus vyrąš yra (Įlaug 
gerų darbų atlikęs Amerikos žmonėms. Be to^ kad ji 

s daipytojas, RockIwell Kent dirba ir visuomeniniu 
rkurie jam yra galimi.

Štai tik šiomis dienomis Rockwell Kent tapo išr 
tas Anerican-Soviet Friendship Draugijos Nacior 
tarybos pirmininku.

Šios Draugijos pirmininkais yra buvę pa

s ta- 
'bus,

ink- 
.alės

i try$ as
menys: filosofas Dr. Corliss Lamont, dvasniinkas
liam Howard Melish ir Dr. John Ą. Kingsbury 
įpie ipetus minęs). :

gražūs, yra svarbūs. Ši organizacija, kuriai

> Wil- 
(prieš a-

American-Soviet Friendship Draugijos tikslai I 
gražūs, yra svarbūs. Ši organizacija, kuridi priklįuso 
nemaža amerikinių švietėjų, artistų, profeįięnalų, 

. ?. ii., i. .-..i ...—.lies iy

apie vienų rajono vieną gy- 
O jų tame 

p'ačianįe rajone; yra visa ei- 
TūipJ pavyzdžiui, čia

cjvičiąus. Deja, t
pas mus'buvo pra
,io atžymejimo, tarsi velionis 

I dramaturgas tik tylos ir būtų 
’ tįužsi pelnęs. O vis tik Bronius 
V|argšas buvo pranašiausias 

ūsui dramaturgas 
ir apsakym

. Savo pje- 
ais -vaiz de-

;i:lj tuberkuliozinis iir onkologi- 
b ' , 'j. , ’vajkų ir
to-1 aukštųjų Į mokyklų p'olikli-

ir-

is * Račkaitiš dar 
?, piemenaudamas, 
molio lipdyt

nias klases i Page- 
ęstutis nutarė sto- 
s į Telšių taįkomo- 
ės mokyklą. Tai 
2 metais. Sekmin- 
kęs stojamuosius 

^gždminųs, jaunuolis! stojo 
tnokjytis 
Je-.| I 

Slinko 
dailiosios 
alis^aį pradėjo dirbti 
rankiškai!. ’

Šiais! metais mokykla iš-
lėis 'periktąją dailininkų-at- 
11- ,Lidą. 1)6 diplomatų 

diplominius kuri
i, sva-

Bai-;ojo tapti dailininku 
^ęs septy 
giuose, Kj 
ti mokytį 
Šios daii 
buvo 195 
gai išla

rengia diplominius kuri
nius. Tuleikas baigia apdo
roti metalinę lempą. Dailiom 
jo medžio apdirbimo sky
rĮaus diplomaįtas l Stasys t 
Goceikis daro tribūną salei, ‘ 
tekstilininkė Irena Žukaus- 

aitę aįudžid jubiliejinę 
jubil iejipę juostą.

Jaunesniųjų kursų moks
leiviai, prityrusių meistrUj 
vadovaujami, Rengia savo 
u rainius darbus.nr. , . . meninės or_
anfeaciįjos stebi moksleivių 

tosi parodo-

n
0mis
Bais jis kūlė lietuviuose socia
listinės'sąmonės su 
gaivino carinės R

. revoliucijos atihinimą, aiš- 
no jos istorinę r

rede jos kovotojų
cslus. Tąi buvo c

riaus užduotis.
Nors Bronius Vargšas kūrė 

veik išimtinai amei'
vių teatrui ir re.

riausiai j pirmuosius
išeivius, nors jo pjesės buvo 
vaidinamos kiekviename di
desniam šio krašto
— tačiau reikia prip

pratimą, jis 
įsi jos 1905

keramikos skyrių-

metai. Budimieji 
keramikos speci- 

i sava-
eikšmę, jis !

darbą ir!
i del ė auto-

k. Reikia pasakyti, kad visos 
Tarybų Lietuvos darbo j 
žmonių sveikatos apsauga i 
turi tvirtą materialinįę ba-1 
zę. Ją sudaro n^etai iš! metų I 
didėjantys biudžeto asigna
vimai, nesiliaunanti medi
cinos įstaigų statyba, įnedi-

’ a p r ų gausėjimas, 
ai! užtikrina tolesnį

urną, praėjusiais me
dislpansari
vęsti, be terapeutų,

cialistaį — c h ii r urd.
rinolaringologai, deru
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susirgusiam Įdr! nių sveikatingumo kalimą 
n e i ą m lligori ui už kūrįl dijeną ir naktį įpasi 

ieškoti gydytojo aukojama) kovoja tarybi 
■oliklinikojei Tam niai medicinos darbuotojai.

oto: 
tplogai, okulistai

ai,
Įa“ I Visa

i nenutrįkstatną darbo žmo-
' Staiga 

kąrščiuoj a 
nbreiki a ‘ 
pągalbos p 
tikslui 
speciali gj 
namus. Esant rimtesni'dm 
susirgimui, tačiau nereika-

s

.cinos

yra brgąnizubta 
dytojo pdgalbį ji

Edvardas Selelionis

Šiais m 0 t a i s 
Račkaitis

v. 1 • I, tačiau neren 
lihįam stacionarinio gy
mo apylir 
sisteminga 

atskiro
• iki vis
Pirmojira-Į x ii moji- 

Ta_ Į klinika sujrytojų, rūpinasi, darbuojasi, kad tarp mūsų šalies iy r
rybų Sąjungos žmonių susimegztų juo artimesni saąty- 'Mne ligoni

‘ W......2' ... “' ji lite^
ra,anenininkais, švietėjais; kad I amerikiečiai gė

Nestik tokiu būdu, kaip kiekvienam galvojaįičiam jž 

tintas taikos reikalas tarp šitų šalių. '
Tiesa, ši organizacija dapar yra puolamą, 

puolama, o tai trukdo jos gražų, naudingą dąibą. P 
kiek laiko American-Soviet Friendship Drr‘ d 
apskelbta subversyvine ir valdžia; reikalauja,; ifad ji

•kiai, kad abiejų šalių žmonės galėtų apsikeišt liteį
iriau 

aih^rikieeius.
mo-

gui turi būti gerai suprantama, gali -būti labiiu siįt vir-

riai 
ries 

augi ja jtuvo 
. ’ ’ už

siregistruotų valdinėse įstaigose kaip> “kbmunistinis

pažintų tarybines tautas, o pastarosios -

.frontas”.

•ikiėčių lie- 
agavo vy-

Li etųvos

ave diplominį darbą 
ivalinę 'vazą, papuošt

ruošia 
—fes-

a, papuoštą tau- 
tftniąis i brnąmentais.
laiką, išbūtą mokykloje, 
Račkaitis dar labiau įpamė-
Ihikį

Per

Miesto visuo
• vt įkyrixteii

asiekimu$, lan
se . I Telšių kraštotyros mu
ziejuje organizuotas specia-i 
lūs škyrjius, kuriame ękspo- 

_____ •! _ _____1___ _______

P

atū- mas turi

yra

ziau

Visas dalykas dabar yra teisnio rankose, jjei Circuit 
Court of Appeals užgirs valdžios reikalavimą, tuomet 
organizacija žada apeliuoti į Šalies Aukščiausią Teį

Taigi matoipe: dailininkas. Rockwell Kent, šulaukį; 
metų amžiaus, pasiėmė pirmininko darbą ne juoką 
jam, kaip ir kitiems tos organizacijos vadovams, p 
rūpintis, teks kovoti, teks darbuotis, kad ši organizacija 
iš tikrųjų būtų laisva ir galėtų vykdyti tą pr’ąkilnųldar- 

3>ą, kuris stovi prieš jos akis. ! '?
Beje, Rockwell Kent buvo išrinktas American 

viet Friendship Draugijos pirmiriinku, dalyvaujant 
tingeapie 300 žymių amerikiečių. _ . .. J.

O" ■ . v

Court of Appeals užgirs valdžios reikalaviiti tu
smą.
s 75
,ms:
eks

li mokyklosusli 
moksleivių kūriniai.go pasirinktąją specialybę.

Tdkių jaunuolių mokyklo
je djiug. 
mosįos

• mieste, 
ažinti, kad 

?ai kuklus kūrėjas šiandien 
pas mus yra jau veik visai už
mirštas’ O gaila, labai gaila, 
kad taip yra.

Visai kitaip yra 
r velionis Broniais Vargšas 
vo mažai žinoma 

raštai pasiekė retą 
o ją Visai ne

vienas geradaris, kurio net nė 
nepažįstu, atsiuntė 
voš ten 1951 m. iš
niaus Vargšo - Laucevičiaus 
raštų tomų, redaguotą Juliaus 

tėno. Tai nemažą 340 pus
lapių knyga. Nors 

liuksusinis, popieris

Lietuvoje

Juk Telšių - taiko-
Skiepyti meilę dailei pa
dai ir užklasiniai užsie
niai. (Paišybos ratelyje 
sniet hengiair 
) nį p ozicijos 

kariuose dalyvi

d^da! ir užklasiniai užsiė-
.,o

k
k

dailės mokykloje 
mokomi 1C

Kai 1^48 metais Telšių 
č.ailės an 
reorganiį

5 moksleiviai.

•kyklą buvo

i konkursai 
kūriniams, 

uja daugu
ma ipokšleivių. šie konkur
sai padeda geriąu pasireng
ti sąvarėnkišk 
bįmš.

:atų mokyklą buvo 
iota į aukštesnio

;reng-
—- ikėjus, 
kolektyvas susi- 

didelįais sunku-;

mokyklą, turinčią 
dailininkus— atli

s, kur jo 
jo tėvynės 
seniai man

tįpo 
ti .
mokyklos
dūrė

iems dar-

Worcester j Mass
iš Lietu- 

eista Bro-7‘i-a's Jaunųjų 
rpg didėlį 

, dėstytojai i

L.L.D., lį kuopos susirinki- 
jįįl.mąs buvb skąitlirigas/ čia visi 

iškvietimo ir Hy-igražtai |<O(*PSruoja’ įwt sma“ 
” ! | gu ir būti tokiame susirinki- 

‘ 'mę. Jonas Skliutas sakė, kad 
, ku- 

y-Iriam jis idaug. dirba, dar paši
lo neps siekė, O lai- 

l ko nedaug beliko. Taigi da
bar, kurie manot I prisidėti, su 

a lsavo auka, I 
bus atlikta. Tadą 
smagiau.! ; 

• * I - t

Mes visada; praeityj 
įvertinom 
cįarbą. Aš manau 

aryta

Nąujošios 
Laisvės, piknikas 

įvyks liepoj 4 c
uo kląusimu daug 

Pasekmės buvo 
ntįs likos nutarta

kės gydytoj 
i vizituoją lig

iško pasveikini 
suaugusių i 

iungta su I Ta/ 
ne. ’ šis shjuų 

daug priy__
enas svarbiau?

specialios progra-

iŠ! Įjūrių v
tas, l^ad ligoniai vj 

laiką , priži ūrimi tų pa
ytojų, 6 apylinkės gyčgyc;

tOjL kr • •
esamą savo ligonio svei

s bet kuriuo metu ž

būklę.
igoninė 

lovį, turi

specialistų ug- 
į vaidmenį vaidi- 
ai i? meistrai, 
dėsto daug jau-, 
ų, neseniai baigę* 

mūsų mo
li. J. Po
sto būsi- 

Kera- 
yedėj as

Nebūvu ,i _
ma£ai buvo špej3ialis-j 

dair ų įrengimų. Didelę pa-Į 
^albį muįis suteikė Ęygos: 
h’ ■ ,
mokyklos. _ __r
yais 
)azė. 
;uri
70S, r .
ų priemones..

Vyresniųjų kursų įnoks- 
iyiai savo gamybinę jprak- 
ką

fios, mąžąi 
į-dąilinii.kų ‘-ei; Mokykloje 

Ibą muihs suteikė Rygos W dšstv 
Kauno taikomosios (dailės f™? 
įkyklos!. Kiekvienais me- K.y| qs,

Buo
pbli-; vajus i $16,0.00 I fondą,. IĮ j. . • ■ .. T ...

SlUJUIwi- brėšto tiksi 
iValumų, 

ių I 
są l 
ių 

10; -----
cestericčiai

! Skliuto gerą 
tas bus pad

Kadangi 
jos m etinis

Į padarykim tuoj ir
busv visiems

vvor-
Jono

*

, kurioje yra < 
puikių specia! 
ikia vidaus lig 

•urginisį traumątoloci 
sąnarių tuber k

chii 
nis, 
lioz 
gen! 
Giri 
mains, .ak 
rajone 
įstaigos.

Eilės sdi 
gydymui ūse

, kaulu
os, vailjų, aųsų- hosi^ 
i dės ligi 
ekolog i

is

į ir kiti skyri 
n i.aim s ąusir 

Ešerinei pagali!) 
steigtos atskir

IO 
i š-

ų,
t 

ųį
B - 
ai.

įai

ir dabar.

Anglk

Montello

leidinys ir 
pras-ne

tas, bet už tai išleistas nema-

| nų dė

nkių (susirgi i 
kmingai taiko

nauljausi tarybiniai prep 
ratąi. Tėvyninė medicir ps 

kuria nuolat ąp- " y ' II.ątūra,

•a-

Mass., ta| š 
diskusavąm. 
gražios, | "S-S inpzo

piknikui |n u vežti gražių dova

m ė dirbtį
darbinink

Drg. ž
įžangos t

me piknike apsiė-
10 darbininkų ir

lų-’ r , i 
itkjus gerai platina 
kietus.

žu j tiražu, 15,000 egz 
Leidinyje sudėti vi 
rastai, kokius tik 
Vilniaus Valstybinė 
Literatūros leidykla 
deyynios dramos ir 
kymai. žinoma, tai 
Broniaus Vargšo ra; 
gos pradžioje įdėta; trumpa 
rašytojo biografija 
jo darbų apžvalgėlė

Ta pati leidykla 1954 m. iš
leido Br. Vargšo-Laucevičiaus 
mažesnio formato (162 pusi.) 

okykloms, 
. šiame 

riaus; bio- 
18 jo! ap- 
nygelė iš- 
tiražu nei 

• - 8,000

em pi i orių, 
si velinies 
tuo metu 
Grožinės 

turėjo: 
23 apsa- 
nėra visi 

štai. Kny-

ir kritinė

to.rpelį, skirtą m 
oikinio Biblioteki i 
inėly telpa auteki<

grafiniai bruožai ir
sal
leis
pirmęsnysis leidinys

yiipų^vaizdelių. K 
ta! dar didesniu'

Mes ruošiamės prie Laisvės 
pikniko ir to paties 
eomis kolonijoms!!

eg2 .. ;■
O pieš, taigi' o męs ameri- 

kie 
leis

pąi — 
ii! dr-o

linki

kieČiąi — vos tepaj 
leisti! dr-o , A. Petri 
32-,jų puslapėlių 
ją, ir daugiau nieko 
dimas!

egeme įs
tos mažą 

iponografi- 
Apsilėi-;

tvirtėjo materialinė 
šiuo metu mokykla 

erai įrengtas dirbtu- 
sas reikalingas ftioks- 

es.

atliek;
ūkuose, 

tuose.
Mokykįoje jau išleistos 

keturios i-(lailininkų - atli- 
’ ‘ laidos. Jaunieji speci- 

riuo- 
uose. 
inate

a respublikas fa 
dailės konjbina

ilisti
■ i

laidos. .
ii dabar dii^ba įva
įietųvos kampeli 

dailės komb
dirbą tekstilininkes 
tinkięnė, i Pleškytė, Da 
nytė,! metalo a p d į r b 
meistrai ^^artinkus ir 
teikis. Kauno dailės 
binato fabrike

d Mar- 
ilido- 
i m o

kom- 
Slėnienė

dailės institutus 
kykkjs ąuklėtiri 
cius jdaba r d 
mįems nįetalistąms 
m^kos skyriaus 
Bi ržinskjas, dėstytojas Sta- 
siąle^ičiūs ir ki(i, neseniai 

moltyklas,

cius ida

jams 
ją 
sij

; auKstąsias 
užsifekomepdavo kaip 
: pedagogai 
i kelti savo 
ideda meto

tyto
kū*i
savan

Dėstyto- 
valifikaci- 
inė kotpi- 

įcuril reguliariai šaukia 
ias konferencijas. Des
ai kasmet ijengią savo 
uų parodas Jie gali 

savarankiškai kiįrti specia
lia tąm įrengtos, i studijose. 
Kai kuri ė dėstytojai buvo 
apsilankę Į kitų 

kyįdose, kur

lia tąm

mo
respublikų 
susipažino

A. KORSAKAS,
Telšių vid 
taikomosiqs dailės 
Mokyklos

irinčs 

direktorius



New Jersey naujienos į
j •įvyko konferencija Bpildi

Trade Council of New Jor
Nejaugi New

O trečias sako: “Aš 
kuomįet ‘nedetimi’ mergai- 

nešioja ■ siauras 
* lipiu

Trijų mėnesių laikotarpy 
lytinių išgverėlių čia tapo 
nužudytos dvi vidurinės 
mokyklos mergaitės. Vieną 
nužudė vedęs vyras, buvęs 
marinas. Ir už tai jis tu
rės atsisėsti elektros kėdėn. 
O kitą nužudė tos pačios 
mokyklos vaikas, kur ir 
mergaitė mokėsi. Vaiko li
kimas — dar teismo ranko
se.

Bergen apskrities proku- 
* voras, kuris prirengia vai
ko kaltinimą teismui, iške-

■ lia kaip ir diskusijas apie 
♦jaunų mergaičių ir jaunų 
moterų dabartinį apsirengi

amą. Jis sako, kad vilkėji- 
mas siaurais mezginukais 
(sweaters) ir plonomis ke- 
linaitėmis, iššaukia pavo- 
j i n g ų lytinių incidentų. 
Kraipymas strėnų ir paro
dymas pilnos figūros pra
randa užtikrinimą, kad kas 
nors ant jos nepasikėsins, 
sako tūlos vidurinės mokyk
los principalas. O tūlas 
dvasiškis sako: Jaunų mer
gaičių apsirengimas, kaip 
aukščiau minėta, silpriąva-l Jau, rodosi, 
liui būtų kaip išalkusiam 
vilkui kepsnys.

Jaunuolis sako: Aš myliu 
visuomet mergaitę švarią, 
kuri apsirengus švariai ir 
paprastai, be kraštutinybių. 

Antras sako: “Those 
painted dolls in the tight 
pants give me a pain.”

nie-

tės, kuri : .U J.. ’ 
kelinės. Aš tik -pašvi 
ant jos.” •

'Dar vienas buvo užklaus
tas, ar jis parsiveda jrier- 
gaitę į namus, kuri nešioja 
siauras kelines? • “Ką? juo
kauji? Motina išvytų 
namų mane ir mergai 
atsakė jaunuolis.:

Madų (fashion); reda 
rius irgi išsireiškė: Jat 
mergaitės ir jaunos m 
rys,

iš
J ”

(to
nos 
ote-

- vilkėdamos kraštuti
niais drabužiais, mano, kad 
į jas daugiau dėmesio at
kreipia. Kaip tik atbulai, 
sako jis. Ekstrem iškaiš 
drabužiais vilkėjimas Waip 
tik parodo asmens nerim
tumą, nepastovumą. Ir daž
nai ant tokių būna tiki pa
švilpta. Rimtas, madingas, 
konservatyvus, švarus įpsi- 
ren girnas visuomet į yra 
įvertinamas ir didelės dau- V '
gumos priimtas. Ignas: to
kiai nuomonei irgi pritaria.

antri 
metai, kai įvvko vienybė 
tarp CIO ir AFĮj I Abiejų 
organizacijų vienybė viršū
nėse įvyko. , Bet valstijose 
vienybė kažin kodėl lab^i lė
tai vyksta.

New Jersey valstijoj brię 
vienybės kol kas visai nesi
rengiama. Kovo mėnesį

eina

AFL. TarpAFL. Tarp kitko 
ferencijtoj I pakeltas 
ybės klausimas. ilr p a « . ' x. • •

se#,
kon:
viėr
imtoj tos konferencijos ij1 
zolii 
bus 
mai

oj

11-

~rr,. __ ..... Jl-
mai( tarpe tų dviejų orgą-į 
nižįaĮcijų, tai apie vienybę:

T<ol iicijoj sakoma:
išlyginti nešušipra

nė kalbos:” 
patį laiką jvy

negali būti
A|pie tą pati laiką, jvy 

ir Auto Workers Unij 
kohvencija 
toj pačioj t 
ir BTC kon 
gi t r j kon v

Atlantic Gi 
ietoj, kur įvy_ to 
vencija. Ėadan- 
encijoj dajyvati 

s didieji čyfai iš CICpatys didieji cyfai iš CI 
tai ouvo manoma; ka'd tu 
nesi ' 
pilnai, bet vis| 
lygino. Bet < 
kad

o
>,

,os 
ru

' G. ZIMANAS

rodo keistojka. i
Jersey organizacijos neturi 
įtekmingų patikimų žmonių 
iš savo taypo, kurie galėtų 
suves besiginčijančias 
grupes iįr bendrąi išspręsti 
tas skerspaines, kurios, kliu
do abiejų didžiųjų organi
zacijų vienybei ? i' ■ ; I

Prie įold'ąr atrodo, kad 
valstijų organizacijos nela
bai pais^ savo centro, ir kad 
didieji cjyfai i valstijų orga
nizacijose ;uri prastą įtek
mę. . Į i ;IgnasIgnas

Waterbury, Conn
Apvogimai mirusii 

yra ir bus

perskaičiau Jurgi: 
korespondenciją iš Worcester, 
Mass., kur jisai r;
NeW Britain, Conn.,

opos kapo pav< 
kur jis buv

ų, prižiūrėtoju

Ų buvo,

) Žilinsko

aso, kad 
nuo jo

ogė vieną 
o padėjęs

ass., ant 
yro kapo,

n- apąirbėju. 
rai tuos blogumus 

, žinau, jog ne
ola, bet ir apdirbi- 

kartais pražūsta.
o

i i
Taigi i aš, g 
patyrės 
gč lės jprapu 
no įrankiu
Randasi visokių žmonių, . • « • t • ♦ . I

tiktai

■ , I
užpykęs, pet kada pagalvo- 

—- kitokios išeities nega- 
— visi geri 
gerų atsi-

jau. 
Įėjo būti! Atrodo 
žmonės, bet tarpe 
randa;ir blogų.

Aną diep 
pinių palai 

u niauja'

ir reikia;
ą nuvykau art ka
ityti gėlių, Ž
tvarka. Sandėlis,

Strižauskas

iūriu, BIZNIERI MS I
a
i.ur v*isi įrankiai rand’asį, pir 

m
i 

it 
t

Būtį kokiame nors biznyje 
lai tas pats, 

mirksėti gn žiai mergL 
Tu pats žiiud,

ir hesiskelbti — 
kaip mirksėti g 
nai tamsoje, 
ką darai, bet niekas kitas to 

. Nori apie savo bfai*

iau visi lotų savininkai j ture 
. raktą’ ir
pasiimti,

galėdavo atrakinti 
kas reikėjo □ da- 

ežas- 
ų. Aš 
kurį 

įauja

žm
vazoną
du. ,

Bet Worcester, M 
dabartinės .žmonos v
Janulio, buvo palikęs tris puo
dus kvietkų, ir visus 1 
kas* nusinešė. Radę 
d u (Įbes vietoj trij 
kviptkų. Pikta žmog 

p Žilinskas sakė, 
su žmona negalė.
visą naktį. Ir aš

ar jąu užrakinta iš pr 
c s‘ vpgimb darbo įranki 
inaul daugelis bus kai

la ką i nepatenkinti. Tai r 
aš iš karto buvau

nežino , . . _
nį žmonėms pranešti, — pali
ške

tris kažin 
tik tris 

jų puodų 
ui darosi, 
kad abu- 
o miegoti 
už tai jo

bk ir nuolat skelbias LaU>
vėj^l J /į j- 'Baltimore, Md.

Laisvės nąiųlai. pietinis 
timoriečiu.

irvarko
Ka: 
du 
per 
nekaltinu.

Let jo išsireiškimai 
to liškadario ar iška< 

tok is: Jei į jo ra 
molęs arba papultų 
a, tai daugiau ne 

kitam tokių baikų 
lylan prisimena ko 
atgal, kai Trumą, 
o vieno kritiko p 
Trumanaš dėl to 
o, kad per s pa u 
jei jisai susitiktu tą kriti- 
tai snukį išdauž; 

kad 
niekur sutikti.

čionai du skirt ugi daly- 
— kritika ir vagyste. Bet 

panhoka atlyginti kei 
netinka. Mano supratimu, va
gysčių buvo, yra ir 
bus Man rodos, tok us 
nes susekus, reikėtų 
pamokinti, ypatinga 
progresyvią'ms. žiaur 

blogas ’ padaras, i 
e pamiršti tokia taktiką,

bal-
(niklas puikiai
tai buvo karšta

sipratiiĮnųs, nors;ir 
J kiek n(irs 
dabar paširočb 

ouvo.
ėli^ausi pyaneš - 

iųjų orgajiizac- 
i nebus tol, kol;
,stąs bešąliškį

O bešąliška 
gali būti ' toks , ■ 
veiklus oygani -;

0,

abar v<
vėl sa:ko,s kad tarpe 

dviejų didž 
jų Vienybės 
nebus sura 
taikintojas, 
taikintojas 
kuris buvo 
zacrose ir d 
nizanjas pal 
bedaly vau ja.

Tokių tai 
nemažai, 
ti ta, ka

ir patapo |nema 
„L, Viena, o^- 
ie jau nępaisp, 

jau ir laiko, t a h 
turi daboti saito

mai

s i
s

lu| orga 
jęse n:

kįntojų nužiūr
nįlainma 

esan 
gani: 
žais 
gani: 
o antra 
netu 
bizn

Kas viršuj suminėta, a

zacijas 
biznieriais. Viena, oi
zacijų ji
—o
ri -
us.

i

2,000 kilometrų po Austriją
' ■ m ' ' . * Į '(Tąsa) Nepaisant oficialios propagandos tvi

— Vieniečiai nemėgsta centrinio šil
dymo, — buvo mums paaiškinta, — jis 
labai išdžiovina orą. Bet to, sunku su-

* tvarkyti būtų mokesčio klausimą. Kai
kurie gyventojai skundžiasi: mūsų visą 
dieną* nėra namie, o uz šilumą reikia mo
kėti. ' '

Tokiu būdu išeina, kad, keldamasis į 
butą su visais patogumais, nuomininkas 
turi gabentis su savimi. . . nuosavą 
krosnį. Ką gi, kiekviename krašte savi 
papročiai.

Ar šiaip ar taip, Vienoje statoma ne
maža komunalinių gyvenamų namų ir,

• kiek galėjome spręsti, palyginti neblogų. 
Bet nei specialūs įstatymai, nei komuna- . 
line statyba negalėjo užkirsti kelio ne
paprastai smarkiai spekuliacijai butais, 
kuri slegia darbo žmones, visų labiau
siai vadinamuosius subnuomininkus, ne
saugomus jokio įstatymo.

Butų stoka Vienoje tokia aštri, kad ją 
visaip stengiasi panaudoti įvairūs dema
gogai. Prisimenu tokį įvykį: vieną lais
vą vakarą nutarėme nueiti į kiną. Kelias 
į kiną ėjo pro Stepono bažnyčią. Bet pro 
bažnyčią praeiti nebuvo galima dėl di
delio žmonių susigrūdimo. Pasukome į 
kitą gatvę — tas pats dalykas. Tik pada
rę nemažą ratą, galėjome praeiti.

— Kas čia atsitiko? — paklausėme po- 
lidininką.

—Argi jūs nežinote? — atsakė jis, įdė- 
4»miai pažiūrėjęs j mus. — Juk tai kalba
pateris Lebichas.
, Ne, mes tikrai neturėjome garbės pa
žinti paterio Lebicho ir sustojome pasi
klausyti. Iš pradžių man atrodė, kad aš 
girdžiu iš kapų prisikėlusį Hitlerį, kurio 
kadaise tekdavo klausytis per radiją. 
Tas pats draskymasis, šūkavimas, tie pa
ltys demagoginiai rėksmai. Prisipažin
siu, praėjo noras klausytis šio tamsybi
ninko demagogijos. Bet vienas jo saki
nys įstrigo į atmintį:

'-^-Amerikoniška prostitutė,— rėkė jis, 
’— už savo pinigus greičiau gaus butą, 
negu motina su vaikais, kuri neturi pi
nigų. . .

Paskui aš sužinojau, kad pateris Le- 
bichas yra jėzuitas, kad hitlerininkų 
laikais jis buvo hitlerjugendo eilėse, kad 
jis yra savotiškas keliaujantis Vatikano 

1 propagandistas, pramintas “juoduoju 
t Gebelsu”.

Šiaip ar taip, jis, kaip ir iš viso dema
gogai, turi neblogą uoslę ir ne be reikalo 
įsikando vieną iš opiausių ir skaudžiau
sių problemų darbo žmonėms—būtų pro
blemą..

libs propagandos tvir
tinimų, kad Austrijoje darbo žmonių pa
dėtis nuolat gerėja, klasių kova vyksta, 
ir ji eina aštryn, ypač pastaruoju metu,

tinimų, kad Austr

ryšium su Raabo Vyriausybės puoliinaiš 
prieš gyvybinius darbininkų reikalus. !

Ne, socialinės taikos Austrijoje nėma-
tėme, nes jos ten nėra.

“OKUĖACINIAI V
’ Šitą kęištąj pavadinimą aš pirmą kartą 

išgirdau Vienos mugėje, fo mugės teri
toriją žygiavo kupranugaris, kuriuo va- 

’ ’ • buvo [parašyta, kacį 
i važinėjimą eina vaikų

imi ui ijuiolc;.

— Kas čia per Vaikų kaimas?
— Tai “okupacinių vaikų” prieglauda,' 

išlaikoma labdarybės pagrindais. ,
Pokario laikotarpiu Austrijoje 1 ilgą 

laiką buvo įvairių šalių okupacinėj ka-' 
riuomenė, ir, žinoma, atsirado ir vųikų. 
Gyventojai nedraugiškai j žiūrėjo į tuos 
“okupacinius vaikus”. Austrijoje? pa
prastai labai paplitęs vaikų priėmįmas 
į bevaikes šeimas. Laikraščiuose galimai 
sutikti skelbimų, pranešančių apie vaikui 
priėmimą arba apię jų atidavimą. Bet 
šitų vaikų niekas nenorėjo įsūnyti. Atsi-j 
rado kilnių žmonių, kurie sūsirūpino 
šiais nelaimingais beglobiais našlaičiais. 
Grupė entuziastų su gydytoju Hermanui 
Gmeinerių priešakyje sukūrė vąikų kai
mą Imste, Tirolyje.

Būdami Tirolyje, mes aplankėme šį 
kaimą. Grazibjje, pušimis apaugusioje 
kalvoje, jos į ‘ 
nedideli tvarkingi - 
išsiskiria vienas 
tas. Tai ir yra Imsto vaikų kaimas.

žinėjosi vaikai ir 
mokestis už tą pas 
kaimui Imste

AIKAI”

Ąustrijojel pa

pietiniame šlaite išbarstyti- 
namukai, kurių tarpe 
kiek didesnis pasta- 1

įsteigtas 1949 ipetais privačių aukų, iš 
kurių išsilaiko ligi šiol. i

IŠtai ir pats tcį kaimo steigėjas .bei da
bartinis vadovas — gydytojas Herma
nas Gmeineri 
lieknas, malonių švelnių manierų vyras. 
Lygiu, tyliu, balsu jis pasakojo mums 
apie vaikų kairho istoriją ir jo auklėji
mo principus. ! 1

Prie namukų laksto vaikai, čia grupe
lė žaidžia futpolą, prie kito namuko vai
kai rodo lėlių tėatro spektaklį. Krinta jį 
akis nepapras 
mas. Šviesiau 
kučiuojasi su 
kio dėmesio nekreipia į mus; matyti; jie 
pripratę

Prie P.

gydytojas įeifmą- 
s. Tai — vidutinio amžiaus,

stas vaikų išvaizdos įvairų- 
laukė mergaitė gyvai -šne-l 
mužu negriuku. Vaikai jo-

I • • • • J * I * * I

jo kelius,

pnė eKsKu 
GmeipeiHo 

metų 
kažką

’sijų ir lankytojų, 
pribėga mažytė ko-

jam karštai 
s daugiau)

apkabinusi 
kalba, p

3 pusi. Laisvė (Liberty)šeštad., birželio (June) 22, 1957

Pi 
pavyko. Noi^s 
diena, bet pik liko: dalyviai tą 
apgalėjo. £ir 
baKtimoriččiii, 
silpnesnę' svbil : 
Negali jiį kai 
delis karštis 
apgali.

Bet draugų 
piliečių karštis 
mitelis bųsa§ atriedėjo. Lipda
mi iš buso, '/isi, matytis, buvo 
pilni entųziazipo įr linksmus. 
Sveikinosi su i baltimoriečiais, 
kaip su ' savo' G " '__ '
draugais.' ■ j I _• . /

i i
Bet tai'ne viskas. Buvo ke

letas mašinų jis Irennsylvani- 
ir iš New Yorko,

omą, nękurie 
turėdami kiek 

:atą,- susilaikė, 
ant, nes pardi- 
artais ir sveiką

-giųi philadel-
nesulaikė. Pil

jr linksmus.

artimiausiais

jos, buvo j jų
ir išJNew Ijersęy, n[a, ir iš mū-. 
sų sostines Wąšhii(igtono.

Visi pikui 
aš galėjau matyti,| su ’ 

pilnai patenkinti. 
<o

buvo 
buvo visko 
• j
sau norėjo gau

Linksminosi 
pikniko įjarke. 
statyti stala j

ko; 'da y vi ai, kiek 
viskuo 

. Nes 
įtik piknikieriai 
ti. !

visi 1 gražiame 
kur buvo su-

jio dideliais la
puotais medžiajis. Saulė jų ne
galėjo pasiekt 
liais ' per lapijotuš medžius. 
Povakary:sa 
sūs debesys,

sėvo spind u-

ulę uždengė tam- 
ijradejo lynoti, j 

bet labai lengvai. Čia jau iš-, 
girdom svetąipėje dainuojant Į 
A id sietyną . Kvartetą iš New į
Yorko. Pąsipylę piknikieriai į j*11 I I
svetainę pasikjausyti Kvarte- į 

keletą j 
ainos buvo 
zai.

ūmi; drau- 
prakalbą,

o Laisvės 
kad palaikius

te dainų., j L 
dainų. Po k c 
garsūs aploc 

, • > i
Po ‘ Kvartetų dž 

gas Bimbą p 
kurioje nur 
budžeto vaju, Į 
Laisvę dienraščiu toliau ir to
liau. Prašę piknikb dalyvių, 
kad paaukot 
|nes viskas: bi 
giai atsieina 
rašei o palai k

Po prakal 
čiaus orkestras užtraukė. Mu
zika ir šokiai tęsėsi iki 8:30 
|PM. <Phila|de]phiečiąi, kurie 
latvažiavo jbusuį tu ’ėjo .pikni- 
įką apleisti ankąčiaiii‘, nes buso 
/vairuotojas hrąšė, j kad susi
rinktų. laiku, i Matomai, busas 
turėjo apleistii; pikniką tam 
tikru laiku. Į Kiti draugai 1 iš 
kitų miestų išvažipėję 
vėliau. I

Piknikuij b a i g i a i it i s, 
dau nuo pikniko dalyvių, kad 
jie duodd, didžiausį 
pikniko repgęjams.!

aqainavo 
žilos ( 
ispen

as'akė 
odinėj

ų f pagal išgalę,

ir Ląisves dien- 
ymas. ■

)ųj J. P. Lekavi-

f

kiek

nugir-

žinoma, 
turėjome 

dėjd didžiau
sia^ pasta ilgas,, kad tą viską 
atsiekti. Taipogi 
kreditas priklauso 

ai j

yra džiugu,: 
draugų, kbriį

M d/Jausi as 
pikniko 

yra; drau- 
Pąserskienei, Jakavi- 
Boeklęrienei ir ; Vitku- 

rrbas puvo svar- 
isus darbus pik-

gaspadinėrps. T 
gėms: 
č i enei, 
vienei. 
blausias u^ 
nike. Nes ijnsi žino, Ikadį tokioj 
karštoj dienoj., 
16 d. buvo, virtu 
tų pečių, nekijirios nei už į)i 
gus neapsiimtų J
dirbti. Bet čia !
prie to pilsi 
mūs, Laisvės 
norėtų; kad \ 
gyvuotų kitą 
dar kitą. Ką| gi 

kas riassulylje dedasi,

kaip birželio 
veji prie 1^arš

iu i- 
tbkį ddrbą 

draugiu iįlėja 
jo. Kas į i iš 
kaityto jų, ne- 

die iraštis i La isve 
metą,; ir kitą, irtą,' ir kitą, ir 

męs galėtum
žinoti, ___ __
jeigu nebūtų 'progresyvių laik-

1 i ,. «• .i * ..i '-j I ■.*' f
rąš'či-ųi . Kapitąlisi 
mus kilaidihtųl ta 
patinka, jeigu 
pauda ne atmuš:

mo.

;inė spauda 
ip, kaip jiems 

progresyvių 
;ų jų blofini-

i ' . 1 : I -i
Baltimorictis

\ o
pai 
kac

tų i 
buv 
ta, 1 
gav 
k e:

s kas link' 
dares bu- 
ikas būtų 

nors 
i jam nei 
nedarytų, 
lėtas me
no duktė 
akriti kuo
lai p užsi- 
1 ą pasa-

■R

, įvairių

WE 3-8491

>|Į i

nų Siuntimui
rūšių rūbus, vartotus ir naujus.

’os Žinios Dov
medžiagas ir įmalstąį.

Taip pat galite sizįsti v mokius paistus.
, PRISTATYMAS GARANTUOTAS

inon ąPe|r visiems ži
„„X . | WE 4-7838 !

ROUND THE WORLD TOURISTS 1 ;
iko pakrašty.vienintelį atstovą Pači

k Avė., Los Angeles 36, Calif.
savo artiniie^iem^ į Lietu vą

334 No. Fairfa
Jus galite siųsti

čiau bėda, 
jo 
m a 
kai

y tų. Ta-
jisai negali

Supranta

štu rodos

yra
i. u li

nes 
žen

dar ilgai 
ž m O’

graz i ai 
mums, 

•urnas taj 
Mes turė-

mes esame progi 
kime su progresu. 

Man daugelį metu 
WaterbuHo Lietuv

esyviai ir

teko bū- 
ių kapi-

pajsiuiitimui paketų 
ijąl Lietuvą, Estiją,

Labiausiai patikim
tų S ą j u n i

r didelį visuomenės reikalavimą jie

į Sovic
Ukrainą ir kitur 
kad pe

a firma
rą, L'atv
nformuoja Nevį^arko žilnones,

' /.t didelį visubmenės reikalavįimą jie atida
ro savų skyriaus oiisą Newarke.p(į) manaežmen- 

*ašu:tu Męšsrs. ROMAN & VARISH, po ant
NEWARK, N. J. 
2-6937 |

„ŪSSIA, INC. I
Brooklyn 16, N. Y. '

MARKET STREET,
Telefonas Market

lįARCELS
1530 Bedford

Telefonai:

TO R
Avė.,
IN. 7-7272 ir IN. 7-64«5

K

BRŪCKTON-M
Didžioj.! Lietuvių.

Laisvė
Pikn

Įvyks Kelvii

Liepos

Piknikas 
Lietuvių 
Namo P

Bus

Į Išlk

lenj

Tautiško 
arke

GrosŠokiams
Art Mason’s
Orchestra

Garsioj
VADOVAUJABLA STASIO

Kviečiame visu 
|kur nędirba, yi 
taip prakilniam

3 iŠ visos A 
a laiko ir 
tikslui.

ŪNTELLO. MASS
ilmė Apšvielos Reikaluiliti

Rengia Massachusi 
zacijos. Pelnas nv 
rainai dienraščio 
apš vie tą brangins.

ettš lietuvių organi- 
o šio pikniko <ds pa- 
Ląisvės. Tad visi 
ntieji privale T ’/ *būti

1-ą valandą dieną ir tęsis iki 
čia bus svečių įš visos Ame-

Prasidės 
vėlumos, 
rikės. ] 
pasilinksminkite tyrame ore prjie ža
vios muz

ąsimatyk

kos ir

te; su jais ir kartu
tyrame ore pn 

skanių Užkandžių.

Winter St .ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Tai gražus pušynas, čia būda
mi prisiminsite savo senosios tėvynes 
Palangą. D gražios Liiaudfes dain 
tęil<s jum 3 tikrą L ietuvos atmos

OS SU 
’erą.

1 |valį ryto, pikni 
, vakaro. Visą po

:sidarys i
iki 11 va
estras gros Šokiams lietuvis 

kus ir amerikonišh 
vėdinimui

•/Parkas a
. kas tęsis

. . pietį orch

atsilankyti, 
ažiuotį į ta

šalti gėr
us [ kavalkus. 
mai.

Atsi

D

nes tą. sa 
p gražų

PROGRAMĄ

nie



Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo 
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio) 

Frank ir Pauline Walant .. . 
Juozas ir Pranciška Liepkojai
A. Vitkus .... ... ..į.........  .
B. Dapkus.......... .....................
Ambrosius Zalenka .. • • .. .. 
A. Žemaičių šeima .. .. .. .... 
A. Žalnieraitienė .. .. .. .... 
Philadelphietė . • .. .. . ......... ..
R. Merkis .... .. ......... 
P. Griciūnas .... .. .. ...... 
H. ir C. Pieta .. .. .. .. .. . 
Mary Milius .. .. .......____
A. Liucius .. . . .................. .

-Felix Malkaitis ....................... • •
J. Stanys .. .. .. .. ............. . .

10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
15.00 
[5.00 
5.00 
[5.00 
[5.00 
5.00 
5.00 
■5.09 
5.00
5.00

N w Yorko^/6^fežlnloi
SERGA i

Jonas Litvinskas pasidavė
1 igoninėn

Birželio 17 d. Jonas Lity ii 
kas pasidavė Kew Gardįjns 
General B 
operacijai.

Lankymo
is nuo 2:3

os pi tai

1S-

‘ > i ' i ■:: .-č i ? <■ j ■ ' ■: '

Pastovi registracija jau 
praįidę j o; registrą vimi risi 
yra trijų mėnesių laikas

MMM4
BUSINESS OPPO

Julia Smithienė ... 
Ona Deltuvienė .. 
Kazys Lapata ... 
Nuo Philadelphiečio 
J. L. ... . . . . ... 
Ant. Akulaitienė .. 
Juozas Bubnys . . .

. 3.0(
. 3.0(
. 2.(X
. 2.0C

Gauta Tėvu Dienos piknike, birželio 16 d., New Ha 
ven, Conn., $74.00. Aukojo:

P. ir Ona Marozai, Waterbury Conn 
Bron. Martinionis, Waterbury, Conn.
O. Philipsie. Stamford, Conn.
P. ir Onutė Žilinskai ........
Petras Vikšrys . . ............. .

• . B.Vaitkevičienė.................... .
Ona Visockienė • • .................
E. Valley .... .... ______
Laisvės Skaityt........... . ..........
P. Bokas .. .. ............. ..........
K. Danisevičius .. .. .....
J. Zaleniakas ....................  .
H. Buzienė .. .. .. ....... . .  s..
Vincas .. • .. ........................

5.00

.. 5.00 
. . 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00

valandos dięi
0 iki 4 vai.;, vą\ 

r^iis nuo 7 (ki 8 vai. Iijidep?
Jamaica! lipi 

121 St. stojties^l 
jnimo vieta: ii;

Richmond St. Jis ten 'gyvo n a 
su savo žmona ir posūųiu Ėcl-
— Didikis. Dėl infdrmąci- 

galima šaukti: MI. 7-368
P. Višniausk

New Yorko spaudoje
Labanakt, Visagali...

žui-nalas
paduoda seaomą dalyką aj: 
tai, kaip pr

eris meldžiasi prieš už'irie-.ne taip 
£ant. Tą Eisenhoweriene p? 
pasakojo. Esą, Ike prieš y 
migdamas g;
meldžiasi mąž

“Visagali,
už pagalbą,

en davei. Tu tikrai *sįikin|ai 
manimi.

ent su b vės 
įveža iki
Jo gyve

w, 
jų

ard Demi

“New Re oubl

ezidentas Eisen

aršiai iš atmintį

• t 
as

aš tau dėkoj 
kuria man; šia 

4 <1

OI 
su 
dalykus sufųšeriavau ir m|an

Taip, kai kuriuos

A. Kuzmickas, Girardvile, Pa., prisiuntė blanką ir 
$13.00. Aukojo:

Senas Laisvietis ..
J. Kamarauskas ..
J. Mardosa .... ..
A. Kuzmickas .. .

g£ ilą. Bet dabar ir tuoš suf
... <uos> kuriuos ger 

pavedu Tau. La- 
sagali, aš, eini

ly taip, pavedęs Visagali 
visuos reikalus, kuriuos dieiibs 
metų jie tvarkė įkartu, pašo
kęs

šeriuotus ir tĮ

ome, aš
iktis. Vi

atl
Va:
mi

jam labanakt, Eisenl 
v.foris apsiverčia ir užmieg

.1-

li

K. Gabriūnienė. Dorchester, Mass. 
Eva Lelęas, Wollaston, Mass. .. 
Ben Thomas. Hin&HHm, Mass. .. 
So. Bostonietė • .. ...... Į.,...

$10.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

. $16.00 
.. 16.06 
.. įo.oo 
...5.00

Mintys apie ateitį
“Daily Worker” puslapicjo 
jįiu kelintą dieną telpa

a Įstraipsn i 
mūšį anūkai 
lizmįi, kaip 
Chruščiovas, 
klausimu jau 
žymįų kairių

lij ų apie mintį, 
gyvens po sočia

K. Čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir $60, 
Aukoio:

Ch. Yanušis, Hillside, N. J,. ........... ...
T,. D. P. Klubas ..................
K. Pociūnas .... ...... .į...... .
VJ Damošaitis ................ .
A. Ražanskas' Union, N. J. - ........
B. Makutėnienė, Cranford, N. J. ..

į 
$15.00 
-10JX) 
10.00 
16.00 
10.00

PRIETELIŲ KLUBAS
Juozas Deltuva.. .. .. .....................
V. Vaškienė, Quincy, Mass. .. ^.......
P. Paserskis............ ........................ .
Petras Kupris .. .... .. ......... 
Mike Pučkas, Philadelphia, Pa. .. .. 
Moterų Klubas, Rochester, N. Y.
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa. ...
J. Kirmilas, Bayonne, N. J. ...... . 
Ant. Lukaitis, Bayonne, N. J............

$75.00 
. 25Į.OO 

. 25.00 
. 25.00 
. 25.00 

.00 

.00 

.00 

.00

.• Ti-ečiadienį; mieste :atsidarė 
27 raštinės, Į- kur įmonės gali 
pastoviai užsiregistruoti bal
savimui. Kąip žinia, iki šiol 
New Yorkaį? neturėjo pasto
vaus užsiregistravimo, tai yra, 
prieš kiekvienus rinkimus rei
kėjo iš naujo registruotis sa
vo balsavimo vietoje. ;

Dabar pravestas įstatymas, 
pagąl' kurį balsuotojas, kartą 
užsiregistravęs, registruotas 
ant- visados, nebent jis pakei
čia savo ądrįsą.

pastoviam užsiregistravi
mui atidąryįos, kaip sakyta, 
27 raštinės. ' Jos išmėtytos po 
visą miestą, įtaip kad i jų yra 
netoli kiekvieno namų, nors 

ąrt|, kaip yra pati

eiti registr 
taj tam pastovia

• anksčiau 
uotis. Bet 
m užsire- 
virš trijų 
iena, ne 

būdavo 
o 28 die-

Po miestą pasidairius
Grupė ) lertoriMečiy 

atVyk|o mie 
dąvė majoi 

ėriuką, 
Jie sak 

duoda Wr 
darbi otę 
New

ė, 
g 
P

vaikų
- per-sto rotušėn i 

ui Wagneriui bal- 
’uerto Rico šimbo- 

, kad tą d 
neriui 
uertorik iečių

STATIONARY—LUNCHEONETTE , 
naujas d frontas, prieš mokyklą, pil
nai ---- -—--------- ~ .
venli 
žmogių i ir didelis t^afikaS.

aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy-‘* 
muĮ, E. N. Y. sekcijoje.

verčia parduoti.
Puikus pirkinys.

Ave., Brooklyn, ijl. Y 
4582.
kin

Ma 
Rati

Daug
Liga 

išyti klientai. 4 
nėr, 2768 Pit- 

AP. 7? 
(116422)

ba savimo vieta,-ku 
reikėjo 
už 
gistravimui paskirta
mėnesių, ne viena < 
kelios dienos, kaip 
•ki šiol — iki rugsė 
nos.

Sužinoti, kur randasi jums 
artimiausia registrai 
tinė galima vietinės^ policijos 
stotyse, pas gaisri n 
skambinus į hiiesto 
tarybą (Board ’ of 
h 1.1.

Visi yra raginami 
kuo greičiau, k 
elfo susikimšimo 
osi raštinėse pa 
aitėmis arba die

imosi raš-

nkus, pa
rinkimu 

Elections)

b 
r

Yorkel 
ik tA ger 
t tiek ž

ovaną 
už jų gerą 

labui 
’. Kame pąsireiš- 
darbuot.ė, nežinia, 

rįia, kad tą vi
ą

tis 
did
VJTY 
sav

registrivo- 
ad nebūtų

registra- 
skutinėmis
Tomis.

Grahafoas skundžias, kad še 
jam daro visokiausius sunkumus

tonas

ARSIDUODA FLORIST FDT, 
jste gta 1933 m., pui 
patraukli kampinė di

?jas privatus asmu ). Puikus pir
kinys. Nebrangiai, (ąerai jsisteigęs 
biznis. Leeds Florist, 7015 Cooper 
Avėk Glendale, L. I.' 
BO. 1-7)710.

I j i

dav

klausia proga, 
irbtuvė. Paf-

HĘ. 3 5488.
(120-122)

AUKOS
Brooklyno Onutė .... .. ....... 

A. J., Brooklyn, N. Y. .. ................
J. Yasiūnas, Bridgeport, Conn. .... 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. .... 
A. Rudzinski, Medford, Mass..... . 
S. ir J. Rainard, Dorchester, Mass. 
J. Pešina, So. Boston. Mass. ......
J. Usevičius, Dorchester, Mass. .... 
Anthony Zazas, Lake Worth, Fla. .. 
Kastancija Karlonienė, Maspeth, N 
Biržų Liola, Brooklyn, N. Y. .....
L. Mockaitis, Bridgeport, Conn. ..
A. Pudimiene, Stratford, Cinn..........
Laisvės Šalininkė, E. Billerica, Mass. 
E. H., Longislandietė .... .. ...
K. Kalosas, Dorchester, Mass.. . . .. 
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y. ...
M. ir O. Dobiniai, Brooklyn, N. Y. . 
Alice Lideikis, Great Neck, N. Y. .

.. $18. 

... 10. 

...10. 

... 10. 
L. 10. 
i.. io. 
... 10. 
... 10, 
... 10: 
... 5 
... 5 

,;.. -5 
....5 
r... 5 
.... 5 
... 5 
... .5 
.... 5

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
;00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
:.oo

Iš anksčiau gauta $4,353.74. Dabar įplaukė $1,459, 
Viso gauta $5,812.74. Dar reikia $4,187.26.

• Paskutinėmis dienomis mūsų vajus gražiai paki 
‘Tačiau, dar vos tik persiritome į antrąją pusę nusista 
tos sumos. Vis dar tebesame labai atsilikę. į
’ Dėkodami pasidarbavusiems ir aukavusiems į fondą, 
Drasome tų, kurie dar nėaukavote, pasiskubinti pridtjio- 
ti savo auką.

laisves Administracija

Siuvykla pardavimui ar išnuoma-A 
virnui. ! 35 siuvamos 
vininkaį priima 
proga, turime tuoj 
vykstame Floridon 
a UtW'kW » I nt — — —- —- ->»- •—■
Graudvllew Ave., Mariners Harbor,

są co
rn i es- 
arinti 

puertprikiečių tar-

*e
emofiiją šų galvoj o pati 

to

p

Idyba, 
agherį
va kad popui

mašinos. Sa- 
mqrgičių. Puiki 

parduoti, iš- 
ant visados.r

ANpY TOGS SPORTSUEAR, 131 
C“™™“-’’.V*“ **—“““— ’—*
Staten Island

Pasirodę, 
savin

pisto Įeiti 
nplo savo į 
siu s 
mato

sįko, I 
kl

nkas
kad ’Stork 

Billingsley, 
rankoje

Club 
kuris 

nuvarė 
sodėju-

dabat- jau

OI. į 2-8480.
I121-127D

darbih inkus,
“kjomunizmo pavojų”.

d streikas pi 
arbininkų s 
namo, jo pis 
bėdos su

ube, 
ds prie j 
,ęmimas, 

vis I 
ii

ries jį 
iėdėji- 
1 toletų 

policija 
“slaptų komunistų 
s jis, vargšas Bil-

- tai
irbąs’’ 
gsky, y komunistų

(jamas...
lerse-

UčįRNft. Staten 
mopd. 2 stiklinė 
mėsą, 2 šaldytuvdi, dideli-jeina- 
2 pjaustomo mašihbs, 1 elektri- 
mėsai pjūklas. U svarstyklės,

___ _ _ i___ į_„4. Gross 
Savininkas apleidžia vietą, 

$5,000. GI. 2-9565.____ (121-128)

B 
Rici 
tyt i 
mi. : 
nis i 
1950 trokas. - Oru-vėd|inama. 
$65,000. 
nori

Islande, Port 
dėžės, išdės-

PRANEŠIMAS
BROOKLYN IN. Yj 

etuyių kriaučių Unijos 54 sky.
riauk susirinkimas jvyks trečiadieni, 
26 d.' birželio (Juneh L ““ “ 
vai. poniet, paprastoje vietoje. Vi-

. birželio (Juneh prasides 5:30 1

si nariai dalyvaukite. Valdyba.
(121-123)'ATSIDĄRĖ vasarinis 

FtSTIVALISBilly Graham, tąsi garsus 
evangelistąs,Į dar tęsia savo 
pamokslus Madison Square 
Gardene. Esą,; jų .jau klausėsi 
apie 600,000! žmonių. Bet ma
tyti, kad tai' kruciądai. prade
da sunkiau ;sektis,| nės Gra- 
hamas skumįžiasi. I ’ Prieš jį, 
šakį jis, išsijuosęs j darbuojasi 
šėtoiįis —r pats vyriausias ne
labasis, o šu Įįilom Juokų nėra. 
Grahamasi rimtai paduoda to
kius Įrodymus: ;

1. Nors nežinia,, ar/ šėtonas
! į i

kontroliuoja i orą, į bet nėra
abejonės, kad jis' ką nors
bendro turėjo su tais didžiu
liais karščiais, o karščių metu 
kas vakarą Madišon Square 
Gardene biiv(j> apie 2,000 žmo
nių mažiali, negu paprastai.

Į ' • ! i '

2. Aną! popietį i Grahamas 
savo viešbutyje diktavo sekre
toriuj . savo būsimo pamokslo

• gerai, iki 
jis pradėjo piinėti reikalą ko
voti prieš šėtoną. Tuojau sū'l'ū-’ 

kuria- 
sekretorius ifckordAvo Grąha- 

- aišku, .šėtonas

visokių priemonių
Taip, sako Grahąm, reikia 

kopstatuoti nepaneg
kad šėtonas mūs|ą visatoje
“genialiausia ir

iausia būtybė
žinoma

yrą
tišk
galio 'Dievo

CA

atsimušti.

amą f.ak

inteligen-
— po Visa-

MP MIDVALE
PIKNjIKUI V

Sekmadienį, birželio 
<sta i svarbus t?

GRAŽI 
ETA

23, 
rptautinisįvy

pikpikas'Camp Mid/ale, Wa- 
nac tie, N. J.

Cfamp Midvale yrž. pagarsė- 
vieta geriems Piknikams

tai išsų-eiš
Straipsniu^ t 
parašė visa e 

žurnalistų.
Išreiškiamos mintys

kiosj bet jos maždau
ei[na išvados, kad, noi>s pia- tekstą. Viškas ėjo

višb-'

jusi'
ir atostogoms pralėisti, 
viena gražiausių vietų. Ten ga
lim,1 ir pasimaudyti 
spinduliais pasikepii ti.

Programa bus įvąiri.
labai 

sekiojamierps s

ir saulės

pi
našauti nega 
dyt^-^kad d 
sociąTizmas

šaulyje, — įskaitant Am 
riką;
pa

tikslas taipgi 
pel
ini a

Pats 
svarbus: 

v e t urgi-

Įima, iš viso atifl) 
vi kartos 
viešpataus visaPie

vėli a

?-

KŲ GYVYBĖJŪRININ
IŠGELBĖTA I

Klaipėda. —Vėlai vaka 
Šiaurės jūra buvo nęran 
audringa. Blogas matom, 
mas privertė Kaliningrado 
ekspedicinė^ žvejybos val
dybos vidutinį žvejyboj trią-

•į Nr. 4320 dreifuoti. V|ė- 
jaš stiprėjo.

bangos r 
durnaktį,

tirštėjo mig 
stiprus smū

rėžė žv(‘, 
klausąs

dy 
let

1

. Septynių bjE, 
•itosi per bortą 
kai jūroje s 

la, laivą sukrė 
gis. Į jo bor 
jybos traleri 

priklausąs Vokietijos De
ni p k r a t i pei Respublika i.

spragą vanduo 
mašinų spyriu, 
ėmė grinisti į

lų
Vi

jsi

Pro didžiulę 
pliūptelėjo į 
laivo galas 
vandenį. Padėtis buvo bc- 
vir‘v’ T • 1-1 - 
lą;

[tiška. Į dangų išlėkė ne
mes rąketos. ■■ Smarki ai 

ąpgądintas buvo ir vokieč i 
laidąs

SOS” signalus pastebė, 
aipėdos s 
įdubos vidutinis žvejybį 

traleris* Ni 
kapitonas P. Titovas, pa^i 
kęs tinklus

f*

d
va

- <i ,

ilkių žvejyb

. 4369. Lai

nt plūduro, nu
plaukė į nelaimės rąjonį. 
Kai Lietuvos žvejai atvyko 
į' vietą, Kaliningrado lai
vas jau buvo nuskęndęį, 
žn oiiėš atsi ■ 
vandenyje.

dūrė ledihianj 
Rizikuo d a mi 

saVo gyvybė, klaipėdiečiai 
ėmė gelbėti jūreivius. At
kaklioje kovoje su stichija 
nugalėjo žnionės. Auštant 
visa nuskeųdusio tralerio 
įgula buvo išgelbėta. Šutei- 
kuš pirmąją medicinos pa
galbą, Kaliningrado žvejė i 
buvo; nugalinti į plaukių- 

Eltd n .1

ėmė gelbėti

nugalėjo ž

jaučią bazę.
■ i ■ L ' i J ♦ ♦ •> i-

žo elektrinė masina,

yž vieną dolerį busai nuve- 
i pikniką ir parveža. Busai 

. 21st St , N.

m o žodžius 
čia pasidfo-bavo.

i - ' i
Kitą ikart, Graham prara

do savo 'užrašyto pamokslo 
kelis puslapius — h- kaip tik 
tuos ptislalpiūs, kur aštriausiai 
pasisakyta prieš šėtoną..J

Matoteį. ;
1 O jęigufkas ;dar Inetiki, kad 
šėtonas toląi . galingas, i tai 
Graham turi tokį patarimą: 
Tik pabaųdykite prieš šėtoną 
kovoti, kaįip jis kovoja^ ir pa
matysite, 'kali nelabasis turi

vak

ks; i^to 49
10 vai. ryto ir grį 
aro.

Automobiliais ga Įima
žiuėti 46,23 ir 202 geliais, iki 
Po'n 
Rin; 
We
Snake Den Rd. iki C imp Mid- 
vali.

ipton Lakes, 1 
gvvood Avė iki 
stbrook V>alley

a ž i u oti 
Midvale, 
Rd. ir

Puertorikietis už
Prieš keletą dienų 

to Kičo čia atvykęs . 
la pukrifo nuo treči

šaligatvio ir užsimušė.

simušė
iš Pu er

tose Aya- 
o aukšto

mt

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i 
tų Sąjungją, Latviją, Lietuvą, TT1—— 

muitu ir garaJntuotiĮi p: 
| ĘARCELS TO RUSSIA, INC.,

, 1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
Mūsų'firma taip suorganizuotu 1,1 • 1 -• 

nys yra |išsiunčiaiųas i 2-ąidienas 
vaites. Paketai oro keliu pristątoi

Jūs g^ilitel pasiųsti nauji s i arba naudotus drabužius, ma 
dūktus, visokiė rūšių vaisius, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garaniuojame grąžinamąsias kvif 
firma. atdara! kasdien, jškaijtant sėkme 
6:00 . P. M. Šeštadieniais n

Sovie-
Ukrainą su apmokėtu 
rištatymu, yra

i, kad kiekvienas 
ir pristatomas į 

mi j 8-10 dienų.
Jūs gylitel pasiųsti nauji s i arba naudotus drabužius, ma

siunti-, 
6-8 sa-

sto pro

tas su priėmėjo parašu. Mūsų 
dienius, nuo 9:00 A

is niio 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.
Mūsų Telefonai: IN. 7-727:

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW V0RK CITY

, 78 všecdncl,Ave. I
Nejv York 3, N. Y. 
ORjchard 4-154<.

DETROIT
I i ■ 1

, ; 11601 Jos, Campau Avę. 
Detroit; 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

HARTFORD I

651; Albany Ave. 
Hartford,! Conln.
Chapel 17-5164 1

*Mes 
paskirų 
Jei jūs

tui. iki

2 ir IN. 7-6465

PHILADELPHIA
832 North 7th St. 
Philadelphia 23, Pa.
WA. 3-1747
CHICAGO
3741 W. 26th St. 
Chicago 23, Ill.
NEWARK
263 Market St. 
Newark, N. J. . 
Market 2-6937
LOS ANGELES

i 121 So. Vermont St 
Los Angeles, Calif. 
Dunkirk 5-6550

■ i i . •
esamė autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvy 
asmehų! ir grupių iš Jungtinių Valstijų j Sovietų 
nprėtųrriėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės i

I ■ i i y ' - ; ; ; •'

ašmeĄų’ ir grupių iš Jungtinių

PARCELS TO RUSSIA, INC
j530i Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 Ir IN. 7-6465 
■f—-.......................... I. I I l . ...... lo

kas dėl 
Sąjungą, 
nūs. '

imatNeįv Ydrko ketvirtasis me- 
vasaiįi lis festivalisJ atsi- 
ketviŲDadienį ir tęsis vi- 

Atidarymo j cere- 
- --- J ir 

centre, 90 E. 42

t ims
dąj-ė

vasarą,;
(žjnij
or/hacijįj

Festival
usii tąn

i lankhnčius turiste

ketviį
SL

:n f
os Įvyko konvencijų

a 
miest:

s ruošiamas
i, kad su d

Smarkus p

vy- 
omėti 
s.

kas prigėrė

le mahageris Ed. 
besim aųdyč 

igėifo Sa^ids Point, L. I, 
! P 
kad 

atakos jis nu

Tolei Elfo
Mjainim-iA 

Pi 
daugi jis puvo geras
kas, 
“ki-ampsų“

tai manoma,

amas 
. Ka- 
au ki

li u o 
sken-

■P ašojne J|AV laikraščio “Laisvės” 
Red ikijos šji mūsų paieškosimą pa- 
talp nti Jūsų redaguojamame laik-

Aš, Ivaškevičienė
•r • • 1 ■ :. »

Dar jių [kaime, paieška 
Kazimiero, 

gyvenusio Raseinių 
liškės kaime] Išvykęs 1912 metais.

1 ■ iAš, j Ivaškevičius Leonas, sūnus 
o. gyvenantis Jurbarko rajone, 

Dargių kainą?, paieška u savo dėdės: 
Ivaškevičiaus Antano, sūnaus Sel- 
vestro, gyvenusio Raseinių rajono 

Paįirdaujo kaime.
į •

ieli giminaičiai, jei 
laišką rašykite Šiuo adresu:i

Jurbarko rajonas
Girdžių paštas 1
Dargių kaimas 
fvaškevičienč Petrė

, LITHUANIA, USSR
I J i - ' I 1 '• I

Atsinaujindai 
mei atą pridėk 
doleriuką Laisvi

raštyje.

Vinčo, gyvenanti, Jurbarko rajono, 
r / * ' ‘ ‘ " ■ - - -
Skri

Petrė, duktė

u savo brolio: 
sūnaus Vinco, 
rajone, šapa-

Kaži 
Dari

Il-jc 
metais, j

sūnaus Sel

Išvykęs 1912 
r i v

i atsišauksite,

ientą
entas 
j ko-

perdūrė s tu
amžiaus stud

voj
20

Stanley Kįlįky ligoninėj 
voj

ingai

metųį

a ąu mp 
dtii-ė 
kįš,

rginą. Ųž

žirni. Jį peiliu
už

etų užkabinę
puolikui; ' pavyko

nepažystamas 
tuo m

Mušeika
Bro 

teisė 
pušės'

juoli-
3 Jo

is prenū- 
ieną kitą 
paramai

■! ■’ For Ren

asėdės kalėjime
aviete teismas nu- 
kalėjime nuo 2 ir

>rohxo p
x šbūtil, 

iki 4jJr pusės metų; Phi-
Ų RpmaiL

; Muštynėse užmušė 
Robert Whi

Vnlley Stream, L. 
mui r. ____ _ . , .
ma renda, priskaitant ekstra sande 
n. r ---------- ------- '
ar b i kjtokiam bizniui).

maža šapiukė. 4!
Išnuomavi 
sq. ft. Že

Ideališką dailyddi, mašinšapei,

einama. I Mr. Samuels,
Kaina prk

VA 5-8127.

(1121423)

se

Mi ijonierką
Staten

Emma B
c ama 9(Fte

gyyenp pr
ir n-a

kuris karčiame j e

badaudama
Island gyventoja

De Hart mil 
metų amžiaus. Ji
štame apartmente 
maitinosi. Dabar 
ji paliko virs ini-

mirė

ė te

štai ;|
rastą, kaį

dolei|i|ų turto, dėl kurio 
gihiinėš

tąsios i1. i,

lijono 
jos dabar po teismus

Gazo
Miepto Advokatas skundžia 

teismdi Brooklyn Union 
co, ; ■

lygihimo

gadina medžius

G as

at 
Bu 
k t

g:a.

, reikalaudamas $20^,000

gįlZO' p 
ir gazo i 

dind.

sugadintus 
mec 

ikrvadai buvo 
kiti jos hied žiu

_ • v •!

Surnusęs
lo

už 
atvėsę žius, 

trū-
5 su-

Sufhiišęš merginą turės 
18 mėnesių kalėti

E ronxo S vieto teismas 
siuntė 18 jįnėnesių! kalėj 
F. ji. Hayeį, kuris prie bą 

Verą von
. Hayeį, 

sumušėčio;
ckeįi, Vokietijos konsulo
terį. 1 Į

pa- 
man 
žny- 
Sau- 
duk-

N^VAŽp ORITE AKLAI
ratais, Betvarkiais

iEVAŽll
*ųsiais i!išklebi 

stabdžiais, įtįis stato į payojų 
k ekviejiio iilį 
Fei-budavojan 
name 
džius 
djįig

iekvidiio iii! 

ratuį, 

patenk 
r. hJ;

-74 48th S

jūsų pačių gyvVbę. 
i? motorus, išt esi- 

^sutvarkome s ab- 
mos kainos. Turime 
ntų kostumerių,
SCHWEIZER

Long Island City
RA. 1-5153

!jra| Park, L. I.
floor, light, manufacturing as- 
ly or office. Rent orily $100. 

Excellent location.
Inspect and convince

F1
Fullj 
semb

1,400 sq. ft.

Good lease, 
auu JUMHVMMX: yourself. For 

appointment and information call 
Floral Park 4-4080.

I (122-123)
Floral Park 4-4080.

^^ūsiP^nylimi^7Tl£ ai nepamirš 
to puikaus vasaros gimtos grožio. 
Europiška atmosfera. Turime šei
mynoms vasarnamius! L, 
mą kainą, $600 už sezoną. Cabins, 
mot eis,j dienomis ir savaitėmis, 

ykite ar telefonu okite.
COLD SPRING LOl 

Sig Indian, Ollverjea, 
Pine’Hill 8’15

mą

Raš

Turime šei- 
už prieina- 

savaitėmis.

dge
N. V<

DVIRAClt
ūsų sandėlis pilnas. Turime 

inn, Hector, Co- 
bia ir ttj. Didysis English 3 
r‘ , $26.95.
inch air tires. Ratai $24.50. 
dviračiai sutaisomi ir sude- 

v. v. Sek-

iv j 
parduoti Si 
lum 
spėt d Šturrųey Archer, 
20 -
Visi 
darr 1. Vakarais, iki 
macieniais iki 5 v. v.
ST V

IV71IICL1O IIVI M Vi V* i

YVESANT BICYCLE & TOY
142 First Ave., N. Y. ę. 1

AL. 4-52CM

VATTIIEWA.
BIIYIJS Į 

i(BUYAUSKAS) ;

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
■■■I 'I

Newark 5,
MArket 2-B

emuU
22/ 1927.




