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KRISLAI
VasaraI'
Dar reikia $4,000.
V. Kapsuko vaikai.
S. Vinco eilėraščiai per 
Vilniaus radiją.

Rašo R. Mizara

.$10.000 
šiomis 

gerokai

Vasara jau čia pat ofi
ciali vasara!

I^aikas taip greit bėga, kad 
žmogus nei nejunti, kaip mė
nuo, metai praeina.

t ' Mūsų dienraščio 
fondo reikalai taipgi 
dienomis pasistūmėjo
pirmyn. Bet dar reikia sukel- 

r ti $4,000, kad būtų pilna kvo
ta.

Na, o iki liepos 15 dienos, 
kurią mūsų laikraščio direkto
rių taryba nubrėžė kaip pas
kutinę vajaus dieną, jau ne
toli.

Ar galima per tą laiką su
kelti $4,000?

Aš manau, taip, galima. Ir 
privalome!

Nelaimė, kad mes šiemet 
New Yorke neturėsime savo 
pikniko, kaip turėdavome kas 

'metai; nėra piknikams vietos, 
nėra parkų.

, Prieš desėtka metų niekas 
negalėjo nei pagalvoti, kad 
1957 m. New Yorke išsikasa- 
vos piknikams parkai.

Bet taip yra.
‘ Newyorkiečiai, turį

mobilius, turėtų galvoti apie 
vykimą Liepos Ketvirtąją į 
Brocktoną - Montellą, k u r 
įvyks didžiulis piknikas.

auto-

Eleonora Rooseveltienė, mi
rusiojo prazidento našlė, 
džiaugiasi Aukščiausio Teis- 
mo sprendimais, paskelbtais 
birželio 17 d.

Mes taipgi džiaugiamės. 
< Džiaugiasi jais kiekvienas 
amerikietis, branginąs savo 
šalies Konstituciją ir jos pa
taisas, dėl kurių Aukščiausias 
teismas tarė, savo žodį.

Kai kurie mūsų draugai 
dažnai klausia manęs: ar V. 
Kapsukas turėjo vaikų, o jei 

• turėjo, — kur jie, ar aš ži
nau?

Praėjusiais metais Laisvėje 
rašiau atsiminimus apie V. 
Kapsuką ir ten minėjau, kad, 

4fman būvant Maskvoje, Kap
sukai turėjo tris ar keturis 
mažus vaikus.’Graži buvo šei

Ąma!
Prieš kiek laiko sužinojau, 

kad V. Kapsuko sūnus, Vin
cas Mickevičius, gyvena Vil
niuje ir dirba Vilniaus Kapsu- 

« ko vardo universitete. Viena 
Kapsuko dukra gyvena Vil
niuje, kita -

Kadaise, rašydamas Laisvei 
įspūdžius iš Tarybų Sąjungos, 
aš rodosi minėjau, jog fašistų

I nužudytas Karolis Požėla pa
liko sūnų, Jurą, kuris tuomet 
buvo dar mažas berniukas.

Dabar sužinojau, kad. Juras 
iPožėla gyvena Vilniuje, dirba 
Lietuvos Mokslų Akademijoje 
ir yra mokslų kandidatas!

Rygoje.

iš

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y. I$U.OO
Kanadoje ........... „......... . .............. ..... 11.00
Kitur užsienyje ____ ___________ 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose  .................. 10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai -

LITHUANIAN DAI LY
Antradienis, birželio (June) 25, 1957Richmond Hill 19, N. Y.,

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian dally In 

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

j Telephone Virginia M827
PRICE 5c A COPY

Kas tiek uždii
Pragyvemmui dabar 

reikia apie $7,193
Chicago. — šeimyna, su

sidedanti iš vyro, žmor 
ir dviejų vaikučių, 1139 
metais galėjo pragyventi 
žmoniškai su $3,000 į meti 
Bet nuo to laiko kainos y 
taip pakilusios, kad dabar 

reikia 
metus, Ląd 

a-

os

is. 
ra

tai pačiai šeimai 
bent $7,193 į 
nusipirkti lygiai tuos p 
čius dalykus, gyvenant to
kiame pačiame bute ir t. t.

Taip apskaičiavo Wes
tern Tax Council, konser- 
vatyvė įstaiga, kuri tikrai 
nenori kaltinti dabartinės 
sistemos.

Šeimyna, kuri dabar u 
dirba arti keturių tūkstaf 
čių dolerių į metus, 
pragyventi tik taip.
llAUll UUU1HU0 UAXV ’f-*-,

z- 
n- 

gjili 
j/i d'^)ty v vuvi kaip
uždirbdamas tik $1,800 1939 
metais.

Septyni tūkstančiai ir dar 
kiek į metus reiškia beht

Šiandien laidos 
James W, Fordą

New Yorkas. — Šiandien, 
antradienį, bus palaidotas 
James W. Ford, žymus 
negrų komunistų vadova|s, 
kuris buvo vice-prezidei 
tiniu kandidatu su Foster: 
1932 metais ir su Browd 
riu 1936 ir 1940 metais. Fo 
das mirė praeitą savaitgalį 
nuo rimtos chroniškos li
gos.

Laidotuvių 
įvyks antradienį, 
25 dieną, 8 vai. vak. Re 
naissance Cašino patalpo 
se, 138th St. ir 7th Avė-. 
Harleme. Palaidojimas bu 
Fern Cliff krematorium 
trečiadienio rytą.

Fordas turėjo 63 metu 
amžiaus. Jis gimė Alabamo 
je, negro metalisto šeimo 
/je. Jo senelis buvo geležir 
kelietis, kurį rasistiniai 
chuliganai nulinčiavo, ne; 
jis buvo “perdaug pasipū 
tęs”, tai yra, nebuvo nuo
lankaujantis dėdė Tomas.

Pats James. Fordas pra
dėjo dirbti metalo liejyklo
je turėdamas tik 13 metų 
amžiaus.

Jis paliko nuliūdime žmo
ną ir tris sūnus. Laidotuvių 
ceremonijose planuoja da
lyvauti žymūs komunistų 
vadai. 1

:u
.e-

ceremonijąs 
biržei o

S 
e

S

s

Kairas. — Egipto policija 
suėmė amerikietį archeolo
gą Charles A. Muses. Kalti^- 
nimas prieš jį yra, kad 
jis bandė iššmugeliuoti iš 
Egipto vertingas istorines 
senienas be Egipto valdžios 
pritarimo.

METAI 47-ti

Geras mūsų prietelius
# Bostono man rašo:

“Vakar, birželio 13 d., klau- 
* šiauši Vilniaus radijo, Ten bu

vo plačiai komentuoti Seno 
y i nco eilėraščiai, kuriuos 

u Laisvė išleido knygoje. Buvo 
r' pateiktos kai kurios eilėraščių 

ištraukos. Taipgi komentato
rius priminė, kad tie eilėraš
čiai bus gražiai įvertinti Lie-

tuvoje...” J
Aišku, tai smagi žinia. Sma

gi ne tik eilėraščių autoriui, o 
ir mums visiems!

Na, gal su laiku i ir geri; 
žmonių pagalba ir nįe^ įsigy 
sime radijo priimtuvą] per ku 
rį galėsime klausytis gražios 
programos, atliekamos ( Lietu - 
vos sostinėje.

$125 rį savaitę. Bent tiek rep 
kia, i sako 
Council, k 
pragyventi 
rodo. ] 
ma tiek .
ninkijoje tiek uždirba tik 
aukščiausiai kvalifikuoti 
tečhr ikai-spėcialistai. Tiek 
neuždirba didžiulė daugu
mą “baltkaląierių”, tai yrą 
raštinių darbininkų, . moky
tojų Įr t. t. Net universite- 

profesoriai daugumoj* 
k heuždir oa. , >

Western Tax 
ad žmoniškai 
Bet statistikųantį. Bet statistika 

kad didžiulė daugų- 
c neuždirba. Darb-neuždirba.

n1!/- nczrlii

aukščiausiai

to

tie

Gyvenimas 
Lietuvoje
ietuviški irklai
anas. —
reikmeįnų fabrikas. į

vą II
žaidynių daly

“Starto” spoFKa 
tiriu 
Mask 
jaunimo 
viąms išsiuntė didelę spor
tinių irklų partiją. Čia išlei
džiami akademiniai, kano- 
jiniai ir baidariniai irklai 
pasižymi lengvumu, tvirtu
mų, gera apdaila. Jie gami
na 
nansinės eglės.

tarptautinių

‘era apdaila. Jie gami- 
L iš kardiškosios rezo-

Lietuviškais irklais ’tary
biniai: sportininkai iškovojo 
visą ėilę pergalių tarpcau-į 
tiniuose susitikimuose, o 
taip pat prizines vietas ih 

XVI Olimpinėse!

tiniuose susitikimuose,

medalius 
žaidynėse.

Iirklų gamyba smar
Neseniai čia; 

nūn jas cechas,
busį išleidžiąmaį 

p 10,000 ivienj 
nių irklų.; •
berniukas
Pro Obelių 

štį vingiuoja 
giloka Upė. 
dieną čia at-l

<iar 
pa-

statyt

daugiau ka 
tik akademi

! prigėrė
Obeliai. — 

miestą pakra 
neplati, bet 
Vieną karštą ___ .
bėgę ;rys Obelių pirmosios; 
vidurines mskyklos mbki-Įi 
niai sugalvojo pasimaudyti.

at-l

Žaidė ir krykštė berniu
kai. Staiga šeštaklasis Sta
siukas Kralikas, patekęs į 
gilesnę vietą, pasinėrė ir 
dingo. Nusigandę mokiniai 
galvotrūkčiais 'apsileido] į 
mokyklą šau’ ” 
Netrukus apie; šį įvykį buvo 
skubiai praneštas Obelių 
rajono ligoninei, o keli mo-; 
kiniai ir mokytojas atšku-

os.

Berniukas, išbuvęs van 
denyje " ‘
upės buvo išbrauktas.. Pa 
guldę jį ant kranto 
niai ir mokytojas,-t

15—20 minučių, | iš

guldę jį ant kranto, moki
niai ir mokytojas, "nors; la
bai nedaug tesuprato, kaip 
panąšiais atvejais reikia 
Člgtis, pradą j o
skenduolį: šąl 
yanderiį, ėmė 
nį kvėpavimą. 

; Bet visos j 
buvo veltui.

i Mokykla priruošta I
Vievis. — Pasibaigė mok

slo metai, mokiniai iššis-

gaiyinti 
Ino iš pla 
daryti di

icių 
bti-

į pastan

Indonezijos revoliucija vis dar 
vyksta, sako prezidentas Sukamo, 
reikia ! kovoti prieš skaldytojus

Jakarta. —
Sukamo atliko kelionę į Se- 
rango miestą (Šiaurinė Ja
va). . I I \ 1

'Kalbėdamas miesto gy
ventojų (mitinge, preziden
tas paragino tautą likviduo
ti separatizrąą, kad būtų iš
saugota Respublika ir penki 
“pača šilą” brincipai, ku
riais remiasi Indonezijos 
valstybė, i

Prezidehtaą pabrėžė,;kad 
Indonezijos revoliucija ne
pasibaigė ir kad negalima 
išvengti radikalių pakeiti- 

nė viena revoliucija, 
j- Jis pareiškė, kad siekda
mas visų partijų, jų tarpe

Prezidentas

indo;
sa

gina in- 
prie su

ragina 
neziečių 
vitarpio 
dvasia.

mų, ■ be kurių neapsieina

lapoytas apie Vengriją

ad nukreipi dėmėsi 
nuo nusiginklavimo
Maskva.: įL- Tarybų Są- -

jungos Ii K. P. organas 
“Pravda” šako, kad vaka- 
riętiškų Šalių sudarytos 
komisijos raportas apie 
Vengriją yra nelegalus ir 
turintįs blogus, tikslus. Tas 
raportas, Į:|sąko “Prąvda”, 
išleistas kaip tik šiuo me
tą, kad pakenkti nusigin
klavimo deryboms, kurios

i K. P. organas 
Sako, kad vaka-

ir komunistų dalyvavimo 
vyriausybėje, jis ra 
donąziečius grįžti 
vo individualu: 
visus dirbti 
tautai būdingo
bendradarbiavimo

Mūno koncepciji, pasa
kė Sukamo, siekiama 
kurti nacionalinę vienybę.

Pąžymėjęs statybos lai
mėjimus Kinijos Liaudies 
Respublikoje ir Tarybų Są- 
jugoje, glaudų vyriausybės 
ir liaudies ryšį šio
se, fiktyvų liaudies masių į prie Šiokio' tokio susitari- 
dalyvavimą statyboje, o tai mo. tas Juhgt. Tautų ko-

at-

se šaly-

e, o tai Į 
maU jis pats, Sukamo pa
reiškė, kad tai yra “gerasreiškė, kad tai yr 
pavyzdys Indonezijali”.

įKairiis \salio, kad Jordanas veda 
slaptas derybas.su Izreliu.— 

en-Gurionul Rifai susitikęs su
Egipto Arti-

SU

' Kairas.;
mųjų Rytų žinių agentūra, 
kuri yra pusiau-oficiališka 
Egipto įstaiga, sako, kad 
Jordano vicepremjeras ir 
užsienio reikalų (ministras 
Samir ei-Rifįi susitiko
Izraelio premjeru Ben-Gu- 
rionu. Susit 
Akaboje, 1 saiko egiptiečių 
žinių agentui a,l ir ten buvo 
vedamos slaptos dęrybos.

Ta žinių ągęntįira sako, 
kad Izraelis ir Jordanas su
sitarė, kad] J joądaniečiai 
deportuos i visus palestinie
čius arabus tremtinius į dy-

kima

kumines sritis tarp 
no ir Irako. Tam pla 
tariąs ir Irakas, kur is, kaip 
Jordanas, yra pro-vakarie- 
tiškas.

^aeliečiai ir jordanie- 
paneigia tas ž 
to. Izraeliečiai 
jie tartųsi ir su

Jorda
nui pri-

Iz 
čiai

deryboms,
mdone. i]

kurios 
Kaip tik 

šiįi'o rhetuji kuomet atrodo, 
se dęrybose einama

S’

Imo, ta; 
mite ta 
kuris 
dujinius Vengrijos reika
lus, sako “pravda”.

s Jiųigt. Tautų ko- 
s išęina su raportu, 
yra l imaišymasis į vi-

kc

s, saąo “pravda”.
Raporte (nieko na. j 

tarybinis laikrašti
naujo, sa

ls. a-
paijt tų užgaulės melų, ku
rie praeitais metais tilpo

jds, Tunisijos, Urugva- 
ir Ceilono atstovai. Pa- 

Vengrijon

Dan 
jaus 
čion 
nebuvo įleista, tai ji dau
giau 
sėmėsi iš vengrų pabėgė
lių Vakarų Europos (kraš
tuose. i

I I f 1 '

Komisijos raportas kal
tina dabartinę Kadaro 
valdžią kaip nelegalę, 
t > • _L ? • _ 1 . 1 * * — 1
---- v 1 ) - 1 laužiusią! 
statymus.

komisija

šia informacijos sau 
si iš vonorn nahpcrp-

o 
tarybinę interveįiciją kaip 
laužiusią : tarptautinius į*

BuVęs libera- 
premjeras Laurent

ą ’ konservatoriui John 
fenbakeriui.

Ottawa.

perdavė oficialiai valdžios 
vair?
Dief 
pakaitų Kanados politiko
je, Sakoma, nebuš, bet bus 
šioks toks nusitolinimas nuo 
Ame 
prie 
nes.

Svarbių

praeitais metais tilpo 
karų spaudoje.

Baip žinią, specialią ty- 
jimo Ifcomisiją, sudarė

-M———— ------ r-— . 1 gi
Aragonas ir Picassą raginį, kad 
Vengrija nepravestų nuteistiem 
dviąmi}’ašytojąm mirties bausiniij

rikos ir priartėjimas 
Britanijos Bendruome-

ciis
nias iš 

sako, 
Jorda- 

. pu- 
Sirija 

niekas 
užvedė, 
ad ži- 
iu Izra-

kad
nu ir Iraku iš vienps.
sės i 
iš ki 
tokių derybų dar ne 
Jordhniečiai sako, k 
nios apie derybas s
eliu i yra “Nasserio sklei- 
džiarhas melas., kad pakenk
ti karaliui Hussein

r su Eigiptu ii 
■;os, bet kol kas

ui”.

!Port-$a(ida(s iškilmingai sutiko 
ivus: iš tentarybinius karo

jie plauksią Vladivostoko link
Port Saidas. — Du tary

biniai naikintuvai ir grupė 
tankerių praplaukė pro 
Suezo kanalą!ir per Raudo
nąją jūrį dabar j plaukia 
Indijos vandenyno link, iš 
kur plauks i Ramųjį van
denyną’, kad pasiekti Vladi- 
vastoką. ‘ P ,

Tarybiniai karo
Port Saidę buvo sutikti iš
kilmingai. ! Egiptiečių lai-

laivai

kirstė atostogų, bet gyveni
mas Malavolės septyntme- 
tėje mokykloje neapmirė.

Apie nauju^ mokslo me
tus mokytojų kolektyvas ir 
“Naujojo gyyenimp” kolū
kio valdyba pagalvojo dar 
žiemą. Netrukus kolūkie
čiai suvežę leįitas, skiedras 
stogui dengti ir kitas staty
bines medžiagas. Tš anksto 
buvo apsirūpinta aliejiniais 
dažais sienorųs ir kuolams 
dažyti, vinimis, stiklu lan
gams. Dąbar jau baigtas 
ąengti stogas, atremontuo
tas ir nudažyto^ patalpos, 
perstatytos krosnys. Kla
sių sienos pasipuošė raštuo
tomis juostomis] Kaip nau-
ji žvilga iperdažyti suolai, 
stalai, rašomosiom lentos..

Grupė žymiųParyžius. į-jr- Grupė žymių 
Frąncuzijos’ kairiųjų inte
lektualų atsikreipė į Ven
gruos pąėjmjerą Kadarą, 
ra kad mirties

vai švilpukais sveikiio tar- 
rybinius naikintuvus 
rybiniai jūrininkai b

bausmė nebūtų įvykdyta 
rašytojams J. Galy 
Oberszbvsky,, Jie abu nu
teisti mirti už dalyvavimą 
prąeitų metų įvykiuose po 
kaltiniihu, Ijad jie savo raš
tais ir atsišaukimais prisi
dėjo prie štikilimo.

tarp pasi rašiusių po at- 
reipimu !;į Kadarą rąn- 
‘ Picasąo ir Aragonas.
abu yra Komunistų 

11

ir G.
Jie abu nu

partijos nariai. Aragonas 
yra Rašytojų Sąjungos pir
mininkas ir K. P. centro 
komiteto narys. Keli kiti 
žymūs į komunistipiai inte
lektualai irgi pasirašo.

Atįikreįpimas į ĮCadarą 
telpal kairiečių literatūri
niame saVaitrašty, e “Lett- 
res Francaises”, Ibet par
tijos organas “Hųmanite9 
jo kolkas nepaminėjo.

Francaises”, bet par-

sikii 
dasi 
Jie

Spalio sukaktį 
i i 
Lenkijos

, o ta
rybiniai jūrininkai buvo iš
sirikiavę ant denių 
tuodąmi egiptiečius.

Pakraščiuose 
egiptiečių minios ir 
kuodąmi nosinaitėm: 
kno 
kus. ; (

Egipto oficialus j pareigū-

tarybinius j

saliu-

su širinko 
mosi- 

s svei- 
ūrinin-

nas paskui sakė, ka 

kuomet Amerikos k 
laivai nekuris laikas 
praplaukė Suezą pirn u kar
tu po kanalo patekimo po 
Egipto administracija, jie 
buvo l sutikti panašiai.

Bet egiptiečiai taip

d suti
kimas nebuvo ypatingas,-
LZ11 n YY1O F A m d v» i Iz r\ o l/nvimnarmiai 

atgal

nesu-
tiktų “kai kurių šalių lai
vų”, šakė jis. Manom 
jis tarėjo omenyje 
niją ir Francūziją.

a, kad 
Brita-

Belgradas. — Tito 
nuoja 
taipgi 
sekančią žiemą, 
pavasarį jis planuoja 
Lenkijon.

aplankyti Egi 
kelis Azijos k

i

pla- 
ptą ir 

: raštus 
ękantį 
vykti

Washin g tonas. — J 
jos premjeras Kiši k 
jungtinei Kongreso s

aponi- 
: aibėj o 
esijai.

Stevenson as pas
A. Sehweitzerj

ambarene, Afrika. ; — 
ai Stevensonas, Amėri- 
Demokrątų partijos va-

o fjryzo (laimėtoją ir ži-

Ad 
kos __ v--
das, apįsilankė čia pas No
beli o pryzo ilaimetoją ir ži- 
nomą . mokslininką Albertą 
Sekweitzerj. 
kur f J 
žiauš, apleido savo 1 
džiunglėse ir-atvyko 
dror 
ną.

kur
Schweitzeris, 

iŠ i turi 82 metus am- 
įpleido savo ligoninę 

' i aero- 
rtią pasitikti Stevengo-

tevehsonąš pareiškė 
raštininkams, kad jis 
ai pritaria Schweitze- 

tuojau uždrausti atomi- 
-yandeniįįnius sprogdi- 
mna žinia, Dr.

laik
pilni. v_. ... ----------
rio nusistatymui, kad rei
kia t--------- -------- 11
niai
nė j i muši Kaip3 I • i I • _^eitžeris neseniai išlei 

Viešą atsįkreipimą į vi
šalis su raginimu ūž- 

bandomuo- 
sprogdipėjimus.

sas i
drausti tokiu;
sius

i iii’iaš. — Rugpiūčio mė- 
Nasseri ’a apsilankysnesį 

Tarybų Sąjungoje. Jis š 
vasąrą taipgi;

»rijoje
apsilankys Si-

Varšuva. — Lenkijos 
Jungtines darbininĮkų par
tijos Cehtro Komitete įvyko 
politinių partijų, visuome
ninės ir jaunimo organiza
cijų atstovų, mokslo ir kul
tūros veikėjų ‘ pasitarimas, 
kuriame* buvo svarstomi 
klausimai, susiję su rengi
mus! į 
Spalič socialistinės" revoliu
cijos 40-ąsias metipes.

Iki Spalio 40-ųjų metinių 
Lenkijoje bus paskelbta 
naujų, iki šiol dar nežino
mų dokumentų bendra ant
rašte “Lenkų tauta; ir Spa
lio revoliucija”, Lenino kū
rinių rinkinys “Leninas ir 
Spalio revoliucija”. Ruošia
masi išleisti lenkų moksli
ninkų mokslinius veikalus.

ir tary- 
i poetų 

Spalio 
rpiu ir 
po Spa-

•i ' i

medzia- 
jo lai- 
tema a- 
ips reik-

paminėti Lenkijoje

Buls išleisti lenkų 
binių rašytojų be 
veikalai, parašyti

iicijos laikota 
ilsiais metais

revolii
pirmai__„__
lio revoliucijos

Kari
ga paskaitoms, rad: 
doms įr brošiūroms 
pie Spalio revoliucij 
šmę lenkų tautai ir 
ką re 
sivyst;

tu ruošiama

lenkų tautai ir jos įta- 
voliucjnio judėjimo iš- 
tymui Lenkijoje.

derybas.su
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IŠLEISTI JUOS VISUS!
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS, teisėto Harlano lupo- 

mis, pareiškė, jog pagal Smitho įstatymą nuteisti kalji- 
nian komunistų vadovai, buvo nuteisti, iš tikrųjų, nele
gali^.
, Vienu tokių buvo nuteistas, kartu su Dennisuį ir 
kitais, dar jaunas vyras, pilnas energijos, R. Thompson.

Šis vyras yra gavęs aukštus ordinus už tai, kad jis 
Antrajame pasauliniame kare didvyriškai kariavo Paci- 
fike prieš japonus.

Išėjęs iš kariuomenės, v ordinuotas Robertas Thomp- 
sonas įsijungė į kovą už tai, kad būtų taika, kad niekam 
nereikėtų ateityje kariauti.

AflE Z. ANGARIETĮ
’ ! IL. Prūseika Vilnyje rašo:

^Vilniškė ‘Tie 
kad neseniai Vi 
susirinkimas, 
voi prisimintaš Z. Aleksa- 
Angai’ietis. Apie jį ir jo 

pasakojo jį arčiąu 
pažinųsieji.

“Pėr ilgus
Aiįgarie ų nei nes, nei Lie
tuvos žmonės nieko negir
dėjo, tarytum jo nei biįti 
nebuvo.

“Nors, Ang 
klaidų padarė 
prieš Ka 
vo pate 
braukti 
darbiniu

sa praneša, 
Iniuje įvyko 
kuriame pu-.

nias, dabarties sąlygomis, 
ąsitrąukę iš ) Lietuvos, iš 

įn^ veikiami 
svetimų 

gyvenimo stilių, vargiai ar 
f mūsų ištautėjimo pro-

T P 
vi •tįsių esą 

ųjų įtakų,

darbus

metus apie

Angarietis daug 
ir jo kova 

psuką niekuo nebii- 
isinama, bet iš- 
Aleksą-Angarietį iš 
xų judėjimo jokįu 

būdu negalima”.)
Taip, Ąngarieįds yra se

nolę Lietū- 
judėjime. 

kiekvienas.

galės
cęsą

“Toliau štrdipbnio auto-

ir ęmigracijbje) gyyenan- 
rašytoja: Nei ė Mažalaitė. 

ienatne savo kūrinyje ji 
peliuloja į įaunimą, į lietu- 

Mo ar lietuvės ■ tautinius 
jausmas, kad jie

įdus nurodo; kad tai pajutu
si 
. Į.

Kadaise Kulių kaimas 
buvo vienas toliausių 
maitijes užkampių. Dauge
lis jo gyventojų nieku 
nenuvažiuodavo toliau 
čiaus centro, nežinojo 
tai yrą kinas arba radijas. 
Knyga valstiečių nan 
L„ j didelė ’retenybė:.

senajame kaime} ga- 
skaityti knygą?

f Že-

omet 
vals- 

kas

uose
. O

kūrinyje ji

labiau 
ęi ii jiCMCįį- 

nuo savo tautos’. Atsi-
Vertintų lietuvybę ir nebėg-
Ij ... _ _- —. _. .. ... — _ ~ — . — —..— 

liepdama apie šį savo vei
kalą, į autorė prisipažįsta, 
jog neturi iliuzijų, kad šis 
vč” 1 n -
U2

teką pirmą kartą jauna 
melžėją Marytė Bražinsky- 
tė. i I '• 'T’-

—i Patarkite ką man pa - 
skaityti, t- paprašė ji. Ona 

ienė pąsiūlė' nauja:

apie 6,000 tomų po 
grožinės, žemės ūkio 
tūros, ir jeigu prieš 
rius mėtus čia iš vis^> buvo 
80 skaitytojų, tai da 
beveik dešimteriopai

Plačiai išsiplėtė bį 
i 4-? nIzl n n T .ii

buvo
kas gi
Įėjo pa
trečdaliai darbo valst 

‘moksliai ir maža- 
i...

Du 
iečių

buvo bė
mokslia

Tarybiniais laikais liūlių 
kaime,

Jonec: 
skaitytojai J. Žemaitės ap- 
sakymij tomelii) O kai Ma- 
rytė 
knyga, 
tiko.

Kita^ knygaj) kurią Mary
tė nusinešė į) namus, buvo 
N. Ostrovskio) ---------------

___J- T* L i.

grąžino! perskaitytą 
, Maryte} knyga pa

vaidinęs žymią 
vos 'darbininkų 
Tai pri 
Be kitko

ijnygų — istorinių 
veįkalų.

Jis buvo komunistas. Jis įėjo į Komunistų partijos darbštus 
vadovybę. O kada reakcija pakilo, Robert Thompsonas ) 
buvo suimtas su kitais savo bičiuliais ir teistas, būk jis ) IŠEITIS 
norėjo jėga ir prievarta nuversti Amerikos valdžią. Iš = 
tikrųjų, jis buvo nuteistas tik už tai, kad “suokalbiavo į 
agituoti” nuversti valdžią jėga ir prievarta.

Nuteistas penkeriems metams kalėti, Thompsonas,) 
kai buvo pašauktas eiti į kalėjimą, atkentėti už savo Į; 
“blogą mintijimą”, : _ 
laisvėje, kiek tai galima, ir veikti, tęsiant savo pasi- t 
r^žirną- • !ūrtvpr«ta

Ilgainiui jis buvo suimtas Kalifornijoje. Atgaben-;
tas į New Yorką, kalėjime buvo užpultas tūlo jugoslavo iea<cwe 
fašisto ir baisiai sumuštas: jam buvo sudaužyta galva.
Pagijo Thompsonas. Tuomet jį teisė ir nuteiė dar pen
kerius metus kalėti už “teismo pažeminimą ’.

Robert Thompsonas buvo patalpintas Atlantoje fe- 
deraliniame kalėjime, kur sėdėjo E. V. Debsas, Denni- 
sas ir daug kitų politinių Amerikos darbininkų kalinių.'

Bet R. Thompsonas ir jo gynėjai jautė, kad tokia 
pabauda yra per didelė, kad tai yra prieš įstatymus « .• • X 1 .1 •• • • j
pažeminimo”. Užtektų vienerių metų.

datig S 
veikalų.

pažins
, jis y|ra parašęs

Jis buvo be

YRA
Laur 

esoje’
Stasys 

niaus “T ,
“Tūkstančiai lietuvių, ku

riuos j. aųtrojo pasaulinio 
ibi i aaicimia.’ uuui cavu J . i-*- i-
nepasirodė. Jis. pasiryžo gyventi iau(Įra p

1 - - 1 - J - Hyynes, pcjrgyveną skaudžią

įnaitis 
rašo:

Vjl-

ra 
tė
se

ikalas ,‘ką no:’s ■ sulaikytų 
, rankos bebėgant šalin’, 
.d jisai yra i tiktai ‘kaip 
ūda prie upės, kurion a- 
ina skandintis brolis 
šuo’.
“Par.ašiasi mintis kartoja 
kitas emigrantų laikraš-ir J . t

ti'js: ‘Mkims. ,. .gresia nutau

. Tai v 
pripažinti 

emigr

is dažniau 
nęt 

antų spaū-

itinės, 
litera- 
penke- ’

jar jų
tiek! 4 

bliote* 
kų tinklas Tarybų Lietuvos 
miestuose ir kaimuosė. Jos 
atsirado kiekivename) kraš
to kampelyje ir neša prieša- 
k i n ė s kultūros, žipojinio 2 
šviesą, 
audringą bibliotekų skai
čiaus augimą akivaizdžiai 
liudija fokie faktai. Iki ta- * 
rybų valdžios atkūrinįo Lie
tuvoje per 20 su viršum 

vo iš viso atidary-4 
bibliotekos, kurių

Apie nuolatinį ir

romanas 
grūdinosi plienas.”“Kaip

... Dabar I Marytės Bražins- 
ky tės

kos, Puškino ip) Balzako vei
kalai, L 
ūkio klau^imaiį.

Taip kiįygos įėjo į buitį 
padedanči 
ti. 
skaity

ietu- 
mai. 
rga- 
vie- 

ngės 
me- 
apie

kaip ir visoje L 
voje, įvyko dideli pakiti 
Čia buTo įkurtas “Pe 
lės” kolūkis, kuris tapo 
nu pirmaujančių 
rajone, 
tinės pajamos sudaro 
du milijonus rublių. Paki
lo ir kaimo kultūra.

ir anksčiau pradinė mok: 
buvo ’ vienintelė kult 
įstaiga, tai dabar čia 
kia septynmetė mokykla, 
ambulator i j a, klubas - j ikai- 

’ 11 1 ” ” ‘ 1 niai
nauji Kul-

Plu:
Šiuo metu jo

Jei

ūros 
vei-

skaitytojo formuliare 
ą Miieželaičio ir Gvir-

vis^ eilė kitų žemės

bYgos1 leJ° 1 buitį, 
ios gyventi ir dirb-

Nuolatiniu bibliotekos 
-toju tapo ir pagyve- ji m i • j • ' fr t 1 1

metų bi
tos 136
knygų zondas susidėjo iš
258,102

kurių

- tomų. Jos 
naudavb ne daugia 

skaitytojų. Per de
šimt tarybų valdžios 
įkurtos i 407 masinės 
otekos, kurių knygų Tondąs 
viršijo 2 milijonus tomų, o

14,000 :

aptar- 
i kaip

metų 
bibli-

nęs kolūkietis Bytautas skaitytojų , skaičius 4- 160
i  l__l • i L 1  1_____ Iro 4- o nniii I amnmiitūkstančių i žmonių.

Šiuo metu Tarybų 
voje veikią daugiau 
4.5 tūkštančio bibliote 
kurių daugiau kaip ] 
tūkstančiai yra kaim 
tovėse. Bibliotekų knygų 
fondas įsideda maždaug iš

Balsys kurio i seniau kny
gos visai nedomino. Jam 
patikoi' bibliotekoje rengia
mi knygų skaitymai gar
siai, visiems klausant. Pa
laipsniui jis irj ' pats pripra
to skaitytų g

Valstiečių tąrpe didžiai 
išpopųliaręjo slva i t y t o j ų 
k o n f e rencijok. literatūri
niai vakarai buvo skirti P.

Lietu- 
kaip 

kų, iš ’ 
teturi 
j vie-

imaš, neš mųsų jauni- 
O| neretai ir’ senimas, 

stįa nuo lietuviškumo, 
nėpaprastąi veikįa ąp- 

ka, ; svetima kalba ir ki
tokio tipo kultūrą. . .’ į

“Iš tiesų, įsunku^ likimas 
onių, atskirt 
o savo tautos, 
ias, yra lišei 
•ado tie lietuviai 
ilgų į klajonių 
se

tė 
mas 
ntitc

lin

zrįr 
mį 
kel 
sui 
pel

į nuo' tėv., 
Bet juk yra

tykla, bjblioteka, o nes( 
buvo atidaryti r 
tūros namai.

Kinas, radijas, kryga 
tvirtai įėjo į valstiečių 
tį. Kas dieną auga jų 
tūriniai poreikiai. Tuo 
Įima akįvaizdžiai įsitik 
susipažinus su vieno K 
kultūros židinių —- biblilote-' 
kos darbu.

Štai jau keleri metai, 
kaimo bibliotekai vadovs 
Ona Joneckienė.

Iš pradžių man buvo s 
koka, - 
Mūsų 
įsteigimds buvo neįprastas 
dalykas. Žmonės 
pratę skaityti. B 
įskiepyti jiems meilę kny 
ir sukelti domėjimąsi ja 
tai iš karto buvo nelengva 
pasiekti,

Pradėjus dirbti, Joneckie
nė apipavidalino biblioteką. 
Dabar oiblioteka jaukiai 
apstatyta, sudarytos visos 

oilsiui. Daug kas

bui- 
kul- 
ga- 
nti, 

ulių

•j

K, Kairiene

Skaitytojų Balsai
APIE pU EILĖRAŠ’

už gegužės 16
telpa p
metų n
Leono i

'ašytopų kjirybai.
Daug ‘ įmonių

, kurie 
metų sveti- 

ėalyse sugrįžo į Lie- 
kur Vis. plačiau vys-

vakarais
1 dabar kąimo biblio- Č1Ukai 

uja lankos 
tekoje.
ti knygas, ) kiti— paskaityti 
naujus laiįcrašicus ir žur
nalus, 
matais,

Bet 
bibliote 
gyvena 
jiems 
surado

mo
turą, 
tosi lįetuvių tautos socia
li Line kultūra”.

115 numery, 
j d., šių tnetų, 

telpa phminėjimas šėšerių 
metų mjo ^ragiškos mirties 
Leono Smalsčio, iš De troitu 
Mich., kurj sakoma: “Mo
tina Vera savo liūdesį pa
reiškia jsiais žodžiui: 
talpina • 
liūdnas

Vieni ąt^ina pakeis- 
-o n IrUL.i_n oVo 11laikraštyjeVienafne jų '

“Tik jausmais iš
(<

i įkaitome 
gyvenamas mūs į tautiškų- list

un-

Vieno šoferio istorija
I <1 ’ Į

Ši istorija prasidėjo visąi 
Vilniaus taksjobausti žmogų tokiu ilgu kalėjimo terminu “dėl teismo paprastai

pažeminimo”. Užtektų vienerių metų. ; motorų parko šoferis Adol-
Ir štai, Aukščiausias Teismas paskelbia Kalifornijos fhs* Žygas susipyko su šios

komunistu 'byloje, kad penki nuteistieji buvo nuteisti įmonės d
neteisingai. 1 ’ * nąusku.

Aukščiausias Teismas paima svarstyti ir Gilbert meiliškai
Greeno ir Henrv Winstono bylas, kurie buvo nuteisti kad šofer'

neteisingai.
rektorium G r a - 
ir susipyko ne as-

s
Greeno ir Henry Winstono bylas^ kurie is pasaldė direkto-

.............ikalėjiman kaip tik dėl to paties “nusidėjimo”, kaip ir jis, rįui tiesiai į akis, jog jis 
vV\ /X z-v n VTrJrJ/AYTnn ' FA f'l T" 1^1 1 /"X -1 1

Robert Thompsonas.
Na, ir federalinis teisėjas nutaria: išleisti Robert 

Thompsoną iš kalėjimo po $30,000 bėla; reikia, girdi, 
palaukti, ką nutars Aukščiausias Teismas anų komu
nistų byloje. ' °

Ir Robert Thompsonas išleidžiamas. Šiandien jis lais
vas, tik po $30,000 bėla, kurią jo artimieji idėjos drau
gai sudėjo.

Robert Thompsonas šiandien jau su savo šeima, su 
žmona ir dukrele.

Kaip bus toliau, matysime. Mums rodomi, preziden
tas Eisenhoweris galėti) paskelbti susimylėjimą, kad ir 
Henry Winstonas, ir Gilbertas Greenas, ir Irving Pota- 
shius būtų išlaisvinti be jokių belų, be jokių ceremoni- 

-Jų. Reikėtų skaitytis su Aukščausio Teismo sprendimu.
Labai svarbu, kad Antrojo pasaulinio karo didvyris 

Robert 'f hompsonas pagaliau laisviau atsiduso.

J. T. KOMISUOS/ RAPORTAS
JUNGTINIŲ TAUTŲ komisija, kurią sudarė Aus

tralijos, Urugvajaus, Tunisijos, Ceilono ir Danijos at
stovai, pateikė savo raportą apie įvykius Vengrijoje 

p 1956 metais.
Komisija, sakoma, apklausinėj o nemaža vengrų, ku

rie pasakojo, kurie vįsaip neigiamai piešė Tarybinės 
armijos kišimąsi į Vengrijos vidujinius reikalus.

Amerikos komercinė spauda šiandien rėkia: So
vietai apkaltinti dėl kišimos į Vengrijos reikalus. h

Dėl to gali būti ir yra dvi nuomonės. Vieni Sovie
tus kaltina, kiti juos užgiria už tai, kad Tarybinė armi
ja neleido fašistams paimti Vengrijos valdžią į savo 
rankas, i

Mes nesakome, kad 1956 metų gale, įvykių Vengri
joje metu, nebuvo kalti Vengrijos komunistų vadai 

. Jie buvo kalti. Dar anksčiau Rakošis ir kiti savo aklu
mu padėjo pasireikšti tiems įvykiams, kurie pasireiškė.

Bet kas gi būtų buvę, jei Tarybinė armija, būda
ma Vengrijoje, nebūtų padėjusi Vengrijos liaudžiai nu
galėti fašistus, inspiruojamus ir ginkluojamus užsienio 
imperialistų?

Jei Tarybinė armija to nebūtų padariusi, ką padarė, 
šiandien Vengrijoje gal būt viešpatautų žiaurusis fa- 

j šizmas. Vengrija, veikiausia, šiandien būtų bazė impe- 
' rialistų sąmokslui prieš socialistinį pasaulį. 0 tai reikštų 

didžiulį karo pavojų.
Mūsų nuomone, ne tik Vengrijai, o ir visam pasau

liui šiandien būtų didžiulis karo pavojus, jei fašistų 
kėslai, jų sukilimas nebūtų buvęs nuslopintas. (

Mažai kas kreipia ir dėmesio į tą raportą, kuris yra 
šališkas, kuris yra pagamintas propagandai prieš socia- 
lis^nį pasaulį. i

k*

pareiškė Žįygaš,—kiekvie
dieną eidavau į garažo 
lontp dirbtuves remon

tuoti sąvo mašinos. Apie tai 
gali paliudyti darbininkas 
Jonas Itutka] šaltkalviu F

as Žubkaitis

ną 
rei

likh 
nin 
tė;5

c
as Žubkaitis ir tabeli- 
kė įVlarija Lįkerauskai-

prisipažįsta ji. 
krašte bibliote kos

nebuvo 
jo 
gai 
. O

treti—sužaisti šach-

įmohės vadovas, pastaruoju 
laikų išpuiko, nesiskaito su 
šoferiu po siūlymais ir '

■('. i “• . į 4
,1S. 1 ;!

I Direktorius, tarp kitko’
gėidavima

paL

> 
nuo pareigų už 

zma, nutarė atsi- ■XT .1 • J.
jį, nuėmė
bįurokrati

*" 1

kratyti Žygu. Neilgai gal
vodamas ęranauškas para* 
še įsakymą, kad Šoferis Ar 
dblfas Žygas dešimt dienų

įsakymą, kad Šoferis Ay

ir todėl at-neišėjo į c
džiamas
•Šoferis kreipėsi į Vilniaus 

Stalino rajono I apylinkės 
liaudies teismo teisėją Ana
staziją Vilimienę. Ji pasa
kė jam1, kad konflikto verti-

le

k(į j am į kad konfl
i-----sįjos nutarimas

kadangi Žygas 
nddajyvavo sprer 

-“Jei t 
liudin:

tko rįnetu č irbote, 
siho ji. šoferį, — 
sakau — bylą tik 
site.”

Žygas, žinoma, turėjo liu- 
diįiįnkų, kadang jis visą 
laiką’ dirbo prie sayd auto- 
mąšiųos remonto, todėl jis

mo omni 
neteisėtas,

klausimą, 
dymiį ir

dipipkų,

džiant šį 
urite iro- 
nkų, kad 
— padrą- 
iš anksto, 
•ai laimė-

mąšipos remonto, 
“ pąreiškimą į teis-.padavė 

mą.
Teismo posėd; 
audies 

zijb Vilimi 
liaudies ta:: 
komb:

sui Ii

Žodi^ suteikiamas direk- 
toūii 
si L 
šofe 
dau 
jam

ui. Granauskas stengia- 
’odyti, kad Žygas blogas 
fis, turėjo avariją, ap-.p—, ---- —j-

ijižė. įlašiną, kad, girdi, 
nepatinka dį rektoriaus 

griežtumas ir tvarka. O 
rarubju metu | jis visai į 
bą neišeidavo.)
lr turėjo Žygas avariją? 

Taip, tai patvirtina trans
porto milicijos 'atstovas. Ta
čiau, kaip nustatyta ir, pa
žymėta protokole, avarija

da#

tos į mašinos šoferio • kaltės.
Tai]), kad Adolfas Žygas 

odėtas.

ne visi gali lankytis 
koje —Į kai kas toli 
nuo Kuliu. Kaipgi 
padėti? j Joneckienė 
išeitį. Ji suorgani

zavo keturias kapojamąsias 
bibliotekėlek Knygas išne
šioja kdlūkietės; 
neša kpygds į t 
apylinkęs kampe 
tik per praėjusius metus • * • T-V»

— jos nu- 
slimiausius 
liūs. Vien

S M
trijų punktelių 7 

eilutes, bet “pa- \ . A
miršta” paminėti tų eilučių 
autorių, bei kad tas eilutes 
ji skolina. ž • | Į ;

Tos ei] i  ,
jų punktelių, bet^iš penkių, 
ir tilpo dienrašty_“Lai >Vėj”

Tos ei utes buvo ne iš tri-t
>1

Jossąlygos p 
joje sukelia lankytojų sdsi- 
domėjimą. štai, spalvingai 
a p i p a v 
“Mūsų 
penkmety 
gramos, < 
visuomeninio ūkio augimą, 
Garbės lėnta, kurioje pa
vaizduoti geriausieji kai 
žmonės.
supažindiha su naujovėm 
esančiomis žemės ūkyje, rįu- 
rodo, kok 
kė pirma) 
laukininkystės ir gyvuįlį- 
nink^stėSi 
lat atnau;
tūrinės parodos. ! Viena 
pavadinta 
mes rekomenduojame d 
skaityti mūsų laukininkys
tės darbuotojams,” kita — 
“Kaip pagelti gyvulininkys
tės produktyvumą.” Atski
ra vitrina yra skirta na 
jai gaunamiems grožinės 
teratųros Veikalams.

Oną Joneckienė gerai pa
žįsta kair 
tai padedg 
tarti, padęti žmonėms pasi
rinkti lite

Kaip ta

i d alintas stendas 
kolūkis šeštąją 
j e.” Šalia — dfa- 
pasakojančios a

ne

lie

Didelė fotovitri
no 
na 
is,

ias pergales pasie- 
ujantieji šalies

arnavo af 
Skiečių.

jos apt
tus kol, , „

Visai! nęnuo^
» i v • L •

ie du šim-

VisaįĮ nęnuo^babu, kad 
taip sparčiai aiiį^a nuolati- 

skaitytojų 
1955 me- 
paslaugo-

nių bibliotekos,J
skaičiusį Jeigu))
tais bįblio ;ekos,

jįdojosi 218 kaimo

etaiš—-daugiau kaip

1951 m., birželio 18 d. , 
buvo mano* parašyto^ ąt-j 
minčiai maho mylimos 
nos Juliųkės,

: žrno-i k. 
po kurįomis 

buvo padėtas parašas “Tar 4 
vo Ignas.” (Su eilutėmis til- : . 
po ir jos atvaizdas, bef 
redakcijoj įvykusią ki; \ 
apleistas jos vardas, būtent, 
Julė Klevinskienė.)

Du punkteliai iš apačios 
nukirsti. 6 kad atrodytų? 
originaliau, tai antro pjuiik- 
telio pirmoj eilutėj pakeisti 
du žodžiai į vieną. Origina
le yra sakoma šitaip: ‘^aip 
prabėgo jau trys metai,...” 
Pakeista jau trys į šęšte. 
Dar toliąu, įdėtos ir Iptos 
ii lutės, parašytos to paties) 
utoriaus ir tam pačiam Č

; per 
aidų tmis naudojusi 218 kaimo 

darbo žmorįių, ’fai praėju
siais ir< “* l--‘“
500. . j ' {Į

Tokių
Lietuvoje l^bai ;daug. 
imkime 
linkės 
kaimą,

i biblioljekų dabar

Riejtavolrajono apy- 
Laukuvos

____ giniau buvo 
toks pat užkampis, kaip ir 
Kuliai. Biblioteką čia buvo 
atidaryt^, 1951 metai^’ Da
bar joje . yi^a 2Q,000 tomų

kuris se:darbuotojai. Nue
inamos dvi litera- 

jU 
as 
•a-

čia buvo 
; Da
lomų 

įvairios liteiratūjr&s. Nese- 
“ ’ - y’ - įvyko i skaitytojų

niek
Iškviečiami liudininkai. 

Visį Ą
Žygas kiekvieną dienią laiku 
ateidavo; į darbą ir dirbda
vo | prie mašinos remonto 
iki pamainos p a b a i g’o s . 
Apie tai liudija ir šoferio 
atliktų darbų techninė do- 
humentabiją. J

Skelbiama teismo ppsė- 
idisi: “Ieškovo, šoferio 
fo ^ygo skundą paten- 

—) skaityti į negalio- 
ir konfliktų vertinimo 
sijos • nuospren d ž i o , 
nepagrįstu ir netęisė- 

Atstatyti i šoferį Adolfą 
, į darbą! ir išmokėti 

jam atlyginimą už periodą, 
1 * “ dėl i direktoriaus

dirbo.” ■ j 
motorų parko di

rektorius Granauskas, ži- 
iko • nepatenkintu 

toki ii liaudies teismo nuo- 
sprendžiįi ir padavė skundą 
į Lietuvos Aukščiausiąjį 
Teisiiįną. | ■) J •» • j :

vėl} svarstoma antrą 
r 

veiksimų 
stumąv ir teisėtumą.

Tačiau... Lietuvos 
čiauSi’asi^ Tęismas

jie patvirtįna, kad
Knygos, kuri Dar toliąu, įdėtos ir kit 

šytos to pati
tos

vo i

kum

prie mašinos remonto
niai čia 
konfere 
aptarta:

u

skaitytojų 
ioje buvo 

romanas 
“Nemuribs ' lauži i ledus.” 
Konferencija praėjo su sėk- 

Daugelį suįdomino su-

itįikslui, bėt šioms jau 
ąntgalvis! uždėtas: “Prį 
ga dienos, prabėga met 
Šios eilutes irgi tilpo ‘T 
vėj” 1953 m. birželio 1 
su mano 
vardu ir 
mis buvo mano patf 
“Tavęs liūdįs Ignas, Scį*an-

Ir šių eilučių nu* 1 a • • / r yj \

ir

p’

3 m. birželio 18 d. 
žmonos atvaizdu ir 
pavarde, po kųrio-

Jme.
si tikimas’ su rešf ub likos 
aukštųjų: mękykįų studen
tais — buvusiais Laukuvos 
vidurines! mbkyklųs abituri
entais. Susitikimas taip pat 
buvo. su ’engtas ] .’bibliotekos 
iniciatyvą.

Štai lųbliptekaį esančioji 
Rokiškio

4 A
Q|ir10 gyventojus, 

, jai reikiamai p^-Adol 
kinti 
mo į 
komi 
kaijį 
tu. i

ton, Pa.” Ir šių eilučių nu* 
Įkirstas paskutinis (šeštas) Į1'J . ■ - ■

gi ir antro puhktelio, 
rhoj eilutėj pakeistas

ilratūrą.
i užsuko į bibli unktelis ir parašas. Tįip- 

iivs, Kartu 
Anasta- 

ą svarsto 
avalynės

teisėja 
ene byl 
’ėjai — 
darbininkė, Stasė 
ė ir r

šoferio Adolfo

inato '
Atlro^onien 

jtas Arlauskas, 
elfas
Grabausko ž

mokytojas
Vyta 
’Ad 

riaus 
je ipapasakoja, kaejl jis kri 
tikąvih ir t< 
vo jdirektoi: 
jau rašė ir 
laikraštis. Matyt, Granaus
kui nepatiko tiesojs žodžiai 
ir jis! įpyk

žygas direkto
re vaizdo-

eisingai
ių, kad

kritika- 
apie tai

įmonė^ sieninis 
Matyt Granaus

nubarė atsi-

kurį jis
kaltės ne

Takso

noma,

i

:ęs, 
kratyki Žygu, sugalvoda
mas, 
dienų

kad 
nedirbo, “Faktiškai

šoferis dešimtį

kartą byla, vėl Granausjkas 
bando įrodyti savo 
pagtf ;:1 ?
Tačiau... Lietuvos

j;

7

h

patvirtina
Žygo teisėtumą' ir atmetė 
direktoriaus skundą, palik
damas galįoje liaudies teis
mo nuosprendį.

Šoferis Adolfas Žygas bu
vo sugrąžiptas į darbą r 
jam pilnai išmokėjo visus 
priklausančius už priversti
no nedarbo periodą, šian
dien Žygas ramiai tęsia 
darbą takšo motorų ūkyje, 

rius* Granauskas, 
ygo ir dar-keli 

šoferių teisėtas teises, nu 
pareigų,..

M. Simonaitis

o direkto
pažeidęs a

imtas nuo
u ■ . ‘

1 lkt* ..i"

u

pakrašČi® kampe- į šešis, todėl ir
lyje. Taį vįiikų biblioteka, 

ji suteikia mažiėšįiems.
Šakių

atrodo, kad eilučių autorė ’ *
•s ir i džiaugsmo

rajono [ žemosios 
Panemunės as. Jei
prašomoį knygos bibliote
koje nė tai 'įjos vedė- 

nė tutinai pa-
oiouuiigo JUO! iift***J&*4
Kauno, po jkelių dienų pa- 
geidau j a nas egzęmpliorius 
bus įteil^bas skaity tojui. 
Skuodo

sistengs
’kįie 
išrašytii; knygą iš

rajono 
kolūkio b;

<<

įbliioteįdo j e yra

yra ji patį.
Man negaila sueilijibtų 

liūdnų žodžių išreiškimui

Smalstienė matė, ; '■. *
širdies skausmo dr liude^io> 
bet, jeigu 1 
kad tose eilutėse atitinkjan- 
čįai išreikšti ir josios sir- j W
dies skausmai ir liūdės 
tai kodėl
riaus vardo, bei kad tos 
lutės yra Skolinamos?

L Klevinskaū 
Scranton, Pa;

nepaminėti av
ai,

lepusi. Laisve (Liberty) AntraĮ., bi^želi<r jį&
■K

•iiS
■a



dukryte iržmona

1 d. mirė Monika

eno
sako

is mazen seser|

Geo. Shimait

Laisme
nutarė prašyti

dienrašc sulyg šia diena yra toksondo dalykas

urime

Makniū $5,812.74

Fondas

Lawrence. Mass

ir pavai

zac

iknikas
jausis

savo sen

Ižiąją IškilmęBušu į Di

oš tono
OS DUOS GRAŽIĄ DAINŲ

isos Ameri

asti labai 
važiuoti į

redakci;I
šį mąr

rajono. Įdo 
laiškas adre

įo 9 d 
pokas.

našlaičiu 
s negali- 
a pakan- 
ą namą.

nelaimė
Ir kuo-

į kaimą, 
e nei tų 
čia gyve-

os būtinai 
o padėkos

sustoja 
eina kaip 
Paprašy-

Mes jas 
visų pir-

namą, 
uri visus

MŪSŲ ŽINELĖS
The Firsh Calvary Bab- 

tist bažnyčios kunigas pa
skelbė, kad vasarą anksty
vas mišias atlaikys sekma
dieniais atvirame ore. Tur
būt dievulis labai sušilo, tai 
nori šviežio tyro oro para
gauti.

urną išlaidoms, 
• štai, tuose di- 
krautuvė, — ir

porai die- 
ranešimą, 
prietelius 

užprašo

mo, 
mią 
suot 
visv 
Kod 
kalų 
mis,

Policija sugavo smarkuolį, 
kuris padarydavo čekius ir 
juos mainydavo į pinigus. 
Paskutinį čekį mainant, 
jam nepasisekė.

Įvyks Ketvii

Liepos 4

Piknikas Bi 
Lietuvių Tai 
Namo Park<

Užrašykite Laisvę 
giminėms

i^upe
PROGRAMĄ

Pasiniai 
įlinksminkit

vo g 
ves,:

pikni 
Visą po 

s lietuviš
kus. Atsi

sina. re 
kas syeč 
šia

Nėra tos 
nebūtų nelai- 

vaikėzai 
Birželio 17 d.

ŠIRDINGA PADĖKA asa-ur * .u ui m

tik skėr
ius, 147

BROCKT
Didžioji I

•tuvių organi-
ikniko eis pa-

Tad visi
privalo būti

4tės. Esame labai
rime suskubti. Jlii-

Monikaitę, Petrą ir 
Marytė šįi pavasarį 
tą klasę, Monikūitė 

Petras 1, o Juozas dar 
cetvjirtų metų. Pas mus 
toks įstatymas, kad; vi-

andą dieną
iš Visos Ame- 
jais ir karatu 
ore prie ža

boti 
laiko.I

mėnesiai
atsi:

būti

terį Frances Holland iir 5

balsu P. Gmeineris,
Ii būti visiškai normalus, bet jo psichika 
yra sužalota.
* — Bet šie vaikai, kurie čia laksto, vi
sai nepanašūs į ligonius, — įsiterpia vie
nas iš mūsų.
* — Taip, jie atrodo visiškai sveiki, bet 
jų psichikoje yra gili žaizda, kuri susi
jusi su tuo, kad jie neturi šeimos džiaug
smo, nematė motiniškos šilumos. Mūsų 
tikslas ne tik juos išmaitinti ir aprengti. 
Tai — pusė darbo. Mes norime juos ir 
pagydyti. Mūsų vaikai gyvena mažuose 
namukuose, po 9 kiekviename name. Su 
jais gyvena auklėtoja, bet jie nevadina 
jos auklėtoja, o motina. Vaikai paren
kami nevienodo amžiaus, kad viskas bū
tų kaip normalioje šeimoje.

*
Mes neturime bendros valgyklos. Mo

tina gauna tam tikrą 
ji perkasi produktus - 
Česniuose namuose yra 
verda vagyti vaikams. Vyresnieji vaikai 
jai padeda.. Kartais ji ir mažiuką pa
siunčia į krautuvę ko nors parnešti. 
Mes taip pat neturime mokyklos. Vaikai 
eina į bendrą mokyklą, kuri netoli, mies-

* Blogai valdžia daro, kad 
jaunamečiams vaik ė z a m s 
duoda laisnius automo
bilius vairuoti 
dienos, kad 
mių, ir vis jauni 
dėl jų kalti 
jaunuoliai tarp 16 ir 17 me 
rj amžiaus, besilenktyniuo 
darni, įvažiavo į medį. Su 
sižeidė, nugabenti į ligoni

(Tąsa)
4-— Eik pas mamą mažyte 

jai p. Gmeineris.
“Pas mamą?” šis žodis mane nuste

bino, ir pagalvojau, kad tai paties P. 
Gmeinerio mergaitė. Bet tuoj įsitikinau, 
kad klydau.

— Kiekvienas vaikas, kuris neturi tė
vų, — dėsto mums savo ramiu, švelniu 

yra ligonis. Jis ga-

Andoverio vandens valdi
ninkai įsakė žmonėm tau
pyti vandenį, nes vandens 
labai sumažėjo. Sako, rei
kia apsižiūrėti, nenaudoti 
per daug vandens, kad ne
truktų jo virimui maisto ir 
kitokiems ’būtiniems reika
lams.

sai susmukusi
—- Motinos, 

Gmeineris — 
parenkame labai 
ma kreipdami dėn 
tiks sdvo darbui ir. 
klaidų1 beveik nes; 
draudžiame motin 
savo 
sios savo šeimą, 
mūsų auklėtojomis

Scranton, Pa.
Pastebėjau “Laisvės” ad

ministracijos didelį susirū
pinimą, kad sukėlimas 10 
tūkstančių dolerių fondo 
labai sunkiai eina, ir mano, 
kad vargiai atsieks savo už
sibrėžtą tikslą.

O aš manau, kad žmonės, 
mylinti apšvietą, neleis 
“Laisvės” suliesėti.

Štai kad ir mes, scranto- 
niečiai, nors negalime su- 
rengt jokio parengimo dėl 
tūlų priežasčių, bet keli 
draugai ir draugės stojom 
darban, kad “Laisvė” at
siektų užsibrėžtą tikslą, ir 
pradėjom rinkt aukas ir 
jau turim surinkę virš $60, 
ir manom, kad iki šio mė
nesio pabaigos jus pasieks 
laiškutis su suvirs šimtu 
dolerių į “Laisvės” fondą.

Veliju “Laisvei,” redakci-' 
jai, administracijai ir vi
siems bendradarbiams ge
riausių pasekmių!

P. Šlekaitis

Jis viįus labai 
prĮiet^lišljcai priim

apie viską, 
įdomiau-

kraustęs 
2530 
kam 
Kas t

kyti, kad 
Mes ne- 
ir turėti 
sukuru- 

ai i būti 
i esu ne
tiesa, ne- 

Tai bu- 
! Mes jas 
inome su Majrytę, 

Judzą. i 
baigs 8}

Philadelphia, Pa.
Susilaukėme vasaros, sau

lutė taip smarkiai kaitina 
mūsų miestiškus pastątus, 
kad viskas panašu į įkūren
tą krosnį. Mūriniai namai, 
dideli ir maži, įkaitę per 
dieną, per naktį nespėja at
vėsti. Gatvių grindys, ak
menys taip karšti, kad už
pylus vandens tik garuoja. 
Ar tai darbavietė, ar name
lis, poilsio vieta — visur 
karšta.

Tiesa, mokslininkai su
galvojo šaldytuvus ir kam
bariams, bet ar daugelis ga
li juos įsitaisyti? Na, taip, 
Lietuvių Republikonų Susi
vienijimo Klubas, persi-

Butėno
!

kaiįno.
ranė ir Jonas į kolūkio 
:us neina,: būną prie na- 
— eina tik jos vyras, o

Sukelti 
$10,000

iliuziniais laika is, 
ku mane pagydy- 
neturėjau lėšų, o 

moks as 
.. Todėl

vai. vakar 
gros šokia:

Prasidės 1-ą va’ 
vėlumos, čia b] 
rikos 
pas

įkimų, 
6s ištekėjo 
du kartus 
atsisveik 
nariais.

jo zmo 
visi kit

ir mano 
sūnelis.

Prašau 
patalpint 
straipsne

Komisija, kuri rūpinasi 
organizavimu buso važiavi
mui į Laisvės pikniką liepos 
4 dieną, darbuojasi gerai. 
Jon įeina Ig. Chulada ir J. 

s Šupetris. Ji turi padariusi 
planą, pagal kurį bus va- 
važiuojama tan didžiuliu 
piknikan. Kurie norite bu- 
su važiuoti, užsisakykite 
vietas iš anksto, kad būtu
mėte tikri, jog galėsite va
žiuoti.

Atsiminkite: kurie norė
site. važiuoti busu, būkite 
10 vai. ryte palei Piliečių 
Klubą, 41 Berkley St., Law
rence. ' /

I Girdėjau, kad ir Nashua 
lietuviai organizuoja busą. 
Aš žinau, kad Našvės dzū
kai yra smarkūs žmonės.

’ t*Kai sės į busą, tai, žiūrėk, 
jie antsyk jau ir Montello-

u, nes 
Bėkar

kit sustoti
Tai bus vis.

Važiuoki
siu pirmutinis

du Įįyv 
prie 
Prade 
Vinco

Busas išeis 10:30 vai
36 High'St, Nashua. -

J. JŲĘČIUS 
P|lungėš

na 
jau 
po y[i 
ižimį 
iM0n: 
13 metų 
Vaik: 
sūnų 
la ir

toliau gydytojas 
kėlusios

ščio bent
matė p
gerasiš

Bekampis
pas jį į Ąvalon, N 
irželio 29- 
e Atlant

arkliais į apdirba tik to 
viekas, 
toriais
vežįoja į klojimus arkliais 
iškųlia didžiulė mašina ■ si 
trak 
visk 
gyvį

aauga, mes jiems, 
omą

turi;
mėnesius 
suvirš 2 
esamo i
fondas orės 
važiavimo » 
įvykinti!

ėsįBendrąvės dalinink
sausio 27 d

.irie noi 
dėl informacijų- pas šjiĮios

kas atsidarys 11 vai 
tęsis iki 11 

pietį orchestras 
ir amerikoj

nimūi šalti gėrimai

Montelloj 
sūnus — 
ėijos seržantas, ir Joseph 
Tukis, du ahūkus, dukterį 
Miss Mac Tukis, brolį Jo
seph Yuki 
Kudis. Mirė birželio

sukeltas j 3 
Jau praėjo 

laiko. Taigi 
ikę. Tačiau 
sdkeltas, su- 

utarimf turime

Laiko fon^O sukėlimui belijo 
tik 3 savu 
atsilikę, tin
rle dar n< prisidėjote I fondą, 
prašome b) atidėliojimo prfr I- 
dėti.

nai,
naii
sų kolūkis didelis,
dadgiaų kaip 3,000 hekta

yra toks įstatymas, kad vi
si yaikai turi mokytis iki 
baigs 11 klasių...

Iirbąme kolūkyje, Mūsų 
kio centras
o Sąvilionys ir Veismū- 
sudaro tik brigadą, jyiū- 

..... ... jis turi

s svečių
ykite su

h tyrame
vips muzikos ir skanių užkandžių

Aš, Jaronimas Jūrei is, 
noriu širdingai viešai padė
koti Plungės ligoninės gy
dytojui Filipovui už sugrą
žinimą nian sveikatos. Aš 

s buvau susirgęs 
kaulų tuberkulioze ir mano 
koja buvd pritraukta, su
lenkta taip, kad aš vaikš
čiojau su| dviem remeutais. 
Tada, bu 
buvo sun 
ti, viena, 
antra, medicinos 
nebuvo toks aukštas 
su remeutais išvaikščiojai 
nuo 8 mčtų amžiaus iki 3( 
metų, tail 22 metus. O da 
bar, dėką tarybinės medici
nos ir vyr. 
povo, esju

Juozas j 

atvykti j 
J., ant b; 
visai i pri 
Ten daug vėsiau, 
roą 
kąs pavasarį užp 
pažįstamus ir , š x 
vius, mylinčius pasilsėti, at 
siyėdjnti

Winter St .ir Keswick Rd 
Mąss. Tai gražus pušym 
mi prisiminsite 
Palangą. O graąios Liaud

ra jų motina?
—- Taip, kai vaikai 

pasakome. Bet jie, ž 
žino tai vienas mįo kito. Antr 
kai kurie jų žino 
lanko juos, ir meį nędraudžia

Feliksas Bloznęlis 
nąs? i

l naują
4th St., 

b arius atvėsinamus 
en užeina, c 

čia smarke

— Iš privačių aukų 
20 namu ir 170 va: 
Austrijoje dar nerr 
me jų visų priimti 
karnai aukų

į)su !jau vedęs nuo 1939 
(i iF gyvenu ąavo gim

me Įtaimė, tik ne po tos 
žaliosios liepos sodyba, o 
salęse. Turiu jau: ir šeimą

Laisvės Administracija

sesuo;Pranė su tyro- 
l gyvi ir svęiki. Jie
zną savo i namuose 

tos! pačios kūdrų balos.
’ tjusi už 

Vangelo-

,--------- N gyve-
(ant farmos) Catskill, 

Y., gavo i kišką nuo P. 
mėlio iš Veismūnų įęai- 

Alytaus 
isia! tai:
;as Jtustt raidėmis ir jis 
ten J adresatą pasiekė! 
ėl tie žmonės matė rei- 

adyesuoti rusų raįdė- 
nieks ’ nežino. Laiške 

amą daugiausia apie 
asmeninius reikalus, kurių 
mes daūg apleidžiame, 
netų 
mes

SoKiams 
Ari Mason 
Orchestra

Montello, 
Čia būda- 

osios tėvynės 
ies dainos su

teigs jums tikrą L ietuvos atmosferą.

įgias 
kur negali i su trak- 

Žinoma, derlių su-

ziaugiasi. 
sni lietu

viai bl'aiįuoja, kai^p pabėgti 
iš to kai;

suvažiavimas; įvykęs š. m. 
visuomenes, kad šiemet 

s ukęljtų i vasarinį fondą iš $10,000 išlaikymui Laisves

, nes 
ivisuomeninės reikš- 

Priminsime tik kai 
kuriuos įdomesnius dalykė
lius.—Redakcija.

Brockton, Mass
Biržei 

liam K^,] 
vo žmon 
velskis). 
thony ir

net 
rūpestingai, !
.esio į tai, į 
, reikia paša 
ame padarę.
omš ištekėti 

šeimą, bet, ištekėjusios ii 
jau neg:

AŠ pats irg 
vedęs. Yra buvę atsiti1 ’ 
daug, — kad auklėtoje 
vq per visą laiką bene < 
iškilmingai išlydėjome.
jomis, ikaip su šeimos

i

— Ar turite auklėji 
-—Beveik nėra,-dar 

sų vaikai mokykloje 
blogai.

rų. j Jame dirba keturi < di 
delį traktoriai, ir jie atlie 
ka ivisuį pagrindipius dar 
bus ženiės apdirbime, i SiBet kalakutai gražiai su

gyvena su dzūkais, tai tegu 
visi kartu ir važiuoja tan 
didžiajan piknikan.

O piknike šiemet bus kas 
nors nauja. Matysite, kai 
ten nuvyksite. Taigi visi į 
Laisvės pikniką liepos 4 ejl., 
į Montellą

yvųlius; laiko dvi par 
dvii kiaules, vištų... Gy 
is gano po kolūkio ląu 
o žiemai kolūkis duo 

lerris ir pašarą...

iimipuTTnumnniirhįiuĮĮUįjįĮuuuįntnnuuiiiiiiTriirt

toriąus pagalbą. Sę'no- 
l spragilai jau išnykę iš 
nimo,' viskas pasikeitė 
kad, jeigu parvyktu- 

metd į savo- gimtąjį kaiijną, 
tai inebepažintumė 
vietų, nei žmonių, 
nančių. i

; senesnių žmogių užkili 
tik Vaęlas ir 
ievose Gudukai 
seniai guli ant kalnelie) 
erbomis ar beržais am

siu... Mano seisuo 
gi mirus jau ppieš 

Jos liko keturi 
Jaūniausias j o s 

baigė ąugštąjį moks- 
dirba ministro pava

duok ju | Vilniuje {lengvojoj 
pramonėj. !<

:mre Wil
[Paliko sa 

ą [josephiną (Shi 
dų sūųijs — An

anųkus.
Birželio

Tukis, sulaukusi 84 metų/ 
metų išgy^ 

. Paliko du_
Frank Tukis, joli

J. Jėgeris, telefonas 2-22^04 į

M. žiedelis, teteforias 3-3865 i

30 d. Ten 
ko jūros, 
puiki jū- 

paprantė. Bekampiai 
v Tašo savo 

lietu-

Massacįiusetts lie 
Pelnas nuo šio pi 

dienraščio Laisvęs 
apšjvietą branginantieji

chirurgo F:li- 
jveikas, ga!iu 

vaikščioti! be remeutų, neš 
chirurgas atliko sudėtirgą 

. kaulą piovė net 
etose. Dabar koja 
r pradedu vai] te
is gipsas dar ne- 

Tačiau tikiuesi, 
ūsiu labai laim n- 
išgydė man tokią 

;>ą. Dar kas svar- 
kad pats daktaras 

mane ištisus 5 
ietė į ligoninę at-

operaciją. 
keliose vi 
ištiesta i 
čioti, noi 
nuimtas, 
kad aš b 
gas, kad 
sunkią lų 
biausia, 1 
Filipovas 
metus kv 
eiti operacijai; aš vis bijo
jau, bet jis padrąsino ir pa
siryžau gydytis. Kol gilė
jau ligoninėje, visada jau
čiau gerd rūpinimąsi mani
mi. Todėl dėkoju visam li
goninės personalui, o la
biausiai chirurgui už ma
no laimę,! už mano džiaugs
mą. Taip pat kartu dėk )ja

rajono 
)inato batų 

_____ T J darbininkas 
(batsiuvys) \ 

* i ' i .

idą ryte nuo
• Ndsivėlinkite!

ams yra
Šiehiet turėth atsilan

kyti daug daugiau draugų 
pas bekampius negu se- 

kaip žinome, Juo- 
pį ištiki 

kojelė.
met jis rbatys daugiau savo 
prietelių, jis sak 
daug geriau.

Bekampius susii 
lengva. Baigiant 
Avalon, N. J., tuojau mato 
si lyg kaminas didelis van 
dens '‘kubilas,” tai 
sa , gatvės jo nan 
13th Ąve. Iš Phil|delphijos 
busas Wildwood 
Avalone. Bušai iŠ 
8 vai. ir 12 vai.

ant 13t}i Avenue 
ai arti, 
m visi

Garsioji South
VADOVAUJAMA S'IASIO PA

Ima, N.
— EIS I Į

AISVĖS PIKNIKĄ

Kviečiame visus iš v 
kur t edirba, yra laiko ir iš toli 
taip, prakilniam tikslui.

i te važiuoti, tupjaų kreipkitės 
draugus: :

Kaip išsilaikę kąimas?
Mūsų kaime yra 
Vaikų 
bet me

Kai susirenk 
mes štatome naui

(Bus daugiau)

mo sunkumų: 
bas normalus, mū 
į irgi mokosi ne

anksčiau 
a vertus, 

savb motinas, kurios
i . 7_   —j —    ,------------me tokių 

lankymų, jeigu motiną doroviškai ne vi-

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Austrij
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CHICAGOS ŽINIOS
Paskutinis atsisveikinimas 

Su Juozu Pajūnu
Kaip žinia, Chicagos pa

žangieji lietuviai neteko dide
lio talkininkp kovoje už taiką, 
už darbo žiponių gerovę ir 
šviesesnę ateitį žmonijai, ne
nuilstančio veikėjo ir bran
gaus draugo Juozo Pajūno. 
Liepsnojusią jo gyvybę už
gniaužė amžinai nelaboji vė
žio liga, iškamavusi ilgus ke
lius mėnesius neapsakomose 
kančiose, kurių aprašymui nė
ra žodžių.

Mirė Juozas birželio 9 d., 
j. ketvirtą vai. po pietų, už- 

trokšdamas baisiuose skaus
muose ir su neatlaidžia širdi
mi kapitalistiniam pasauliui, 
ypatingai Wallstryto imperia
listams. Nes Juozas iki pat 
užgęstant jo gyvybei žinojo ir 
paskutinėmis savo ) gyvenimo 
dienomis intymiškiems šavo 
draugams pasakodavo, kad 
jis dar galėtų gyventi, jeigu 
ne tas gyvuliškas laukinis 
multimilionierių t r o škjmas 
valdyti pasaulį ir ta nežmoniš
ka neapykanta prieš socialis
tinį pasaulį. Jis smerkė juos 
gulėdamas mirties patale, 
kad bilionai ir bilionai dole
rių eikvojami išradinėjimui ir 
bandymui mirtį sėjančių 
branduolinių bombų, o vėžio 
ligos plitimo sulaikymui ren
kami iš geraširdžių žmonių 
centai elgetaujant.

— Nepasiduok sotaus Ame
rikos žmonių gyvenimo malo
numui, drauge, o visuomet tu
rėk omenyje kolonialių ir pu
siau kolonialių žmonių vargą, 
visuomet atmink, kokias kan
čias iškentėjo Europos žmo
nės per praėjusį karą... kelias 
dienas prieš mirtį Juozas pa
sakojo savo draugui. Tai buvo 
nuošidžiausias Juozo patari
mas, kąkį jis galėjo išreikšti. 
Jr šis patarimas buvo taiko
mas kiekvienam, mums, Juozo 
draugams.

Todėl nei kiek nenuostabu, 
Ikad per tris) dienas P. Ridiko 

koplyčioje, kur Juozo Pajūno 
lavonas gulėjo pašarvotas, at
ėjusių paskutinį kartą atsi
sveikinti su Juozu, veiduose 
spindėjo gilus liūdesys neten
kant šio kilnių idealų žmo
gaus. Ryte prieš išlydint į ka
pines irgi prisirinko pilnutėlė 
koplyčia žmonių.

Kaip paprastai, taipgi ir šį 
kartą Vilnies redaktorius L* 

IPrūseika pasakė puikią kalbą, 
iškeldamas Juozo nuopelnus 

. pažangiam, judėjimui . ir pa
brėždamas ypatinguosius Juo- 

Į zo gyvenimo bruožus. Susirin
kusiųjų koplyčioje širdys vir
pėjo gailintis draugo. Ypatin
gai pasidarė graudu,'kai Juo
zo draugai eks-kanadiečiai, 
pačiam pajėgume vyrai, paė- 

j mė karstą su gulinčio jame sa
vo draugo lavonu nešti iš kop
lyčios... Vargonai grojo liūd
nas, Širdį veriančias melodi
jas, koplyčioje pasidarė tyku, 

j girdėjosi verkanČų žmonių 
kūkčiojimas ir Juozo gyve 

B;/ •'W-u-xl; ujuj* . .........

nimo draugės Helenos, gailes
čio agonijoje paskendusios, 
kamovimasis. Ir taip Juozo 
karstą išlydėjo pulkelis iš 
koplyčios — jo podukros, žen
tai, sesuo, brolis ir kiti gimi
nės su paplūdusiomis akyse 
ašaromis.

Nors diena ir buvo labai ne
palanki laidotuvėms, lietus li
jo veik be sustojimo, bet paly
dėti Juozo lavoną į Tautines 
kapines pasileido ilga eilė au
tomobilių. Nuvažiavus laido
tuvių procesijai į kapines lie
tus nesiliovė,, Tačiau* atlydėju
sieji nepaisė, lipo iš automobi
lių ir rinkosi prie duobės, kur 
Juozui bus supiltas kapas, 
čia graborius P. Ridikas atli
kęs paskutines laidotuvių ce
remonijas, užkvietė visus pa
lydovus susirinkti pietums pas 
Bruzgulienę, kur “Vilnies” 
administratorius J. Pauliukas 
tars paskutinį žodį apie velio
nį, nes prie kape ištikrųjų ne
perstojantis lietus neleido.

Pas Bruzgulienę tuoj papie
tavus palydovams J. Pauliu
kas ir tarė žodį, iškeldamas 
paskutinius Juozo troškimus, 
kad pasaulyje klestėtų taika, 
kad ant visuomet būtų baigta 
nuodijimas atominiais bandy
mais ir atominiais ginklais žu
dymas žmonių, kad žmogus 
žmogui būtų brolis.

Tuom ir baigėsi paskutinis 
atsisveikinimas su Juozu Pa
jūnu*.

Draugas

Linksma buvo Vilnies piknike
Vilnies gegužinė, įvykusi 

birželio 16-ą Santa Fe parke, 
Hinsdale, Ill., praėjo' links
mai, pasekmingai. Diena buvo 
labai graži, saulėta ir tas, be 
abejo, prisidėjo prie geros 
nuotaikos palaikymo.

Svečių privažiavo iš daugelio 
kolonijų. Buvo svečių ir iš Ar
gentinos bei Škotijos. Kadangi 
vieta Santa Fe parke plati, tai 
visi galėjo laisvai pasirinkti 
sau vietą prie sitalų po pasto
ge, arba ąžuolų pavėsyje.

Meninę dalį išpildė keturi 
chorai: LKM, vadov. Clem 
Deffner’io; Ciceros Moterti 
vadov. Estelle Bogden; Eks- 
Mainierių, vadov. Anna Tilvi
kas ir Roselando Aidas, vadov 
Dorothy Yuden. Jie sudainavo

jfl
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^ERGA
Mataušas Dobinis ligoninėje

Jau buvo dienraštyje minė
ta, kad Mataušas 
tarpu Ubai nesVeikuoja. 
vargina inkstų ir 
gos. šį pi 
sidavė į 
iriems tyrinėjimams.

Ir sirgdamas gobinis rūpi 
naši apšv 
tarę tarp 
ųai įteikė

5 finansinės parhmos. širdin 
gai linkįime dr?. "

rmadien: 
igoninę

Dobinis šiuo 
Ji 

kepenų li- 
Dobinis pa
nų odugnes-

ietos reikalais. Pasi
gavęs M 
Laisvei

■M
BUSINESS OPPORTUNITIES

b
linkime drg. 

įreit pasveikti.

. ir O. Dobb 
$5 ir Vilniai

Dobiniui

P. B;

22 d. aplankiau 
va, kuris dar vis yra 
ligoninė,

ta negerėja ir ųemano, kad 
pagerės, nors gau 
reatmentbs.

Birželic 
t uozą Ko 
toj pačioj j. Jo sveika-

la specialius
t

Scranton, Pa.
DraUg^ Igną Klevinską 
ipaliel

i
į Trečiadi 
ruvykęs j 
m am e nu 
yje Clark 
ėjo savo 
eršąpėj.

1

ė širdies smūgis

ienį, birželio 19 d.„ 
darbavietę netoli-l 

d Scrantiono mieste- 
s Summf 
dienos

t Ignas pra- 
darbą bar

berš^pėj. Nors pei; keletą die
nų nepaprastai 1^ 
vargino ž 
šapoj dar 
šilumos.
jant, bekerpant k 
uui pasijautė nusi 
prakaitas jį visą 
jausdamas gana 
jajpie tai pasakė sa

matydamas jo sune- 
patarė
ą, ką Ighas ir pada-

po keletą puikių dainelių, ku
rios gražiai skambėjo tyliame 
ąžuolyne.

Kalbėjo A. Metelionis, ku
ris pabrėžė reikalą laikytis 
prie judėjimo dėl taikos ir 
šviesesnės ateities. Klaida 
būtų, sakė jis, apleisti savo 
spaudą bei idėjas, nors ne vie
nas iš mūsų jaučia metų naš
tą.

Tai be abejo yra teisinga, 
nes jaunoji karta perima ju
dėjimą ir ateityje jis ne tik 
nežlugs, bet dar stiprės. Čia^- 
girnių veikėjui skaičius auga 
ir atneša naujų jėgų.

žodį tarė ir L. Prūseika, 
bet} tuo metu buvau jau prie

nones, 
n esi jau

Ir taip

arštas oras 
bet paryčiu 
;ė per daug 
besidarbuo-, 

ostumerį, Ig- 
Ipnėjimas ir, 
išpylė. Besi- 
blogai, jis 

i^o kostume-
!r ui, b tas, 
galėjimą, 
sąvo krėsi

Bet krėsle neilgai sėdėjo.

am sėstis į

re. 1 
Dar manė 
kojų pasij 
diar pablo

, kad apsistojus ant 
aus kiek 
gėjo. Antru 

sėdęs į krėslą pa 1 a • I i n

geriau, bet 
kartu 

(prašė savo 
kostumerio, kad pašauktų gy-
dytoją.
i i Būta a p; 
negavęs 
gydytojo, 
nas suspė

vyruko, nes 
vieno

sukraus 
per telefoną 
šaukė kitą. Dar Ig- 
jo paduoti

Marės Čerkauskaiti 
slaugė, kad ją pašauktų, o po 
to jau neteko sąmonės.

TU|0 * laijku atsiskubino net 

jai ir suteikė pirmu- 
bą, paša 
nuvežė 
ligoninę

numeri 
ės, kuri yra

ones.

du gydytu 
tinę pagali iuke ambu- 

į Scranton 
, kur jį pa-

lansa' ir 
West Side 
talpino pd oksigeęu. Gydyto
jas aškina 
yra gana rimtas ii) įsekė ligo
niui kuomažiausia 
pat uždraudė 
nors ligonis atsipeikėjęs, jau 
gali kiek ir kalbėt

I ■ ■

Per tūlą laiką Ignas dirbda
vo po porą dienų; barberšapėj/ 
Vienos barbernės 
prisiėjo pasiduoti 
tai jis paprašė Ign; 
kol tas susveiks. 1 
mė ir ten dirbo vi 
Vaičių. Ųž'ėję karučiai, mato 
mai, prisidėjo 
mės.j

Keliomis dienomis anksčiau 
Ignas skundėsi sunegalėjimu 
ir buVo nusidavęs 
ją. Gydytojas numatė visai 
kitokią ligą, o Ignui širdis jau 
šlubavo.

Patartina, kad 
kas niekas nelankytų, 
tolimesnę badėtį p 
liau. Gi šįaja proją 
goniui kuoveikiausi 
ti ir žinau, kad to paties linki 
daugumas jo priedėlių iš arti 
ir toli

kad širdies smūgis

ir
judėti. Taip 
lankytojus,

i.

savininkui 
operacijai, 

ą padirbėti, 
gnas apsiė- 
rš porą sa

prie jo nelai

pas gydyto-

ligonį kol
Apie 

arašysiu vė- 
"a linkiu Ii- 
Ja pasveik-

Artimas

patarnavimo svečiž.ms ir nete-
kb gerai jo kalk 
Apie itai, be abeji 
kiti. ’ ' ■

OS

O,

išgirsti, 
parašys

' ew York o advokatai 
Aukščiausiojo teismo 
Roioseveltiehje irgi jie

pasveikino 
nutarimus

LIETUVIU TARPE

Siuvykla pardavimui ar išnuoma- i 
vlmui. 35 siuvamos mašinos. Sa
vininkas priima morgičių. Puiki 
proga, turime tuoj parduoti, iš
vykstame Floridon ant visados • 
ANDY TOGS SPORTSWEAR, 181 K 
Grandview Ave., Mariners/ Harbog, 
Staten Island, N. Y. GL 2-8480.

(121-127)
įPiknikięriai pasigedę muzikos

s Laisvas skaitytojas 
tepaduoda) rašo'

PViena 
(vardo 
dakcijai,! kįd janį ir kitiems 
jo < 
įvykęs

ms pntai
mus grąžina į 

ansą”.
New Yorkb adyokataj, pri- jis dabar

............... “ ‘ resnį bal
Panas J pareiškimą padarė

”' yy * . . w . j-----------------, [ y r- -

į prie Vietinės Bar'.Asso-l
! • 1 • A 1 V V • .

r. ausą
cį.tion, pasveikino Aukiščiau- 
sipjo teismo nutarimus prieš 
kĄĮi kurias Smitho - akto i dalis 
ir
nįįimuš. Pažymėtina, kad Bar

jo teismo : nutarimus I prieš

prieš kongresinius kamanti-
I T-k v’ — 1. •___»* *1 _ ! 1

sociątion yra konservatyvių 
vokatų organizacija.] La- 
,u pažangūs advokatai pri

matų gildijos, kuri irgi pa
sveikino tbismo nutarimus.

į Bar Association i pirminin- 
..js advokatas L.M.Loebįsakė:

‘Meį labai ' didžiuojamės 
kšči'ausiuoju teismu. Teis- 
s stpvi Amerikos žfrionių 
jvės Sargyboj e ir kaipo toks L i

aęl

klauso prie Nacionalinės ad-

kA

Ab 
m p 
lai Į

re-

ge-

estoir Charles H. Tuttle, mi 
universitetų tarybos narys •

Tuo pačiu laiku Eleanor 
Roosevelt savo skiltyje 
Day”, k(iri telpa dienraš 

irgi sveikina A.ikš- 
čiausiojo teismo nutariipus. 
Ji sakė, kad kaip tik tuo 
ku, kai atrodė, kad individua
linio Anjerikos žmogaus 
sės 
Aukščiausias 
nuosprendžius, 
d a naujo kraujo ir 
civilinėms laisvėms 
kratijai. j

“Post”,

‘My 
tyje

1 ai-

tei- 
vis | labiau paneigiamos, 

teismas išnešė 
kurie priduo- 

gyvnmo 
ir demo-

KšilįasiuViai išrinks savo 
'unijos svambius pareigomis 
i Rytoj, _ I - I ", trečiadienį, New 
Įrko kaliasįuviai rinks; savo 

ir Ipkalų
YO 
u n jos pareigūnus 
agentus, šie rinkimai skaitomi 
svarbiais, nę£ jie vyksta po 
eilės žymių pakaitų tojo uni
joje. j ' I
' Kaip! žinia,! per ilgus riietus 
ka liasiuvių unija (Internatio- 
naįl Fui* and Leather Workers 
Union)j buvo įkąiriečių yado- 
vanjamįa, ir kartu su kitomis 
kairiomis unijomis ji po karo, 
šaltajam karui sm ark ė j ant,
taro išmesta iš CIO.

Dabar ta unija susiliejo su 
ALl^Clio mėsos darbiriinkų 
unija' Kad susilieti su ta uni- 

kailiasiuviai pašalino iš sa- 
tarpo eilę labai aktyvių

kandidatus sąr ase, 
(Gli

AFI^CIO. 
us atydžiai s

nęš jie vyksta po

kairius 
jeigu ir prisieitų sukelti 
fliktą su

Rinkim
George Meany, AFL-CIO 
zidentas, ir jo patarėjas 
binskis. Vie 
monės, kad 
neapsivalė 
raudonųjų”,
lauti iš j q pašalinti

pusiau kairių pdrei-

abu laikosi 
kailiasiuViai ‘ 
pakankamai 
kad reikia re 

dar

te b i 
pre- 
Du- 

nuo- 
dar 
nuo 
ika- 
eilę

kairių ir 
gūnų.

Buvęs

darbininkų

ja
v o
kąirių Vadų, ’nors kai kurie 
paliko.!Susiliejimas pravestas, 
beit
bęndro. e unijoje turi kaip ir 
sav
ką

ne pilnai,; nes kailiasiuviar

o autonominį - savarąnkiš- 
skyrių, iri tai tas skyrius' 

dabar braveda rinkimus/
Rinkimuose! išstatytas! vie- 

sąrašas, kuris apima Cęn.tr.nas ;
ristus, Socialdemokratus ii* kai 
kųi - —' ••• 
uni 
kaji 
sis 
Beii 
sni; f
prieš didesnius nusileidimus 
dejsinierps. Jįej lapeliais ragina 
ka'iliasiūvius balsuoti tik už

riuos: kairyčius, kurie liko 
ijos jvadavybėje. Bet eile 
iriečių, kaip tai pašalinta- 
buvąs apšVietos direktorius 

Paskoff ir kiti, Neda 
arkią kampaniją iš šalies

kai
H**

į+4

• •

Beridrai paėmus, gegužinė, 
Bušu grįž- 
ksmai dai-

atrodo, pasisekė, 
tantie j i svečiai li 
navo, panašiai kaiį> Lietuvoje 
grįžtant 
mintino.

namo po pasilinks

Porijieth

MMMM

alė- 
da-

kailiasiuvių vadas 
Ben Gold, kuris sėdėjo k 
jime kaiji komunistas, bet 
bar jau laisvas, irgi išleido
lapelį į kailiasiuvius. Jo nuo-- 
monė yra, kad visos frakcijos 
unijoje tjrėtų susiprasti, kad 
skaldymas eina tik bosų nau
dai. Jis sako, kad AFL-CIO 
eilėse turėtų būti vietos 
siems, ' kad reikėtū sulai 
visokus valymus, dėl kurių 
sai rankąs trina, ir darbi 
kartu už; kailiasiuvių gyv 
mo pagerinimą.

♦ I —
• ą • A ,

Dusyk ičiepyta mirė nuo p
6 metų 

Moens m 
žiaus, 
eitais me 
įčiepyta polio čiepais.

vi
lkyti 

i bo- 
otis 
eni-

oHo K 
nda 
aly-

amžiaus? Li 
re nuo vaikų par 

nebaisant to, kad ura
tais ji buvo du syk

Prigėrė Hudson Upėje
Georgei J. Hill rastas pr gė

ręs Hudson upėje prie 131

'i 1 i i i L

j

AVALON, N

Pietūs Pas 
Bekampius

Birželio 30 June
i Pradžia 2-rą vai.

Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30rtą dieną? Esate maloniai kvie
čiam1!. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiamę savo gražume, 1 jūrų vanduo 
jau šiltas, o oras eina vis karštyn.

~ Pas Bekampius puikios e maudynėse 
patogu įkarščiuose atsivpdinti.

Be to, Bekampiai duoįs jums gerus x 
pibtus. Nepraleiskite .šios puikios 
progos. Tuojau ruoškite^ važiavimui 
ir i gera) įsitėmykite Bekampių ant
rašą ir telefoną

»

Joseph Bekampis
147 13th St., Avalon. N. J. 
f Telephone: Avalon 7-5983

TA?.

St.

draugarps LČ)S piknikas, 
birželio l(i d., nepati- 

ko. Jis pasįtebų:
Jūs sakote, kad piknikas 

gerai pavyko. Tai jūs klystate. 
Mes,

e, 
pavyko. Tai jūs klystate, 
kurie! lankome piknikus 

per daugelį metų dar tokio 
y------- .-nj0 piknikp nematėme.

kitą kiaušį, ar čia ne-

dar tokio
sermeni 
Vienas 
bus jokibs inuzikos, ar niekas 
nei nepą 
nepaka 
nikuose

Kurie btr^o atvažiavę su sa
vo maš 
namo, 
me su 
sėme ir inekantriai ląukerne, 
kada bųšas prie ‘durų atva- 
Z.1UOS.

dainuos, ar niekas nei 
bes, kaip 
būdavo. I

kituose pik-

ifiorri, išva; I žiavo anksti 
Mes, kurie atvažiavo- 
bųsu, vienas kito klau-

Po miestą pasidairius
L. • .

44t*._ iJfYl— _________“Ita ąičių neieškome...”
;ą savaitę keli tūks- 
I^alijos karinio laivyno 

New Yorke. 
Yorkas turi 
ų (daugiau,

Praer 
tančiai 
jūreivių 
Kadangji 
virš milijono 

a), tai italai jūriniri

viešėjo
New 

ita
negu Ron

r adosi kaip ir namie— 
jie visur 
itališkai 
jje visur
liškos pižzos, užsekti į itališ
kas užeigas, išgęrti itališko

kai čia

vyno ir

Viena 
vedė 
anketą

1$
■

$0?

galėjo 
kalbančias 
galėjo n

engvai rasti 
žmones, 

u ši pirkti ita-

^sj laikraštininkas pra- 
ąąip ir apklausinėjimą 

tarp ital 1jūrininkų: 
mergaitėskokios Amerikos

riausia patinka? Dau- 
,tsakė, kad vi

ne italaitės-amerikie-

jie'ms gb
guma jūreivių atsį
sos, tik
tės, tai yra, tik ne italų kilmės 
merginos 
taip išsii*

“Mes
italaitėmis susikalbėti, nors jų 
italų ka 
anglinta

kėąjtalai'tės, jų
yra Nęa]
Man geriau patinka jūsų švie- 
siaplairkęs, ypatingai jūsų ai
rės...’’' , <

Vienas jūrininkas 
•^iškė: ' j 
galime su tomis jūsų

lįia gan laužyta ir su- 
Bet nė tame daly- 

a,š< įnoriuarnaią a- 
‘ j/įpakankąrnai 

polyje lir Romoje.

Festivalis atidarytas
To 

\aikščiojus po karštas dulkė
tas Maphattano gatves, bet 
mes dabar gyvename “vasari- 

feštivalio laikotarpį”, 
fališkai visam pasau- 
olbė tam, tikrose ce-

ai nepastebėsite pa-

BUCERNfc. Staten Islande, Port 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdės- 
tyt mėsą, 2 šąldytuvai, didelLįeina- 
mi. 2 pjaustymo maširios, 1 ^lektri- 
nis mėsai pjūklas. 2 svarstyklės, 
1950 trokas. Oru-vėdinama. Į Gross 
$65,000. Savininkas apleidžia vietą, 
nori $5,000. GI. 2-9565. (121-128)

Į ■ • i i

Rockwell Kent 
vadovaus TSRS.’ 
-JV draugijai 
žinomasis dailininkas Rock-un

well Kenti tapo išrinktas naii^' 
jų Ameril<os^Tarybų Sąj mjįos 
draugingumo tarybos — Na
tional Council of American- 
Soviet Friendship — pirmi
ninku. Ikiišibl tos organizaci
jos galva buvo daktaras John 
A. Kingsbury, kuris ne^eniąp 
mirė. Kiti 
torius M 
Corliss Lalmont. *

Apie Kęnto išrinkimą tapo 
paskelbta 
bankete,
Northern viešbutyje. Tai buvę' 
jo 75-o gi 
mas.

Taipgi paskelbta, kadįKen- . 
to kūrinių! paroda ateiniančią 
žiemą bus suruošta Maskvoje.

Soviet Friendship —

viršininkai yrą paš
ei ish ir profesorius►

f. 
I 
I 
į

v

f

I

.M

n i o 
Taip ofi 
liui pas 
remonijdde njajorhs Wagne
ris. Tas festivalis tįęsis tris mė
nesius ir 
juos ber ti trys milijonai turis
tų apsilankys Nevr Yorke.

Kame tas festivalis pasireiš-

laukiamaL kad per

tas festivalis pasireiš- 
visai aiškų. Wagneris 

“teatri-sakė, kad J>s apiįna 
nius perstatymus, koncertus, 
muziejus,! zoologinius sodus, 
akvariuriĮUs, botanikos sodus, 
sporto že 
taip tolibi 
tie visi < 
sakoma, 
York o y 
ekstra prisideda, kad keliose 
vietose,

1 
dangumi.

Vienaįp 
ioję laukia 
vėsų orą mes galime 

turistamš 
is

aidimus, koncertus” ir 
,U ir taip toliau./ Bet 

a, kaip tai 
in lai New 

Gal tiek

dalykai yrt 
“nuolati 

patumai”.

, kaip tąi parkuose, 
vyksta kpneertai po atviru

čiai išsiž 
“Ir gerą

Wagneri 
viešbučitĮ 
šaldyti m

ar kitaip, viešbu- 
turistu.

garantu^ti,” sakė 
Kaip? Ogi 25,000 

kambarių dabar at- 
schaniškąi...

Ieškau 
Kristina (

giminių: 
Juozo),

Miliauskienė, 
Pbtienė Emilė 

jų vaikai, la- 
į mūsų pra-

(Juozo), ar(>a jei yra 
bai prašaiį atsišaukti

anksčiau gyveno mieste
Haverhill?

žinau kur f gyvena. Mano adresas:
Petrė* (Vinco), Daugų

* ^varėnio Opyl., Kirklionių 
kaimas, Lithuania, ŪSŠR.

šymą. Jos 
Evrille (gal

Zagorskienį
rajonas, Pi

). Dabar ne

mtadienio pamlinėji-

t,

PRANEŠIMAI

Drau- $

i

ii

rrKo»jr^įs^ *

rke, Winter*St. ir

BROOKLYN, N. Y. J
"j

For Rent
*

(1211-123)

$

MM

i

fe gė- 
ir iš 
laiką

ir-'’ ! 

' žįįJR

# 1

Matthew a.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) '

sembly or office.
Excellent location. Good

Floral Park, L. I. — 1,400 ft 
Full floor, light, manufacturing as- 

Rent only $100? 
lease. 

Inspect and convince yourself. For 
appointment and information call 
Floral Park 4*4080.‘ " I

Valley Stream,, L. I. IšnuOmavi^l ] 
mui maža šapiukė.’ 450 sq. ft. 2e* 
ma renda, priskaitant ekstra sandė
lį. Ideališka dailydei, mašipšapel 
ar bi kitokiam bizniui. Kainą pri/ 
einama. Mr. Samuels. VA. 5-812$7

Lietuvių kriaučių unijos 54 sky
riaus susirinkimas Įvyks treči idienĮ, 
26 d. birželio (June), prasidės 5:30 
vai. popiet, paprastoje vietoje 
si nariai dalyvaukite. Valdy

: ; I '

BROCKTON, MASS.

k V'* 
ba.

(121-123)

jam suruoštamė 
kuris įvyko (jreat

Trys ligoniai gavo mokslo 
diplomus

Nadine Robbins, Paul Ma- 
tassa ir V^rnese Baker gavo 
mokslo diplomus ligoninėje, 
kur jie, kž.ip invalidai, jau il
gas laikas randasi. Ligoninė
je jie ir mokinosi.

BROCKTON, MASS.
Piknikas Lietuvių Tautiška Na

mo Parke, Winter St. ir KaswiCk 
Rd., rehgia Liet. Taut. Namo E— 
govė, įvyks sekmadieni, birželio 
(June) 30 d.} pradžia 1-mą valandą 
dieną. 1 i / ;

Bus muzika, visokių valgių 
rimų. Kvięčiame vietinius 
apylinkės atsilankyti linksmai

Rengimo

Dienraščio Laisvės didysis. pikni
kas įvyks ketvirtadienį, liepos (Ju
ly) 4 d., prad 
Taut. Namo
Keswick Rd. ,

Važiuodami iš Bostono Rot te 28, 
privažiavę Montello pirmą traffic 
light sukite po kairei per tiltą, past 
kui ten tuojau biskį po dešinei 
rasite Winter St., pavažiuokite kiek 
ir privažiuosite Keswick Rd. ir čia 
rasite parką/ Geo. Shirnaitis

” (12|3-125)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

' i . ;

i 426 Lafayette St į
; ' Newark 5, N. J.. >;
I] MArUti’MĮ^į/

(123-124)
.. ....................  ——n III... j .1.......... ................................................... .................... ........ ...

iavė (Liberty) Antrad., birželio (June) 25,4




