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KRISLAI
?Visiems džiugu!
Gera vieta.
Darosi smagiau.
Pradėjome ir užbaigsime.
Klaida.
Vistiėk reikės gyventi.

Rašo A. Bimba

Praėjusį sekmadienį grupė 
brooklyniečiu patraukėme į 
Midvale, N. Y. Ten randasi di
džiulė kempė, o toje kempėje 
buvo suruoštas didžiulis pikni- 

f kas.
Pikniką surengė Nacionalis 

Sveturgimiams Ginti Komite- 
j tas. Svieto privažiavo labai 

daug — tūkstančiai.
Tai buvo nepaprastas pik

nikas. Svietelis buvo labai 
maišytas. Kiek pasaulyje yra 
tautų, gal visos buvo šiame 
piknike atstovaujamos!

Didelis nuošimtis publikos 
susidėjo iš negrų.

Pikniko nuotaika buvo ne
paprastai jauki, graži.. Kalbė
jausi su daugybe senų man 
pažįstamų veikėjų.

Visiems pažangiečiams ūpą 
pakėlė paskutiniai Aukščiau
siojo Teismo nuosprendžiai. 
Tiesa ir laisvė ima viršų! 
Amerikos demokratija nesi- 

• duoda palaidojama.
, Taip dalykai'šiandien stovi.

Beje, Camp Midvale ideališ
ka vieta piknikams, ir iš di
džiojo New Yorko pasiekia
ma lengvai. Tai tik už apie 
40 mylių nuo Richmond Bill. 
Kempėje randasi visi pato
gumai ir įreigimai.

Bet biznio daug padaryti 
negalima. Dalykas, mat, ta
me, kad ten nevalia pardavi

nėti jokius svaigalus. O vien iš 
įžangos mokesčio organizaci
ja daug laimėti negali.

' Kalbant apie ūpą ir nuotai
kas, o kaip su mumis, laisvie- 
čiais? Man atrodo, kad ir 
mums šiomis dienomis pasida
rė daug smaginus.

Aš turiu mintyje Laisvės 
vajaus reikalus. Jie gerokai 
pasitaisė. Ar žinote, kad as 
beveik jau esu tikras, jog mes 
pasibrėžtą tikslą pasieksime? 
Aukos į fondą dabar jau plau
kia neblogai.

Dar truputį, taip sakant, 
ir darbas bus 
leie garbe! ,

Ką sakote, draugai ir prie
temai! ?

užbaigtas su

Mes, brooklyniečiai, vajų 
pradėjome garbingai. O kaip 
su jo džbaigimu?

Jau nekalbu apie tuos, ku
rie į fondą dar nėra įnešę nė 
vieno dolerio. Bet ir tie, kurie 
pora mėnesių atgal Šiek tiek 
paaukojome, dar, man atro
do, galėtumėme dolerį kitą 
pridėti.

Tik reikia vėl susieiti. Gal 
ką nors vajaus užbaigimui su
galvos mūsų darbščioji direk
torių taryba. Laukime ir tikė
kimės.

Mūsų didžioji šalis, sulau- 
, žydama Korėjos karo paliau

bas, padarė didelę klaidą. Su 
laiku tai gali skaudžiai atsi

liepti. Tik todėl, kad Amerika 
t didelė ir galinga, dar nereiš

kia, jog moraliniai ji gali pa
teisinti nesiskaitymą su pasi
rašytomis ^paliaubomis.

Labai prastas precedentas. 
Vėliau- panašiame atsitikime 
kiekvienas gali pasakyti: pa
sirašymas sutarties nieko ne-
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Padėtis Tolimuose 
Rytuose įsitemp'

Tokyo. — Padėtis Toli- namo, o bus pasidst
* - - D x XX InLinll Tz rxvm i

ia

METAI 47-ti

Tokyo 
muose Rytuose vis labiau 
įsitempia. Minint Korėjos 
karo pradžios 7 metij su
kaktuves, Pietų Korėjoje 
daromi visokie karingi pa
reiškimai. Pranešama, kad 
skaitlingi Amerikos reakty
viniai (jet) orlaiviai prista
tomi Pietų Korėjon. Taip
gi pranešama, kad kelios 
amerikiečių divizijos, ku
rias amerikiečiai pažadėjo 
premjerui Kiši ištraukti iš 
Japonijos, nebus grąžintos

stos Pietų 
Korėjon.

Tuo tarpu t'ormozoje 
čiangininkai sakę, kad Ki
nijos artilerija smarkiai ap- 

eurias lai-šaudė saliukes, ' 
ko čiangininkai.

Pekino radijas!tuo tarpu 
praneša, kad už įet kokius 
provokacinius 
kuriuos sukeltų 
rėja, Formoza ar 
Vietnamas, pasaulis laikys 
Ameriką atsakinga, nes tai 
ji tas jėgas diriguoja.
•. i .

žingsnius, 
Pietų Ko- 
ba Pietų

Balionai su lapeliais gal 
visai nebus skraidinami j 
socialistinių šalių žeųies

Miuncenas. — Amerikie
čių agentūra “Laisvoji Eu
ropa”, kuri veikia glaudžia
me bendradarbiavime su 
Valstybės departmentu ir 
žvalgyba, skelbia, kad dau
giau neleis balionų su lape
liais virš Rytų Europos so
cialistinių kraštų. Kaip ži
noma, iš specialių bazių 
Vakarų Vokietijoje iki vi
sai neseniai buvo leidžiami, 
palankiems vėjams esant, 
balionai, kurie būdavo pri
kraunami dešimčių tūks
tančių lapeliu ir atsišauki
mų čekų, slovakų, lenkų, 
bulgarų ir kitomis socialis
tinių tautų kalbomis.

Lapeliai būdavo taip pri
taikyti, kad jų balionai tu
rėjo sprogti ir juos pa
skleisti kaip tik virš tų 
kraštų, kuriems jie buvo 
taikomi. Iš viso
paleista apie 300,000,000 la
pelių ir laikraščių.

Dabar “Laisvoji Europa” 
skelbia, kad lapelių siunti
mas sulaikytas ir gal nie
kad nebus atnaujintas. Sa
koma, kad tas daroma “dėl 
techniškų sunkumų” ir dėl 
“tam tikrų ypatingų prie
žasčių”.

Kad techniškų sunkumų 
buvo, gerai žinoma. Daž
nai balionai su čekiškais la
peliais sprogdavo virš Ven
grijos, o su vengriškais — 
virš Slovakijos. Dažnai tie 
lapeliai nukrisdavo dar pa
čioje Vakarų Vokietijoje.

Bet ne dėl to ta programa 
baigiama, sako gerai infor
muoti šaltiniai.' Tie šalti
niai sako, kad lapelių sklei
dimas vyriausiai baigia
mas, I nes socialistiniuose 
kraštuose mažai | kas krei
pė dėmesio į juos. Amerikos 
žvalgybos agentai raporta
vę iš socialistiniiį kraštų, 
kad ten lapeliai, jeigu ir 
randami kartais, sukelia 
juoko, bet labai retai iššau
kia rimtus politinius ko
mentarus. i

žaibas užmušė karves
Sheburne, N. Y. —Griau

stinis čia pataikė į farmerio 
Bruno tvartą ir užmušė 39 
karves. Tvartas pilnai s.ude-

balionais Britai gal kels 
savo karo štaba

reiškia. Tai jrodė Amerika!

Arabų užsispyrimas nesi
skaityti su izraeliečiais, neieš
koti su jais susitarimo ir su
gyvenimo, sunkiai pateisina
mas.. Juk taip amžinai būti 
vištiek negalės.

Izraelis randasi. Tai istori
nis faktas.- Su juo, man atro
do, turėtų ^kaitytis Nasseris ir 
kiti arabų pasaulio vadai.

Jei taip, tai koks išrokavi- 
mas palaikyti tarpe izraelie
čių ir arabų karjnę padėtį ?

Gal gi ir sunku susitarti. Iz
raelio pataikavimas imperia
listams, tiesa, supainioja visus 
reikalus. Bet bent jau, rodosi, 
galėtų prasidėti pasitarimai ir 
rimti paieškojimai padėties 
normalizavimui tame pasau
lio kampelyje.

Londonas. — Karo reika
lų ministras Duncan Sari- 
dys davė suprasti, kad bri
tai gal iškels sąvo karinį 
štabą Artimuose Rytuose 
iš Kipro salos ir gal jį nu
kels į Adeną Afrikoje arba 
Keniją Afrikoje. Manoma, 
kad britai planuoja iškelti 
štabą iš Kipro del to, kad 
ta vieta nesaugi, | kad vieti
niai nacionalistai kovoja 
prieš britus ir kuomet nors 
prisieis Kiprą apleisti.

j
Tik bėda, kad ir kitos 

vietos nelabai saugios. Ade
nas randasi Arabijos pusia
salyje, prie Jemeno. Jeme
nas sako, kad britai iš ten 
turėtų nešdintis, nes Ade
nas yra arabiška žemė ir 
adeniečiai artimai giminin
gi jemeniečiams. O kaslink 
Kenijos, tai ten I vietiniai 
negrai nacionalistai ir jų 
partizanai (kurijos britai 
vadina Mau-Mau) jau kelin
ti metai veda ginkluotą ko
vą prieš britus. ■

Kairas. — Yra pamato ti
kėti, kad Saudi-Arabija ar
timiausiomis dienomis nu
trauks santykius su Egiptu

Besiruošiant prie didžiojo 
Liepos 4;'“Laisves”! pikniko 

lEroękjone-Montellųie, Mass.
I . i i ■ . I *

BROCKTON -MONTELLO
; Didysis Laisvės piknikas 

čia pat. Jis įvyks liepos 
y) 4 d., Liet. Tautiško 

Namo Parke, Winter St. ir 
iwick Rd., Montello, 
s. . ■ ' ‘

Jaip žinome iš patyrimų, 
į šį pikniką Nuvyksta daug 
publikos: neįtik iš Massa
chusetts, bet; naudodamie
si liepos mėnesio vakacijo- 
inišį 
sta

■ idaug senų draugų bei pažįs
tamų ir pasigerėti gražiuo
ju | montelliečių spušynu, 
skąiiai pasivaišinti ir tuo 
pač iu sykiu paremti diįen- 

!tį Laisvę, kuriam para- 
šiuo laiku yra labiausiai 
alinga.
ad aptarnauti tą didžiu

lę publiką, kuri suplaukia 
į Laisvės pikniką liepoš 4 
dieną, tenka rimtai susirū
pinti — prisiruošti.

s Kadangi moterų stalo 
reikalais šiemet vėl palikta 
rūpintis mums, -So. Bosto- 
nietiems, tai mes prašome 
drūūgių ir draugų talkos.

setts, bet; naudollamie-

daugelis žmonių atvyk- 
ir iš gana tolimų koloni- 
Jie čia tikisi susitikti

ras 
ma 
reik

Kaip žinome iš praeities, 
moterų istalas, suruoš!, 
draugių pastangomis, visuo
met duoda gražios pararr 
Laisvei, ųies tikimės jos su
silaukti ir šiemet.

Kad padaryti moterų s;a- 
lą pilnai vaisingu, prie įjū
rio turėsime aptarna „ 
daug publikos, bus reika
linga daug visokio mais 
kugelių, Sūrių, pyragų, by- 
ragaičių ir kitokių įvairių 
skanumynų.

Jeigu kurie nesuspėsite 
iškepti kugelio, doleris 
tas bus labai graži dova 
moterų stalui.

Visas dovanas prašome 
priduoti prie moterų sta! 
moterų stalo komitetui.

Būtinaį parašykite sa

as

iti

ki
na

lo,

Būtinai parašykite savo 
pilną vardą ir miestą, ku
riame aukotojas gyvepa, 
kad būtų galima paskel 
Laisvėje.,

Lauksime jūsųLauksime jūsų nuošir
džios pajamos moterų sta
lui.

Iki pasimatymo liepos 4 
dieną Tautiškame par. 
Montello, Mass.

Moterų Sthlo Komitetas

Aukščiausias teismas iiutarė,kajd 
spaudos ir žodžio laisve negali 
apginti nešvarios pornografijos

i ir 1 •• : I
. — Aukš- 

teismas įnutdrė, 
spaudos, ir žodžio lais- 

• kurią garantuoja kėn

is, nešvarių šlamštinių 
spąusdipių. Teismas tokiu 
būdu parėmė pašto teisę ne- 

“1 tokius leidi-

j Washingtonas.
čiatsias Al___
kadi i
vė,|
stitucija, neliečia porno^ra- 
fijO;

persiuntinėti
piųs, taipgi policijos teisę 
drąi 
dhv 

1

isti tokius leidinius par- 
inėti ir platinti. 1 
[uosprendis išneštas 
gsley Books Inc. bylęje. 
firma spausdino porno

grafines irv pusiau porno
grafines knygutes, kurios 

viešai padavinėjamos.

Kin 
T,a

buv

eliausios
asaulio

! Williamsburg, Va. —Pre
zidentas Eisenhoweris kal
bėjo gubernatorių konfe
rencijoje. Jis iškėlė suma
nysią, kad valstijos! turętų 
labi
taksų rinkimą ir kad it Viso 
nauji santykiai tarp fede
ralinės valdžios ir valstijų 
turėtų, būti vystomi.

au perimti mokesČių- 
nkima ir kad it Viso

branduolinė bomba ir 
sprogimo jėga buvo 

liai didesnė, negu tikė- 
. Sprogimo jėga i beveik 
•iuškino storų betoninių 
ų pastatą, koųtręlės 

i 
es. sprogimo centro.!

ta 
jos 
žyn 
tąsi, 
sutr 
sieliu ----- w — --
punktą, apie 14 mylių nuo
pat

Jungtinės Tautos* —Aik
štėje prie Jungtinių I Taūtų

Vandenilinė bomba 
"beveik apšvarinta"
Washingtonas. j— Dakta

ras Willard F. Libby ir dar 
du atominiai mokslininkai, 
lydimi Atominės Į energijos 
komisijos.! 
Straušso, 
zidęntą | Eisenho'werj ir jį 
informavo, kad Amerika 
jau galinti gaminti ‘‘beveik 
apšvarintu vandenilinę (H) 
bombą”, i kuri esanti ant ___r__ ___________
95 procentų švari, tai yra, vedama visame pasaulyje 
neturi rądioaktyVių pasek- “ I y J “*1'“’ ’
mių ir tokiu būdu jos

pirmininko 
te pas pre-

bprogdinimai-bandymai šio
je šalyje “beveik nekenks
mingi žmonėms \

Nepaskelbta, ar tekia 
“apšvarinta” bomba jau.pa- 
gaminta, ar ji tik studijuo
jama.

Stebėtojai sako, kad tas 
mokslininkų pareiškimas 
yra kaip ir atsakymas į pla
čią kampaniją, kuri dabar

prieš vandenilinių bombų 
bandymus.

Įsakė iš naujo Inagrinėti 6-ių 
Michigano komunistų bylą,-] 

taipgi kelias kitas bylas
Washingtonas. — Aukš- Jie yra advokatas I

teismas pasisakė 
prieš pornografiją, jis taip
gi pabrėžė, kad būtų klaida 
skaityti ' visą literatūrą, 
kuri liečia lyties klausimus, 
pornografine. Lyties klau
simai ir ’jausmai visuoniet 
tarnavo ’literatūros termo
mis, sako teismas, ir negali
ma tokios literatūros drąu- 
sti. Lyties klausimų gvilde
nimas pavirsta pornogra 
ja tiktai ' tuomet, kuom 
daromos pastangos per 
gvildenimą akstinti žemes
nius žmonių geidulius, se 
sacinti iij piginti lytini 
jausmus.

Nors

li
et

n-
Us

naujienos
iškelta Ghanos vėliava. Ji 
yra trispalvė, su raudono, 
žalio ir ^ukso juostomis 
juoda penkiakampe žvaigž
de centre.

t -: ,
Berlynas. — Rytų Vokie- 

tijčs savivaldybių rinkimuo
se virš 99 proc. balsavo 
komunistų 
nacionaline 
datus.

Belgradas. — Tito čia 
kalbėjo Jugoslavijos darb- 
ninkų tarybų atstovų suva
žiavime. Suvažiavime daly
vauja ir stebėtojai iš Taiy- 
bų Sąjungos ir Kinijos.

Pjongjangas.
Liaudies respublika reifta- 
lauja nauį’o paliaubų komi
sijos posėdžio.

uz
i vadovaujamo 
ox fronto kandi*

Korė;

Washingtonas. ____
čiausias feismas įsakė per- 
nagrinėtį šešių Michigan© 
komunistų vadų bylas. Jie 
buvo teisti po Smitho aktu. 
Aukščiausias teismas įsakė 
perteisti Michigano kairie- 
čius, panašiai, kaip praeitą 
savaitę nuspręsta Čaliforni- 
jos komunistų vadų bylo
je- i

šeši Michigano kairiečiai 
tapo nuteisti 1953 metais 
bausmėmis tarp 
tų. Jie / ‘y
Thomas Dennis, Nat Gan- 
ley, Phil Schatz, Saul Well
man ir ‘Helen Winter.

Jie visi radosi iki šiol 
laisvėje pb užstatais.

Aukščiausias teismas 
taipgi įsakė žemesniems, 
teismams perteisti tris as
menis, kurie buvo nuteisti 
“už pįnieką Kongresui”.

i 2 ir 5 me- 
yra William Allen,

Gromyko ragino 
Vakarus baigti 
karo kiršįnimą

Maskvą. — Užsienio rei
kalų ministras ' Gromyko 
sušaukė I spaudos konferen
ciją, į kurią pakviesti ne tik 
vietiniai^ bet ir užsienio 
žurnalistai, korespondentai 
Maskvoje.

Gromyko kalbėjo apie 
santykius su Vakarais. Jis 
sakė, kad jau laikas susi
prasti, jog negalima iš vie
nos pusės teigti, kad stoja
ma už tdiką, o iš kitos vesti 
nuolatinį karinį kiršinimą. 
Jis sakė; kad ypatingai to
kie NATO vadai kaip gen. 
Norstadas nuolat kiršina. 
Jeigu tas kiršinimas nebus 
sulaikytas, tai Vakarai sto
vės nuogi pasaulio akyse, 
sakė Gromyko, kaip mili- 
taristai, | kurie nori karp.

tas 
ne- 
de- 
ve-

* kJis taipgi sakė, kad 
kiršinimks tikriausiai 
padeda nusiginklavimo 
ryboms, ' kurios dabar 
damos Londone. w • : * n t

Jeruzalė. -— Izraeli AL 
sako, kad Sirijos karki 
šovė jų garinę slaugę pasie • i

zraeliečiai
ariai nu-

nyje

Jie yra advokatas Harry 
Sacher, unijų veikėjas Ab
raham Flaxer ir Vassar ko
legijos. buvęs intruktojrius 
Lloyd Barenblatt. Į

Sacheris yra žymus pa
žangus advokatas, kūris 
gynė komunistus eilėje by
lų. Jis paskui buvo šauk
tas. liudyti senatiriiam sau
gumo sub-komitetui 1955 
metais, kur atsisakė kalbė
ti apie savo politinius įsiti
kinimus ir jis tapo nuteis
tas pusmečiui kalėjime ir 
$1,000 pabauda.

j Pusė milijono užsimuš 
automobilių nelaimėse

| Williamsburg, Va. —^Gu
bernatorių konferencijoje, 
kuri čia vyksta, Connecti
cut gubernatorius A. Ribi- 
coff kalbėjo apie autoniobL 
lių nelaimes. Jeigu automo
bilių .katastrofos nebus su
mažintos, tai per ateinantį 
dešimtmetį Amerikoje užsi
muš apie pusė milijono zmo-j. 
nių. Tai yra maždaug tiek 
gyventojų, kiek yra Seattle, 
Cincinnati ir Newark mies
tuose kartu. Jeigu mums 
būtų pasakyta, kad per a- 
teinantį dešimtmetį visi tų 
miestų gyventojai žus, ar 
mes nedarytume ką nors 
drastiško? klausė Ribicoff, 
bet kuomet kalbama apie 
automobilių nelaimes, mes 
mažai ką darome. . .

Pabėgėlių grupė grįžo 
namo į Tar. Sąjungą

I New Yorkas. — Du bro
liai, Maksimas ir Uja iNi- 
dzi, ir Dazia Artemova su 
keturiais vaikais, Aleksan
dru, Nina, Liuba ir Olga, 
išskrido orlaiviu Suomi j on, 
iš kur vyks namo — Tary-j 
bų Sąjungom Šie išvykusie- 
ji yra bėgliai, kurie atvy
ko Amerikon 1950 metais. 
Jie dabar nutarė grįžti na- h 

jo Tarybų Sąjungos am
basados atstovas. Laikraš

O- ■ I
Aerodrome juos palydė-

basados atstovas. Laikraš
tininkai jų į1 pakartotinai
klausinėjo, “ar jie vyksta 
savanoriai”, į ką jie atsakė, 
kad “labiau savanoriško vy
kimo ir būti negali — mes 
labai išsiilgę savo tėvynės”.

I
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MIRĖ ŽYMUS AMERIKIETIS
BIRŽELIO 21 DIENĄ Be th Israel ligoninėje, New 

Yorke, mirė žymus amerikietis, darbininkų judėjimo 
eilėse ilgametis veikėjas, kovotojas už negrų teises James 
W. Fordas. Jis mirė po trumpos ligos, sulaukęs 63 me
tų amžiaus.

James W. Ford tris kartus kandidatavo į Jungtinių 
Valstijų vice-prezidento vietą (Komunistų partijos są-

Vieną kartą jis kandidatavo kartu su Wm. Z. Fos- 
teriu (pastarasis buvo kandidatas prezidento vietai 
1932 ,m.), o vėliau dviem atvejais kandidatavo kartu su 
E. Browderiu (1936 ir 1940 m.).

James W. Ford buvo pirmas negrų kilmės kandida
tas šalies vice-prezidento vietai. Ir tai, be abejojimo, pa
darė gilaus įspūdžio į milijonus negrų, gyvenančių Ame
rikoje ir kituose kraštuose.

Velionis gimė Alabama valstijoje. Jo tėvas buvo ge
ležinkelio darbininkas. Jaunasis James buvo gabus į 
mokslą; jis sunkiai dirbo ir mokėsi. Buvo įstojęs į Fisk 
universitetą. Prasidėjus pirmajam pasauliniui karui, J. 
Fordas nutraukė mokslą ir įstojo į kariuomenę, bet iš 
ten išėjęs, jis visvien universitetą baigė.

Na, ir neužilgo po to velionis įsijungė į darbininkų

MOTERŲ KAMPELIS
Lj, JUOZĖNAS

Pilkieji brangakmeniai
Apybraiža

’d
įLen 

žmoni! 
kija ai 
nesivaržyti su spalyomis, 
teptu k

■ Bet 
tapyti 
kasdie
L------------------------ ..
eini pto šalį, jos nejpastebčięs, 
kąip kasdien praeini pro tas 
pačias' liepas alėjos pakrašty
je! pro gėlių lysves skveruose. 
Pripranti p^ie jų dėl to, kad 

— ia .... 
ir ! paprastos, 

b -angakme-
s 

žėrėjimą, gi 
vertę.

gva tapyti
i, sirguliuojančių vieno- 
kitokia yda.

portretus

Čia gali 
o ir 

žsimoti, 
sunku nu-

u yra kur u
sunku, labai
portretą moters, kurią 
n sutinki gatvėje, dar

kę, buityje.! Sutinki — ir pra-

rie jų del to, Kad 
jo£ nieku neišsiskiriĮa iš nfi- 
niosi -4- pilkos i 
tarsi nešlifuoti 
niai, giliai s'avyje 
tikrąjį 
gi^kąjį

lepi antie j i 
iąją žino-

į.1947 metai. Drėgnas, ne
jaukus 
m ės “L

rudens vakaras, 
ino” fabrike t

Kel- 
ik ka bai- * I
lia gatve-

kautynių, juokiasi garsiai, 
Trimis gurkš-

nuo
ei
niaįs išgėį-ęs stiklinę vandens, 
jis i 
sus.
j u n

Igiasi laisvai

šsiimaį iš kišenės , papiro- 
pasi^raibo degtukų, j bet 

eradęš, atsisuka į Elehutę 
ir paima ją už smakro:

-j-Na, gražuolėle, ar neras
tum

Ejenutę i nusmelkia gėda 
pasipiktinimas!
j a mJ 
kiaip

man j ugnelės?..
ir

__ j Ji suduoda 
per ranką ir, visiems juo- 
is, išbėga pro duris.
Kur th? — šūkteli jai iš 
3s RoĮnas. — Tai lauki-

Elenutė ir nepagalvoja, įad 
teis

pas k 
nukė

čiai balti elektros išlydžių 
blykstelėjimai. Apie išklotus 
ant grindų plieno lakštus ti 
sė darbininkai. Mes sustojo 
netoliese vieno- jauno vaikino. 
Jis laikė

pasižiūrėjlo į mane

iū-
Ime

rankose nedic 
aparatą ii atsidėjęs, pams 

tarp dviejų, vienas 
greta kito suklotų lakštų. Va
landėlę aš stebėjau jo dar 
o kai atsisukau — direkto
riaus nebūvo. Nustebęs aš vėl 
pasižiūrėjau į šį vaikiną. Jis 
pakėlė gaįvą, nusiėmė tamsius 
mėlynus alkinius, ir aš pama
čiau besišypsantį, pailgą, t; 
syklingų bruožų moters v 
dą... 1

vedė jį

vičiūtė ?!

elį 
žu

bą,

ai 
ei

Tai jps draugė Juodke- 
sušukau nusteb ?s.

Man ja

e r 
nė
U-

Elena 
truktelėj(j> pečiais. 

j!uk tai vienas 
tarė ji1 ramiai.

ir tas— Bet
pats... —

Ir aš supratau, kad ši mote
ris eina tikru kelių, kad ji sa
vo asmeninės lainiės nebeįsi- 
vaizduojs. be darbo džiaugs- 

Kaid gaiviai furėjo- J . _ _mo.
pūsti į

i pa
jų taiybįne tikrovė, 

kad per trumpą lai
čios, naivios mergihos išaugtų 

eris: puikiai supran-

tą iš baikŠ-

! Atverkime langus -
Iki galiai langus atverkim: 
Tegu plėšo užuolaidas vė|ai, • 
Tegu darko kambario tvarką, 
Jeigu vien tik jos tu žiūrėjai! j 
Į gatves, į laukus ižeikim I 
^avo miestų ir kaimų tvarkyti, J 
ĮŠ pakampių šluot seno tvaiko, ; 
Puošt Tėvynę 
Plienu ir plytom.. \ 
Čia- ne taip, 
Kaip kambarį tvarkant: ; . 
prambliukus sudėlioji iš lėto. ) 
Čia — žmoguį 
Jis juokiasi, verkia.
Jį nelengva iš tikro mylėt. I* 
Čia sunku, bet didelė laimė, 
Sunkumus ir kliūtis nugalėjus, 
Dovanoti miestui ar kaimdi 
Naująi pastatą, naują aUją. *! 
Laimė, kadrų kalvėj nukalus ’ 
Naują šaltkalvį, naują audėją, 4 
Juos išleist į penkmečių kelią, 1 
Platų, tiesų darbais ir idėjom. 
Ir nėra takelių į laimę.
Tėra vienas didžiulis kelias. | 
Nepavyks nei’mieste, 
Nei kaime ! 
Tau; miesčioni, 
Sušukt gūžteles!

— J* —

. v , v.i . L

Ilgai as kursčiau •
Gęstančią ugrjelę, 
Abiem delnais ją ! »
Nuo audros dengiau.
Užteks! Gana!
Nekurstysiu daugiau 
To, kas seniai išblėsę ir atšalę. 
Ir meilei nuosprendį
1 .garsiu rūstų: .
Tegu nutrūks i 
ši; nedarni daina... 
Jei būtų buvusi i
Kaitri liepsna, — 
Neužgesintų jos audra — 
Įpūstų...

tokia mo 
tanti savo pašaukimą iy drą
siai žengianti į ateitį.

Skardi 
pertrauke 
tiesė man 
žydamasi

— Tikti 
kuo maži

— Kod
— N ag 

tokia pat.
Ji apsisuko ir jpro plačiai 

atidarytas duris nuskubėjo . į 
cechą. N 
kitų mergiįių, būrį iy dingo du
ryse.

Virš st 
vėl ėmė Švytruoti elektros iš 
lydžių blykstelėjimai, 
noromis skverbėsi į 
tis, kad tai ne laivv 
bet galingu kalvė, kurioje ta
rybinė tik 
sius bran 
ma jiems 
tingesnį

sirena pranešė apie 
s pabaiga. Elena iš
rankų ir truputį var- 
paprašė: I

a;i, jei jau rašysite... 
Au apie mane...
ėl?

patys matote — aš 
kaip ir visos čia...

etrukus ji įsimaišė į

buvo žinoma, kad 
ji savo dienos išdirbį įvykio 
170—200 procentų, kad p 
trejus savd cĮarbo metus 
karto ners, padariusi klaid
Ir aš maniau, kad pamatysiu 
didelę, stajmbią moterį1, vi 
galva aukštesnę už kitas 
d a susikauį) 
tarpu prieš mane stovėjo jalu- 
na, liekna moteris, truputį 
papurusiais plaukais, apsire 
gusi vyrišku kombinezonu, 
jos šypseną buvo paprasta 
miela.

Mes

sa 
visa- 

usią, griežtą... Tuo klinio cecho stogodiena, kai tą pačią ran- 
u kuria gynėsi nuo švie

siaplaukio, po keleto metų 
tvirta ' * ............... J
tam j pačiam 
Kalatševičiui’.

...Prabėgę treji męiai.
Ra.?naus tarybinių^ žmonių

• nėbedrųmstė Pasalūhiš- 
■".’-'"^■"•••1 naęiOnali'stų

i ir pasitikinčiai išties 
t vaikinui Kaziui

gėši. pamaina. Nuoša
ne-kur apšviesta blan- darbu i

i žibančiomis elektros lem- kj buržuazįnių
-i-..pa darbo namo kahdžaojimdi. Kazys pasitrąu-

Elenute Juodke-;kė ią

le, kur

putėm is, sku
linų mlynėja
vičiūte. Išaugtiniai brolio Ro-dpiadė
mo!batai jai gerokai nusidė- 
vėjė, 1 ‘ 
lietaus 
vanduo;

r
balut
čiurkšle įsiveržia pro

kž.i koja pataiko ' į 
ę, kraupiai šaltas

jūdėjimą; jis įstojo į JAV Komunistų partiją. Neužilgo skyles. INeįžvelgiamoje tamso-
čia jis pasiekė pačias viršūnes — pasiekė' savo sugabu- j-jc >šni 
mais ir pasišventimu.

Jis buvo geras oratorius, gabus organizatorius ir 
neprastas laikraštininkas.

Per pastaruosius desėtką metų James W. Ford vei
kė Brooklyne daugiausia tarp negrų.

James W. Fordo tėvo tėvas buvo nulinčiuotas balt- 
veidžių rasistų, ir tai, matyt, labai paveikė jauną James, 
kuris ir paaukojo visą savo subrendusį gyvenimą ko
vai Už tai, akd negrai nebūtų linčiuojami, kad jie turėtų 
lygias teises su baltveidžiais.

Vėlinio kūnas buvo sudegintas Fern Cliff kremato- 
rįjoje. ' , „ . „

Gaila dar, palyginti, jauno, energingo veikėjo, pa
sitraukusio iš gyvųjų tarpo kaip tik tuo laiku, kada 
Amerikoje, ypatingai jo gimtojoje Alabamos valstijoje, 
negrai pradėjo ryžtingą kovą už įgijimą lygių teisių su 
baltveidžiais!

Mkščia vėjo Įankstomi 
! medžią . Elenutė že įgia aki-
plotjū ir nekantriai dairosi, ka
dagį pamatys švieselę jų -tro
belės lange.

Trobelėje šviesu ir tylu. Ji 
nusimeta nuo pečių spaliais 
apkibusį švarkelį, tylėdama 
pakabina jį prie durU ir atsi
sėdusi aunasi permirkusius 
batus. Motina įdėmiai pasižiū
ri į ją, nuo knygos akis pake
lia brolis Romas ir tuqj vėl pa
linksta 
pių.

Elenutė srebia karatą 
vienę ir

liaudies gynėjųj būrio ir 
jo dirbti kilnojamojo ki- 

|r.o niechaniku. Jis vis dažniau 
atsilaikydavo 
čius. Reitkaį’čiais Kazy$ 
vesdavo 1 
Įdomesnio filmo 
jai ar 
veikių 
mis jjs atsinešdavo knygų, ku
rias, susėdę ant suoliuko dar-

pas Juodkcįvi- 
arčiąis Kazy$ nūsi- 
Ęlenutę pasižiūrėti 

aproidydąvo 
aratūrą, aiškindavo, jos 
tą. Laisvesnėmis i diepo-

zelyjq, kartu skaitydavo
ii ginčydavosi. Pamažė

le Ėleputė suprato, kad ir jai 
kažkb siekti, kažką da-

ir
karšta
I .
reikia
lyti, veikti, prisidėti prie višos 
liaudies darbo ir siekinių,’ge
riąs, s 
rimas, 
niekas

prie atskleist

ieloje ‘įsišaknijęs ’ įsiti’ki- 
kad ji nieko nesugeba, 
jai pesisęks, vis dar 

i jos naujas; nors dar iri pusią/ stabdė 
nedrąsias svajones.

bu!-.
Po visą 

šiluma.
junta, kaip 

kūną sklindą maloni
trylikos metų broliu-

ii- 
o 
ir

Ir ne- 
galvą min- 
4 statykla,

e ant suoliuko iš

s

pąsinaudojome pietų 
pertrauka įr besišnekučiuodą- 
mi susėdom
visų šonų apsupto žydinčiomis 
gėlėmis.

— Gražu į mūsų gamykk
teritorijoje, tiesa?' — pirmoji 
paklausė ji.,

— Gražu,,— sutikau.— K o-
I

dėl jūs to manęs klausiate?
— O kaip gi? Man įdomu 

Tai juk aš pati stačiau šit 
įmonę!

— Jūs..
— Taip

i!
ą

a s
i

įjovė šlifuoja pilkuo- 
<ąkmeniusį suteikda
vus aiškesnį ir vor
elėj imą... i

—i—
Indonezijos 

įvyko šavivaldy-
Jakarta 

sostinėje 
bes rinktinai. Pilnj rezulta
tai dar rįepaskelbti. ■

VENGRIJOS KOMUNISTŲ PLENUMAS 
‘ ŠIOMIS DIENOMIS Budapešte įvyks Vengrijos Ko
munistų partijos plenumas ar konferencija. Sakoma, ple
nume dalyvaus apie i900 asmenų — veikėjų.

Tai bus pirmas tos šalies Komunistų partijos plenu
mas po 1956 metų kontr-revoliucijos išstojimo.

New York Times korespondentas Austrijoje, Elie 
Abel, rašo, jog, girdi, šiame plenume tikimasi nemaža 

i . .. ,
Galimas daiktas, kad ginčų-debatų bus ir jie bus 

ne visai švelnūs. Mat, Vengrijos darbo žmonių partija 
padarys analizę viso to, kas įvyko spalio-lapkričio mė
nesiais. Labai galimas daiktas, kad bus pareikšta skirtin
gų tuo ar kitu klausimu nuomonių..

Tačiau plenumo dalyviai, spręsdami didžios svarbos 
problemas, žinos tai: jei fašistai-reakcininkai būtų ląi- 
mėje 1956 metų pabaigoje, tai jų nei vieno veikiausiai 
nebūtų likę gyvo! Tai būtų įvykusi tokia “Šv. Baltramie
jaus naktis”, kokios pasaulis nebuvo matęs.

Vengrijos Komunistų partija šiandien yra, sakoma, 
nedidelė dar organizacija. Bet partijos didumas ne vi
suomet reiškia jos galingumą, jos jėgą. Ne! Tai mes ma
tėme kad ir pačioje Vengrijoje. Prieš kontr-revoliucinį 

i ginkluotą išstojimą Vengrijos Kolnunistų partija turė- 
1 jo, sakoma, apie 900,000 narių. Tai didelis skaičius. Bet 
jie nebuvo išlavinti, nebuvo disciplinuoti, nebuvo kaip 
reikia paruošti, apšarvoti marksizmu-leninizmu, todėl, 
nors komunistų buvo daug, jie buvo silpni. Krizei atėjus, 

j daugelis jų nebežinojo, už ko griebtis, ką daryti.
/ Nugalėjus kontr-revoliuciją, buvo pradėta partiją 

perorganizuoti. Pradėta atskirti pelus nuo grūdų, šian
dien Vengrijos Komunistų partija, galima sakyti, yra 

I lyg ir nauja partija.
Ką šis’jos plenumas nutars, matysime neužilgo.

SUGADINO RAPORTĄ
| SUN VALLEY miestelyje, Idaho valstijoje, prasidė

jo valstijų generalinių prokurorų suvažiavimas. Tai jau 
51-asis- eilinis jų suvažiavimas, šie prokurorai palaiko sa- 

į vo organizaciją, vadinamą Rational Association ,of At- 
įftorneys General. ’

Associacijos prezidentas George Fingold (iš Massa- 
’ esusetts) pagamino raportą-pranešimą, kurį žadėjo su

važiavimui įteikti, parodant, “kas jau pasiekta ir ko dar 
reikia pasiekti” kovoje prieš “subversyvinius elementus”.

Viskas atrodė puiku! Bet štai, šalies Aukščiausias 
Teismas paskelbia (birželio 7 d.) savo garsiuosius spren- 
dimus apie tair kad teismai ir Kongresas, ir prokurorai 

J privalo laikytis pagrindinių Konstitucijos dėsnių.

*****

Kampe trylikos metų broliu
kas Aleksas į kažką drožinėja 
ir atrodo labai susirūpinęs. Jis 
narsto nudrožtus pagaliukus 
šiaip ir ;aip, bet jie byra į. ša-aip, bet jie byra į. ša
lis, ir jis piktai murma:

— Neišeina:..
[Kas?

— Trąktoriūs...
Visi i usiju'okia

'3 atsitupia greta Alek-
abu įsigilina

avalgiusi
Elenutė
so, ir jie

— Kaip tau 
barasi motina. — šeši 
te męrga, o vis dar 
galvoje. Indus padėtum 
plauti, kojinių dar klek 
dytų.,. i

Elenutė atsidūsta ir 
plauti indų. Bet šluostydama 
lėkštės, ji vis dar žvilgčioja į 

ją labai vilioja jo

į darbą, 
ne geda? — 

iolikame- 
žaidimai

su- 
nea-

d y tų.į.
eina M

Aleksą 
suma nynlas padaryti lygiai to
kį pat traktorių, ko<į matė 
kol ūk

Tuo tsrpu kieme piktai su
loja ?uo ir pasigirsta beldima
sis. Netrukus į kambarį 
ta trejetas vyrų liaudies gynė
jų uniformomis. Jie linksmai 
sveikinasi, sustato ginkjus prie 
durų ir, susėdę už sta 
deda kalbėtis su Romui Elenu- 
tė nė vieno jų nepažįsta, .bet iš 
pokalbio supranta, kadi tai Ro
mo draugai. Ypač vien 
ta jai! į, akis' aukšto ūgio 
šviesi 
akių yyrąs. Jis gyvai pasakoja 
apie 
mimą 
jie apsukę miško dar^ 
ir sui.aikįnę granatom^ 
sas ji

io laukuose

elį įvirs-•
inksmai

o, p ra

s krėn

plaukis, tamsiai

šiandien įvykusį

mėlynų

susirė- 
su banditų gauj^, kurią 

inėlėje

s atrodo dar neątvėsęs

— ki
— sak 
nančiąn ją mesti grindis plo
vus viešbutyj ir paieškoti ki
tokio, - 
jau jūs

Tačii 
davo. > 
ryžusi 
dabar, 
knygų! 
arba 1 I . ~ į I • l
brolis švažiavo į Klaipėdą ir 
išplaukė į tol. Atlantą: silkių 
gaudyt 
mis vh 
kolūkius su kinu. Teko ’pačiai 
rinktis 
nebuvo 
skaitė,

ur čia man, merginaji... 
ydavo ji Kaziui,’ ragi-

Tai 
---------- , «. !

au Elena) tik taip saky- 
i pati buvo tvirtai pasi- 
imtis ko nors kito. Ji 
daug skaitė. Pradžioje 
jai parūpindavo Romias 
Kazys. Bet netrukus i i

i -
:ė į tol. Atlantą1, silkių 
, o Kaz. ištisom savaitė- 
žinėjo po aplihkiniųs

didesnio- darbo.' r 
, vyrai...

Ji

literatūrą ir, žinoma, 
išvengta klaidų. Ji 

viską, kas pakliūdavo 
po ranka, be jokio pasirinki-

istemos. Tačiau ir tokiu j
avindamasi, Elenutė šį 
įėjo. Ji iš prūso, jos aki- 
irasiplėtė, atsirado di

desnis i pasitikėjimas savimi.
Netrukus ji gavo laišką 

brolio. Romas kvietė ją; atva-
Klaipėdą. Elenufė gal

m o ar s: 
būdu į 
tą lairh 
ratis' p

Netr i i-l brolio.j 
.žiuoti į

s

dar būtų abejojusi, bet beveik 
Ino palčių metu Kelmėje, pasi
rodė skelbimai1 apie dai’biniiį- 
kų telk 
m o d ai?

Už Savaitės ji išlipo iš’trau- 
nepaižįStą-

imą ..Klaipėdos atstaty 
bams.

kinio s
mame mieste.

ve tim am e,

aš paprašiau Klaipė- 
ų< statyklos direktorių 
Tinti marį e su gęriau- 
klos darbininke pir- 

i per di[ 
švedžiotą asfalto 'take! 
nusėtą gėlių lysvėmis 
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Kada 
dos lah 
supa’žiiį 
šia staty 
mūne, įiiane nuvedė 
džiulį, i 
bais ir 
kiemą

ją statėte?
Tai tik dabar 

Vosu virintoj a. - 
patylėjo, apžvelgė akimis apl-
link mus stūksančius cechų 
korpusus ir prašneko:

— Dirbau't stačiau ir mo
kiausi. Mokėsi ir kiti darbi
ninkai. Juk gamyklai taip trū
ko žmonių, ypač su specialy
bėmis... O įvairios mašinos vis 
plaukė ir plaukė... Aš, tur 
būt, niekada neužmiršiu tii 
dienų, kai nlio slipo nuleido
me pirmąjį; mūsų rankomis 
pastatytą žvejybinį laivą.

— Na. ir gavo jis tada pir
ui ą j į krikštą! ■— nusijuokė 
Elena. j

— O kas atsitiko ?
— Atlante kilo didelė aud

ra. Keleįą (jienų gamykloje 
tik ir klausirtėjome vienas ki
tą, ar negauta kokių nors ži
nių. Su tuo laivu buvo išplau
kęs ir mano brolis Romas... 
Bet viskas baigėsi laimingai: 
i r štormas nutilo, i r žūkle 
pasisekė... Dabar mes statome 
dar geresnius laivus, išmoko
me, — pridūyė Elena.

Prie mudviejų priėjo apkū
ni, riesta nosiuke mergina. Ji 
pradėjo kažką aiškinti pašne
kovei. Jai kažkas nesisekė, ir 
ji atrodė labai susirūpinusi.

— Tuojau aš ateisiu, sutvar
kysiu, — nuramino ją Juod- 
kevičiūtė. Kai ši nuėjo, pridū
rė:— Tai maiio naujoji moki
ne. Gabi, bet jau tokia karš
ta’... Mažiausias nepasiseki
mas ją jaudina. k

— Jūs ir kitas mokote? — 
paklausiau, i

— Mokau, — paprastai at
sakė ji. — Tris jau išmokiau, 
dabar dirba lįeblogiau už ma
ne. O ši, Irena Paulauskaitė, 
tikrai ir mane pralenks...

Ji nulydėjo akimis : nutols
tančią Ireną ir vėl atsisuko į 
mane.

1 ■ j

Šeimininkėms
VARŠKĖS KEPSNYS

Svaras
2 kiaušiniai
šaukšte
2 šaukštai sviesto

I
^ąrškės

is druskos

pusė pųod. duonos trupinių.

Ištrink gerai varškę šakute, 
kad nebū 
kiaušinius
supilk prie: varškes, išmaišius, 
supilk į išsviestuotą falėtą, api
barstyk duknos trupiniais, ap- 
dėstyk sviestu.

Jei varšjkė sausa, gerai yra 
įdėti kiek 
pieno įpilt

Kepk ndperkarštame pečiuj 
apie pusę yąlandos, iki gražiai 
apgels.

Labai
maistas ir 
ti.

lį šmotelių, paplak 
įmaišyk druską,

f

Smetonos ar biskį 
, tai nebus sausa.

inkamas vasarai
nesunkus pagamin-

Na, ir dabar Mr. 
sprendiniai sugadino 
siu skaityti! į

Pasirodo, kad ir
enip “sub versi jvinių asmen

cechą, pm kurioĮ'stik! 
linį stogą buvo matyti aminam 

—h-— ■; 1 'r_ii------p—
Aukščiausio Teismo;Fingold sakoj .

visą mano raportą ir aš jo negalė

urorams, ir valstijų 
ų tyrinėjimo koųiite-, 

- ___ 1____ ____ ____ linai uždavė per nosį!
v Tai, ką vakar jiį skaitė’taisykle, šiandien jau.pri-

visok 
tarns’^ Aįikščiąusio’ Teismo s

valstijų prok

skaityti anti-konstituciniū d Arbu. Valstijų prikuversti
rorai dabar, matyt, biįs priversti iš hįujo visą savo “ąnti 
subveį 
Ščiaus

’syvinį” darbą j^rnagmėti, pįįf|: 
io Teismo nuosprendži

isitaikant prie Auk
ių. • ..
h,

i:»'1 ji.5it'i'' "

— Prisipažįstu — as neno
riai ėmiausi (suvirinto jo spe
cialybės. Man) vis atrodė, kad 
tai vyriškas dkrbas ir kad mo
teriai jis netinka... Ne paslap
tis, kad ir vyras paveikė — 
jis vis ragindavo mane, padrą
sindavo... Aš ir pagalvojau: 
vienas brolis tolimon žvejybon 
išplaukė, kiths išvažiavo su 
komjaunimo kelialapiu į Polo- 
darską, dirba “Aliuminstroj” 
gamykloje, vyras šoferis, tai 
kaipgi man atsilikti ' nuo jų ! 
Blogesnė aš už juos, ar ką?., 
šit ir dirbu... j į

— Jūs patenkinta dĄrbu?
— Labai. AŠ laimingi, kad 

vieną kartą išdrįsau1.., j
— O šiaip, gyvenime?

M®

Printed Pattern

9111
SIZES , 

14%į-24%

Inf
Printed Pattern 9111:, (three 

sleeve versions). Flattering for 
Half Sizes lįH. 16%. 18%r 20%, 
22%, 24%. Size 16% takes 4% 
yards 35«incn.- -

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymi 
numerio ii dydžio siųski- 

110-12 
Rich-

te: Pattern Dept., 
Atlantic Avenue, 
mond Hill

imos

Pakol manęs nebuvo čia, 
Išaugai tu ir išgražėja! 
Grįžau, ir grįžo nejučia 
Į galvą man senieji vėjai. 
Ir| vėl aš klaidžioti einu 
Prie tavo žalio; vyšnių sodo. 
IrĮ vėlei be tavų dainų 
Man būna vakarais nuobodu... 
Tįčiau ne man skiri dainas,

• niekad, išdidi, neskirsi, — 
es tu nepamiršai manęs, 

aš buvau pamiršęs...
(Iš “1’arybine moteris”.) 

AI g. Baltakis

N
O

i Lawrence, Mass, j
Korespondencijoje apie 

Apskričių pikniko darbinin
kus buvo rašyta, bet kai 
kurių prasilęido vardai, 
tai dabai; pataisau tą Idai-

Prie darbo prisidėjo drau- ’ 
ge Rožė Chulądienė, visą 
dieną pardavjnėjo barče- 
kiūs. Prie parko vartų bu
vo F. Zula, R. Chulada , 
(Jowell ietis) 
rėjo 
Drg. J. Kodis prie mašįnų 
tvąrkymo veikė, o V. Krali- 
kauskas prie Apskričių ko
misijos prisidėjo gaspado- 
riauti. žodžiu' sakant, visi 
pikniko darbininkai dirbo 
gerai.

ALDLD ir LDS apskri
čių vardu tariu ačiū vi- 
siems, kurie kuo nors pri
sidėjo, kad piknikas būtų 
sėkmingas. ' ;

S. Penkatiskas

‘ R. Chulada 
i Jie irgi tu- 

gerai pasidarbuoti.

*

Redakcijos Atsakymai
Stanley Chubęrkist South* 

Boston, Mass. — Angliško 
rašto, “Health Seekers, at
tention!” sunaudoti negalė
simi. Viena, jis anglų kal
ba parašytas, per ilgas, o. 
antra — kai kūr taip su
glaustai ir neaiškiai para
šyta, kad sunkti įskaityti.

J. N., Brooklyn, N. Y.—- 
Apie tuos Rytų Indiją salų 
‘‘laukinius žmories” rašinė- «

V’

•« :
> ■
ii

A

lio nenaudosime' laikrašty, f 
Misijonieriai neretai išgal
voja visokius dalykus, jiems 

kam Jaha-

Misijonieriai neretai išgal

tikėti per daug neverta. i

2 pusi. Lais

Užrašykite Laisvę savo drwl.
ui i ;



Lietuvos ryšiai su 
užsienio šalimis

Tarybų Lietuvos patrio
tai savo Tėvynės vardą gar

sina dideliais darbo pasieki
mais visose gyvenimo srity
se, jie aukština lietuvių 
tautą puikiais pramonės, 
žemės ūkio, kultūros laimė
jimais, kurie pasiekti Tary
bų valdžios metais.

Lietuva per visą savo is
toriją dar neturėjo taip 
plačiai išsivysčiusių ir to
kių lygiateisių santykių sū 

^užsienio šalimis, kaip da
bar. Jie yra ryškus Lietu
vos suverenumo pa tvirti ni
urnas.

Tegu kalba faktai.
Tarybų Lietuva turi, pir

miausia, plačius ekonomi
nius ryšius su daugeliu ša
lių. Nekalbėsim jau apie 
tai, koks glaudus bendra
darbiavimas vyksta tarp 
Lietuvos ir visų tarybinių 
respublikų: šis bendradar
biavimas pasireiškia tikrai 

, broliška, nesavanau diską 
f tarpusavio parama vystant 

liaudies ūkį ir kultūrą, ke
liant darbo žmonių gyveni- 

/ mo lygį, šio bendradarbia
vimo ir broliškos tarybinių 
tautų paramos dėka Tary
bų Lietuva įstengė trumpu 
laiku užgydyti karo pada
rytas žaizdas ir pakilti ant 
kojų iš baisių nuniokojimų, 
kurias padarė mūsų krašte 
hitleriniai okupantai.

Ikitarybinė Lietuva įsi- 
veždavo beveik visus svar
besnius pramonės gaminius

— savo pramonės ji beveik 
neturėjo. Dabar Tarybų 
Lietuvos pramonė ne tik 
patenkina respublikos reik
mes,, bet ir pagamina dau
gelį dirbinių eksportui. 
Štai, pavyzdžiui, pokario 
metais sukurta netoli Vil
niaus stambi “Žalgirio” 
staklių gamykla, Kaune — 
“Pergalės” turbinų gamyk
la. “Žalgirio” staklės siun
čiamos ne tik į tarybines 
respublikos. Šiemet stam
bios “Žalgirio” metalo ap
dirbimo staklių partijos iš
siųstos į tolimąją Korėją, į 
Ceiloną, į Indiją. “Žalgirio” 
produkciją su noru perka 
liaudies demokratijos šalys. 
“Pergalės” turbinas irgi 
sutiksi ir Europos, ir Azi
jos šalyse. Į Kiniją iš Lie
tuvos siunčiami transfor
matoriai, elektrosuvirinimo 
agregatai, dažymo apara
tai, elektroskaitikliai, jelek- 
tromotorai ir kita mašinų 
gamybos ir elektrotechnikos 
pramonės produkcija.

Staklės, mašinos su lietu
višku ženklų! Ar galėjo 
anksčiau apie tai svajoti 
Lietuva!

Lietuvoje, J. Janonio var
do fabrike gaminamas pui
kus popieris. Lietuviško po
pieriaus paklausa užsienyje 
vis didėja. Šiemet šimtai 
tonų mūsų popieriaus pa
siųsta į Indiją. Ruošiama 
stambi popieriaus siunta į 
Libaną.

,vo ruožtu "Lietuva įsi- 
iš užsienio šalių kai 

jos lengvosios pramo- 
dirbiniųs ir žaliavas, 
et, pavyzdžiui, Lietuva 
žė kai kurių žemės ūkio 
nų iš [Švedijos, kulia- 
i mašinų iš Jūgoslavi- 
ir Čekoslovakijos. Lie- 
s parduotuvėse * šiemet

veza
kuri;
nes 
Šiem 
įsi ve: 
maš: 
mųj 
jos 
tuvo
buvo galima pirkti paltų, 
atvežtų iš P r a n c ū z i jos. 
Maisto prekyba pateikė var
totoj 
kuri

ū z i jos.

ams šąldytos žuvies, 
buyo užpirkta užsienio 

šalyse. ;
•58 metais Belgijoje 
s Pasaulinė paroda. Jo- 
ačiai būs atstovaujama 
iietuva.J Jau dabar eilė

19
įvyk
je pi 
ir L
Tarybų į Lietuvos ■ įmonių, 
ruoš
3a ei - . ,
Respublikos gintaro pramo
nės 
nei p 
tuveis ’aukso-gintaro

ia produkciją, apgalvo- 
xsponatus šiai parodai.

įmonės! ruošia; pasauli- 
parodaį Briuselyje Lie- 

• gami-

parodfo r
mus d
je Vi

. Je- '
Tarybų Lietuvos pasieki-

emonstruoja Mąskvo- 
sasąjunginė žemės

ūkio paroda. Ten Tarybų 
Lietupa turi savo paviljoną.

! šiemet šį paviljoną 
aplankė 2637 ekskursijos;

’pe — ekskursijos iš 
Čekoslovakijos, Rumunijos! 
Lenki os, Jugoslavijos, An
glijos, '
zijos. L 
jo p?<j)gos savo akimis į'sil- 
tikint 
tuvos 
metax 
vos pi

Plėčiasi ir duga Tarybų 
Liet 
kult^

Vien:

jų ūr

Šveicarijos, Prancū-
Ekskutsantai ture)-

!, ko yra pasiekęs Lief- 
žemės ūkis pokario

5, kaip išaugo Lietu- 
’amonė.

Lietuvos valstybiniai ir 
kultūriniai ryšiai su užsieį- 
nio šalimis. Tarybų Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos prezidentas drg. Matu
lis kaip tarybinės delegaci
jos narys dalyvavo Suvieny^- 
tųjų Nacijų. Organizacijos i i t • i a i v

japonų, vokiečių kinofilmai.
Dažnai atvksta į Lietuvą 

užsienio meno meistrai. Ne
seniai Valst; Filharmonijos 
salėje koncertavo Belgrado 
operos solistas D u š ą n a s 
Popovičius, ir1 Varšuvos mu
zikai Vilkomirskiai.

Didelis įvykis kultūrinia
me Lietu vos gyvenime buyo 
Pekino muzikinės dramos 
Šanchajaus teatro gastrolės.. 
Šanchajaus artistai davė 
eilę spektaklių Kaune—vie
name iš stambiausių Lietu
vos pramonės ir kultūros 
centrų — ir Vilniuje, Lie
tuvos sostinėje.

Vilniečiai 'labai šiltai su
tiko taip pPt‘ įžymų Pran
cūzijos dainininką Ivą Mon
taną su žmįma Simoa Sin
jore, kurie atvyko į Tarybų 
Sąjungą. p į,

Tarybų Lietuva nuošir
džiai ir su tradiciniu lietu
višku vaišingumu sutinka 
svečius, atvykstančius 
į mūsų šalį su draugiškais 
ketinimais. Lygia greta lie
tuviai džiaugiasi, svečiose 
šalyse rasdami šiltą sutiki
mą. Pastaraisiais metais 
labai daug Tarybų Lietuvos 
gyventojų pabuvojo užsie
nio šalyse.. Lietuviai krep
šininkai lankėsi Prancūzi
joje ir Pietų Amerikos ša
lyse, Kinijoje. Grupė lietu
vių sportininkų dalyvavę- 
tarptautinėse olim p i n ė s e 
žaidynėse tolimoje Austra
lijoje, Melbourne.

Tarybų Lietuvos gyvento
jai plačiai Į susirašinėja su 
viso pasaulio šalių gyven
tojais, gaupa spaudą, lei
džiamą užsienio šalyse. Saj- 
vo ruožtu

'v i, gydytojai, 
darbuotojai ir 

bininkai lankėsi 
Švedijoje, Nor-

tai, mokytojai 
žemės ūkio 
įmonių dar 
Suomijoje, 
vegijoje, Riidnunijoję, Aus
trijoje, Kinijoje. Neseniai 
didelė grupėj lietuvių sugrį
žo po keliones į Indiją. Ki
tais metais 
išvyks dar

į užšienįo šalis 
daugiau ekskur

sijų iŠ Lietuvos. ..
įti tik keli fak-čia patei

tai apie didėjančius Lietu
vos ryšius su užsienio šali
mis. Jų bū* 
šyti žymiai 
ir pateikti^ 
bingai ‘su

plačiai skamba pasaulyje. 
Tarybų Lietuvos durys at
viros visiems, kas pas rpųs 
atvažiuoja, norėdamas susi
pažinti su mūsų gyvenimu* 
Respublikos darbo žmonės J 
didžiuojasi savo puikiais so
cialistinės statybos pasiek > 
kibiais, garsėjančiu pašau- * 
lyjė naujai atgimusios ir 
žengiančios į klestėjimą 1 
Lietuvos vardu.

A. Rudzinskas

tjų galimą sura- 
daugiaų* Bet 
ji faktai iškal- 
įriauna I melus 

jžinę uždangą,”

Pusanas. — Pusane; Pie
tų Korėjoje' baisiame gais
re sudegė 200 nami^. *

*, 
Kairas.kurią iš tikrjųjų, sukūrė kai 

kurios impęi 
tybės, nei 
rybinių mokslo ir kultūros 
veikėjų, šip faktai liudija 
apie Tarybų Lietuvos suve
renumą iif nepriklausomy
bę.

Tarybų
-----------------------------r

Balistines vals- 
ilęidžiančios ta-

• .»
Kairas. — Gautomis iš. 

Amano žiniomis, Jordani
joje šiud metu suimti 2,000 
žmonių. Daug mokyklų ir 
kareivinių paverstos tikro
mis koncentracijos stovyk
lomis, kuriose kankinami 
politiniai kaliniai/ suimti 
be teismo ir tardymo.

nius. Šiaulių “Verpsto” tri- darbe. Lietuvos TSR Aukšu 
kotažo įmonė Vilniaus Ei- čiau^ osios Tarybos prezidi

umo 
leckis 
mentarinės organiža c i j o $ 
sesijpj 

Tą 
nės. į 
biauja su liaudies demokra> 
tijos1 
moką 
literi
šius įsu užsieniu turi LTSR 
Moks

Liį
delegacijos lankėsi Lenkijo
je. lenkai savo ruožtu pa
darė atsakomuosius vizitu'š, 
jų mokslininkai aplankė 
Vilnią“ "J 
tas; iriai kurie iš jų'ilgokį 
laįką -- -
Vilni; 
Lenk 
daug

evičiauš vardo kombina- 
“Dailė” šiai parodai 
ia savo! eksponatus.

1957 metais I nidi jo j e 
įvyksta Pasaulinė' moterų 
rankdarbiui paroda. Joje 
dalyvauja ir lietuv 
diės menininkės. N 
eksponatai jau išsiųsti į In
diją: būtent 0. J 
kier.ės ir V. Žuke 
tautinės juostos, M Jocienės 
ir i M. Masėvičiūtės lininės 
lovatiesės, S. Kiriliauskaitės 
ir |M. Tučienės įvąiriaraš- 
čiąi rankšluosčiai. Lietuvos

dūk' 
tas 
ruoš

ių liau-
Pirmieji

ovaraus- 
luskaitės

tiesės, S.Kiriliduskaitės

i rankšluosčiai. Lietuvos 
vaikų piešiniai buvo ekspo- 
—»jami ilndijoje sv rengtoje 

aulinėje1'vaikų piešinių
nuo
Pas;

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po A
, (Tąsa)

Ilgokai vaįkštinčjome po Imsto vaikų 
kaimą. Buvome užėję į namukus, ku
riuose matėme pavyzdingą švarą ir tvar
ką. Kalbėjome su vaikąis, kurie buvo 
linkimi, . žvalūs, sveiki ir gerai atrodė. 
Kalbėjomės taip pat su pačiomis “moti
nomis”.

Mes visai neabejojome, kad turime, rei
kalo su vaikų įstaiga, kurioje dirba žmo
nės, pasišventę nelaimingiems vaikams, 
Mylintieji juos, giliai jaučiantieji savo 

> pareigą.
Bet dėl pačios auklėjimo sistemos 

mums kilo daug abejojimų. Ar galima 
dirbtiniu būdu sukurti motiniškus jaus
mus? Ar dėkingumas ir meilė gerai auk
lėtojai yra menkesnis jausmas, negu 
dirbtinis motiniškas jausmas? Ar pačios 
sios sistemos pagrinde nėra veidmainiš
kumo auklėjimo pavojaus?

Visų labiausiai kėlė abejones pati pa
grindinė prielaida, kad vaikas, likęs be 
tėvų, yra ligonis. Ar teisinga? Ar žaiz
da, kuri daroma tokio vaiko psichikai, 
nėra sukeliama veidmainiškų miesčio
nių,

ustriją
jokia labdarybė, r iekam tąip pat 
neateis skirstyti! vaikus pagal jų 
Mūsų šalyje yfa tik tarybiniai

visai yisuotfieiliei. La-
_________ __ galvoti ąpie tai po ap- 
silankylno “okupacinių vūikų” kaime.

GELBĖKITE AUSTRIJOS
MENĄ IR MOKSLĄ!”

vienodai brangu^ 
bai malonu buvo

u

į : i
įietuvos vardas

pirmininkas drg. Pa 
dalyvavo Tarpparla-

J e. j
rybų < Lietuvos moksli- 
.štai g o s bendradar-

I

ir kapitalistinių šalių 
o įstaigomis, keičiasi 
tūra. Ypač plačius ry-

lų akademija.
tuvos kultūros veikėjų

atsakomuosius vizitu'š

j, Kauną ir kitas vie

padirbėjo senajame 
aus universitete. Iš 

: jos į Lietuvą atvykstą 
turistų.

į galva 
kilmę, 

vaikai,

po ap-

i i iAustrų tauta davė pasauliui Mocartą 
ir Bethoveną, Cv'eigą ir Grilparcei-į, Val- 
dmiulerį ir Štrausą. Todėl munįs buvo 

pažinti su kultūriniu 
mu. iI
kultūrinių Austrijos

labai įdomu suši 
Austrijos gyverji

“Susipažinti sū
gyvenimu!” Tai skamba labai įpareigo
jančiai, |Uors savąime suprantam 
per dvi savaites kultūrinio šalieš gyve
nimo giliai pažinti negalima — tegali
ma kalbėti apie kai kuriuos įspūdžius 
šioje srityje. .j

kad

tegali-

Visų pirma krinta į akis, kad šiuolai
kinė Austrijos d&ilė yra labai smarkiai 
paveikta visokių ultramodernistiriių ten- 

1 •• — I • '*' • v -I ' . 1 . 1 .priešiškų bet guriam 
’ I . ’ *

ti nemačiusiam, kokį 
irie tie modernistiniai 
dėl prisimena’ jauno 

Gerhardo Svobodos, 
dienos puotai i ■ Prie 

je ląvohai. Kažkokių
> 

tų sėdinčių lavdnų ry- 
ą norėjoj pasakyti dai- 
jausmus: ir p< 
šis kūrinys?

dencijų, iš esmės 
menui. i

Sunku atpasakp 
įspūdį daro kai ki 
paveikslai, i Kažko 
austrų dailininko 
kūrinys “Gimimcį 
stalo sėdi kažkok 
paukščių ir žvėrįų skeletais apkrautas 
pats stalas. Vieni '4" i----- ------
ja, kiti spokso, k? 
lininkas? Kokius 
mus turi sukelti

kurie patys savo pažiūrą į moterį 
Vra pasiskolinę iš gaidžių, bet labai grei
ti rodyti dorvingumą nelaimingų vaikų 
atžvilgiu, paversdami juos paniekos ob
jektu? Ar būtų pagrindo kalbėti apie ko
kią Pors žaizdą, jeigu vaiko sąmonė ne
būtų dirbtiniu būdu žalojama? Akyse 
stovėjo vaizdas, matytas per pirmąsias 
buvimo Vienoje dienas. Vėlokai vakare 
teko grįžti į viešbutį. Neperdedant ga
limą sakyti, jog sunku buvo žingsnį paveikslas vis dėlto bėnt šf tą v^izduo- 
žengti,. kad nepasisiūlytų gatvės mote- ja. O ką veikti sū tais “kūriniai^ f, kur

yveni- 
>et šis

lietuviškos kny
gos ir laikraščiai siunčiami 

. ’ Daug Lietuvos 
Dažnai atvyksta į j Lietuj- rašytojų khygų yra išvers- 

iš kitų šalių e^skųrj- ta į anglų, prancūzų, vo
šiu metų vasarą mūT kięčių, kin^, čekoslovakų i]’ 

ostinę Vilnių aplanke Į į kitas kalbas.
................. XT užbaigė didele 

aviai jūrininkai 
ivardeisku” nu

plaukę iš Klaipėdos į Vladi 
vostoką. Liętuvos žvejai jau 
kelinti metįai žvejoja Šiau
rės Atlan 
salų.

Šie metai ypač gausūs tu
ristinėmis ekskursij o m i s . 
Daug lietuvių šiemet daly
vavo turistinėse kelionėse' 
“Pobiedos” laivu aplink 
Europą. Lietuvos žurnalis -

i kitas šalis

iš kitu šalių ekskurj- ta į anglų, „ . V , *" I *■'»_ 1 . V • 1 «vą iv 
sijos.1 
su 
grupę 
zijos, 
nomą: 
listąs 
savo r j 
savo 1 
je, kn 
apie Tarybų Lietuvą,! apie 
jos d ' " ‘ ‘
sose įgyvehimo srityse. .

19$< _
T a r y b ų Lietuvą ątvykcį 
atvyko brangūs svečiai — 
.Urugvajaus lietuvių eks
kursų 
tuvių 
su Vįl 
ko i k

žurnalistų iš Pr'ancū- 
Italijos, Belgijos. f’

Neseniai
Žit kelionę liet

5 anįerikietis žurna- su laivu “G 
p. Belfridžas vėliau plaukę iš Kk

įspūdžius • papasakojo 
eidžiamame laikrašty
je labai šiltai atsiliepė
n--------1— t • *i--------------- I  •

įdėlius pasiekimus vi-

i • |

6 m. "lapkričio 6 d. p

a. ' Urugvajiečių lieJ- 
delegacija susipažino 

niurni, o paskui išvy- 
itus Tarybų Lietuvos' 

miestus ir kolūkius.
Lietuvoje išbuvo apie 

mėnesį laiko.
Tarybų Lietuvos rbiestų 

ir karnį darbo žmonės žiū
ri užsieninius filmus, klau
sosi užsienio meno meistrų 
koncertų. Pastaraisiais me
tais respublikoje su dįdeliu 
pasisekimu buvo surengti 

•s, Indijos, Suomijos

gacija

j

>

;e, prie Farerų

ekskursi j o m i s

Delc-
t

Liepos—July

Kini jo 
ir kitų šalių filmų festiva
liai. , Lietuvos kino ekra
nuose 
cūzų,

eina geriausieji pran- 
italų, anglų, graikų,

Iš visos Amerikos trąu-. 
kite į Brockton,! Mass., į di
dįjį Laisvės pikniką, kuris 
bus Lietuvių Tautiško Na
mo Parke gražiajame pu
šyne, Winter St. ir Keswick 
Rd., Montello, Mass. Puiki 
programa, muzika, valgiai 
ir gėrimai. Įžangą tik 50c.

gražiajame pu

Ąra. Jos vaikščiojo pavieniui ir būriais, riuose iš viso be 
įvairių amžių ir įvairios švaizdos. Žino
ma, niekam iš mūsų nebuvo didelė nau
jiena, kad kapitalistiniuose didmiesčiuo
se paplitusi prostitucija, bet tokio mas
to ^tikrai neįsivaizdavome. Kilo mintis: 
ar nereikia čia, užuot gydžius tariamai 
susirgusius vaikus, verčiau kovoti prieš 
tikrai supuvusią ir veidmainišką mies
čionišką moralę?

— Ar jūsų šalyje nėra tokios proble
mos, kaip “okupaciniai vaikai”, —- pa
klausė mane vienas vaikų kaimo darbuo

to jų atsisveikinant.
— Ne, nėra, — atsakiau.
Jeigu būčiau buvęs tikras, kad jis 

^mane teisingai supras, būčiau dar pridė
jęs; musų šalyje tokios problemos ir bū
ti negali. Mūsų šalyje vaikai nėra rū
šiuojami. Valstybė ir visuomenė rūpinasi 
lygiai visais vaikais ir nėra reikaling

<ai kurių! rutuliukų ir 
dėmių nieko daugįau nčjra?i H

Austrai išauklėti realistipio merfb tra
dicijų dvasia. Todėl labai įdomu bdyo su
žinoti, ką jie patjys galvoja apįe šitą 
“meną”. Apie tai šiek tiek patim teko 
per mūsų susitikimą su Tirolio vyriau
sybės nariais. Pri^mim 
žioje salėje viena: 
lio sostinės Insbrd 
tikrai nuostabi —I visa 
marmuro. O vienpje još siehoje buvo mo
dernistinis piešinys: 1 
nes dėmės, kreivakojai 
pusios palmės. Visa tai 
ko, — bet nenormalaus 
ko—i 
su drąsiomis 
stato formomis.

nau-
gra-

įme iš puošniausių j Tiro- 
tiko — viešbučių. [Salė—

iš plieno, stiklo ir

teplionė ir nįepapr 
rąsiomis ir grie '

kažkokios oranži- 
asiliukai, pakry- 
atpodė, kaip vai- 

, defektyvaūs vąi- 
astai nesuderinto 

iežtotnis salės, viso pa-

i .V ’ ■ z
».% ' (A-- .iJtZ -"i

.(Bus daugiau),
& t

Iš Nashua, N. H., Rusas

LAISVES PIKNįKy
LIEPOS-JULY 1-tą, MONTELLO, MASS 

Ura! Ura!! Būsu į Didžiąją Iškilmę!!!

| Kurie norite važiuoti, tuojau kreipkitės 
dėl informacijų pas šiuos draugus: Į

J J. Egįris, telefonas 2-221
M. žiedelis, telefonas 3-386!

! 10:30 valandą rytė nuo į
36 High St., Nashua. — Nesivė

' Busas išeis
. ' :. t -• f

■jb

04 , ?i
5 :?l

inkite! >
• i ' ' . r- . .

lik

Fondo dalykas sūlyg šia diena yra toks:

New Yorko Apylinkė
Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

. I • ■ ' I ' '

įseis:
ūca

Parašė
; J. iStanistovaitis ir Dr. A. Petriką

siivirš 2 m
esamo labai
fondas ture
važiavimo nutarimų t u r i <n e
Įvykinu!

apšvietą branginanti žmonės privalo at? 
ti į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie iš-

Laisvės Ęendrovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs š. m. 
sausio 27 d., nutapė prašyti visuomenės, kad šiemet 
sukeltų ' 
dięnrašęi

Fondas tur| būti sukeltas j 3 
mėnesius laiko. Jau praėjo 

enesiai laiko. Taigi 
i atsilikę. Tačiau 
i būti sukeltas, šu

! Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo istorija

yasarinį fondą iš $1Q,OOO išlaikymui Laisvės 
u

Di

3 pusi. Lahva (Liberty) Trečiad., birželio (June) 26, 195

Turime Sukelti
$10,000

Sukėlčme 
$5,812.74

Trūksta 
$4,187.26 

w -
Laiko fondo sukilimui beliko 
tik 3 savaites. Esame labaiI . •
atsilikę, turime suskubti. Ku
rie dar neprisidėjote f fondą* 
prašomo be atidėliojimo prisl-

Laisvės Administracija

! Įvyks sekmadienio popietį <

Liepos H July
Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

■ . ' >

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.
.!     — ............-■■■»■—«»

Iš Brooklyno eis busas, kelionė $1.50 į abi pu 
sės, iš lanksto įsigykite busp. bilietą. Bus

Iš VV illiamsbmgo 12 vai. dieną nuo Lit:
Square, Union Ave ir Stagg Street

K Richmond Hill 1-mą vai. dieną, nuo Liberty 
Auditorium, 110-06 A^tlantic Ave.

Visi , 
silanky, ^ _ 
leidimd) labai svarbios knygos. Tuo pačiu, kartu 
čia ir patys turėsite daug malonumo.

. . I RENGĖJAI

o®

■■ M
K'.
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MONTREAL, CANADA
✓

I

J
1,

i

UžGYRĖ BULVARO 
PERVEDIMĄ '

Jau seniai diskusuojamas 
didžiojo Metropolitinio bul
varo per miestą pervedimo 
reikalas. Sudarytoji Metro- 
politinė komisija, kuri at
stovauja visos apylinkės 
priemiesčius, pagaliau ga
lutinai nutarė tokį kelią 
tiesti. Tačiau šis komisijos 
planas reikalingas užgyri- 
mo visų priemiesčių savi
valdybių, pirmoj eilėj, žino
ma, paties Montrealo tary
bos, ką pastaroji jau ir pa
darė, paskirdama tam tiks
lui $10,500,000. Priemies
čiai, tiesa, kai kurie šiam 
projektui priešingi, kadan
gi jų gyventojams bus pa
kelti taksai sukėlimui pini
gų projekto pravedimui.

Kelią manoma pravesti iš 
vakarų nuo St. Anne de 
Bellevue į rytus iki Bout de 

. Tile, apie'31 !4 mylios ilgio. 
O per vidurį miesto apie 6 
mylias iškelto kelio.

TAKSIŲ FIRMOS 
NUKIRTO TELEFONUS

Tarp Montrealo miesto 
administracijos ir didžiųjų 
taksių (tax cabs) firmų iš
sivystė tam tikra kova. 
Ligšiol mieste taksikų pa
statymui vietas buvo užė-

musios didžiosios firmos, o 
mažieji taksių savinirikai 
bei individualai ten negalė
jo sustoti. Miesto valdyba 
pravedė patvarkymą, kad 
būtų galima visiems tak
siams vidury miesto pasi
statyti savo mašinas lauki
mui klijentų, ruožte tarp 
Atwater ir Papineau ir nuo 
Sherbrooke iki upės.

Didžiosios taksių firmos, 
protestubdamos prieš tai, 
nukirto visus telefonus sto
vėjimo vietoj. Todėl dabar 
vidury miesto, jei kas nori 
telefonu pasišaukti taksę, 
sunkiai gali tai padaryti. 
Tiesa, radijas priima šauki
mą, bet kol kas tokios susi
siekimo priemonės, sako, 
dar nėra geros.

PAGERBTA PRIEŠ 
VESTUVES

■ ■ 1

Anei Dūdohaitei, kuri 
ruošiasi neužilgio <* ištekėti, 
jos draugių pastangomis, 
birželio 14 d. buvo sureng
tos priėšvedybinės pagerb- 
tuvės — shower party. Jos 
vestuvės] įvyks, su kitatau
čiu jaunikaičiu, rudenį.

APSIVEDĖ
Birželio 15 d. apsivedė Jo

nas Sadauskas su Kriauče- 
liūnaite. J.

LIETUVIU TARPE
Du avarhūsl išvažiavimai: 

kas kur važiuos
Jau* hebėtcįlj birželio- 29 ir 

30 dienos^ kuriose yra ruošia
mai plačios apylinkės lietuvių 
suvažiavimas/Tai bus pas mū
sų ; gerus prietelius Bekam
pius, Avalon, N. J.

Philądelphiečiai ir baltimo- 
rieciai žada skaitlingai daly
vauti. (girdisi, kad ten bus ir 
iš New Jersey valstijos nema
žai svečių. Bet kaip su brook- 
lynięčiais? Girdėjau, kad kai 
kas ir iš čia norėtų vykti. Bet 
dar nesusitarta, kas ir kaip 
važiuos.

Liepos ketvirtoji taipgi čia. 
pat. Tai bu^ dienraščio Lais
vės naudai metinis piknikas, 
į kurį suvažiuoja iš labai pla
čios apylinkės laisviečiai. Jis

Namorengiamas Liet. Taut, 
parke, Monterio, Mass.

Nemažai bfooklyniečių jau* 
tariasi ' ten važiuoti. Daugiau 
sužinojęs, kas ir kaip 
žiuos, plačiatį parašysi

ten va
li.

Rep.

į*

i
I

I

ty 
f

jį

I 
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CHICAGO, ILL

Klaidos pataisymas 
\ !

Vaką.r dienos laidoję buvo 
rašyta,! kad M. ir O. Dobiniai 
aukojo Laisvei $5 ir Vilniai $5.

Turėjo būti taip: Dobiniai 
aukojo Laisvei $5 ir Vilčiai 
$2. s ' -

Po miestą pasidairius
Ši savaitė/yra paskutinė 

orko pradžios ir yiduri- 
mokyklose — po jos 

vasaros 
rivatį- 
savai-

New Y 
nešę I : 
prasideda vaikučių 
atostogos. Kai kurios p 
nes mokyklos jau ir šią 
tę uždarytos.

Ateinantį savaitgalį 
dešimt tūkstančių

Ateinantį savaitgalį kelias
dešimt tūkstančių vaikų ( iš
vyks j vasaros stovykla^. Tai 
tie vaikai, kurių tėvai išgali ir 
kurie į praleidžia pilną vasarą 
riebiai apmokamose stovyklo
se (ap|iė $60() už vaiką per;du 
mėnesjiu). Bet tokių vaikų 
nuošimtis New Yorke rialas. 
Daugiau vaikų vyks į stovyk
las.kelioms savaitėms, k ąi ku
rie tik- savaitei. Tam tikras 
skaičit s 
vyksta į stovyklas, .kurijas! iš
laiko. labdaringos orgeųizaci- 
j0S. Į j

Bet didesnė dalis New Yor- 
ko : vaikų praleidžia pašarą 
dulkėtame ir karštame; mies
te. Apskaičiuojama, kad bent 
pusė tų vaikų neturi jmogos 
pasiekti nei pliažų-maudynių 
pajūryje aplink miestą.

mėnesiu). Bet
______

neturtingų ^aikų.

New Yorke subvių stotyse 
ir panašiose; vietose randasi di
deli “Times” garsinimai, kurie 
sako : “I got my job through 
the New Yprk Times”. Garsi
nimai vaizduoja kokį nors vy
rą arba moterį prie vienokio 
ar kitokio darbo — tai garsi
nimai, kurie ragina žmones 
ieškoti darbo ar darbininkų to 
laikraščio gąrsinimuose.

Anądien Vienoje Manhatta- 
no stotyje teko matyti seka
mą dalyką: ant garsinimo pla
kato virš slogano “I got my 
job through the New York 
Times” radosi... Eisenhowerio 
paveikslas. Atidžiai išegzami- 
navus garsinimą pasirodė, kad 
tai koks nors štukorius atsar
giai užklijavo iš kur nors iš
kirptą didelę Eisenhowerio 
fotografiją ant vietos, kur ra
dosi kita galva...

Dieną vėliau to garsinimo 
jau nebuvo —- matyti , kad 
subvių tarnautojai arba poli
cija pasiskubino jį nutrinti.

LDS 11-TAM KĖGLIO 
TURNAMENTUI 

PRAĖJUS
Tikėjausi, kad kiti repor

teriai parašys apie mūsų 
LDS Jaunuolių Kėglio Tur- 
namentą, atsibuvusį Chica- 
goje, balandžio 24-5-6, š. m. 
Pasirodo, kad veltui to lau
kiau. Mat, kiti iš manęs to 
tikėjosi. Atsiprašau, nes 
man priderėjo tai padaryti, 
bet dėl nesveikatos vieno 
namiškio negalėjau daly
vauti visuose žaidimuose ir 
dėl to delsiau.

Iš komiteto raporto pasi
rodo, kad viskas sekėsi kuo 
geriausiai. Kėglio (bowl
ing) tymai buvo veik iš vi
sų Chicagos kolonijų; Rock
ford, Ill.; Milwaukee ir Ke
nosha, Wis;; Mundeleino, 
Spring Valley, Ill. ir net iš 
Paducah, Ky.

Sekmadienį, balandžio 26 
d., lygiai 2 vai. dieną, įvy
ko banketas Mildos svetai
nėje ir kartu įteikimas tro
fėjų geriausiems kėglio žai
dėjams, kur ir aš turėjau 
laimės dalyvauti. Buvo la
bai džiugu matyti tiek 
linksmų, jaunų žmonių ir 
pritariančių draugų!

Pirmininkauti tokiam po
būviui labai tiko Frank Mi
kužis, kuris kiekvieną pa
kviestą pakalbėti gražiai 
atrekomendavo. Pirmas bu
vo pakviestas Leo Jonikas 
(kuris per daug metų yra 
entuziastas golfo ir daly- 
vąuja žaidimuose su jauni
mu).

Po to sekė Julius Neu
mann iš Milwaukee. Jis sa
vo entuziazmu dėl LDS bu- 

’ jojimo užkrečia kiekvieną 
girdintį jo kalbą. Jo nuo
širdumą turėtumėm supras
ti visi. Juk mūsų LDS yra 
viena iš parankiausių, ge
riausių apdraudos ir šalpos 
organizacijų, kokia g'ali ras
tis fraternalizme.

Mapau yra nemažai jau
nuolių, skaitančių savo tė
vų laikraščius. Mes turėtu- 
mėnPkviesti juos dėtis prie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir gražios mūsų 
LDS jaunuolių veiklos.

Dėl tolimesnio Chicagos 
kėglio (bowling) veikimo ir 
rengimosi būsimam turna- 
mentui išrinktas komitetas, 
kuris imasi to veiklos dar-

TOwnhall 3-3593

bo. Komitete svarbiausią 
vietą užima sekretorius, ku
riuo apsiėmė gabusis Artu
ras Waller. Jis nuo dabar 
iki rudens (rugsėjo pra
džios), priims registracijas 
visų Chicagos kėglio žaidė
jų vardus dėl kėglio būsian
čio sezono. Jo adresas se
kamas:

Art Waller
1531 So. 50th Court

I CiceroIII. ;
' Tel

Į Komitetas, kuris tiek pa
stangų Įdėjo šiam pavyz
dingam [turnamentui, inega- 
lį būti pamirštas. Komite
to nariais buvo; Pauline ir 
Tony Moteczus, Vytis ir 
Minnie Yuden, Frank Mi
kužis, Bette ir Al. Johnson, 
broliai Urbikai ir “Handi
cap Hilda,” ir daug kitų.

Paskutiniame “Tiesos 
numeryje (birželio 1 d., 
}957) Mildred Stensler ra
gina New Yorko, Cleve
land©, Bostono ir Philadel
phijos LDS kuopas subrus- 
ti ruoštis dalyvauti būsian
čiame nacionaliniame LDS 
kėglio turnamente, kurio 
įaikas bus nustatytas vė
liau. ;

Atsiliepkite, ką darysite? 
beturėtume tai pramiego-

Apie save tiek galiu pa
sakyti: Esu labai linksma, 
kad mano gyvenimo drau
gas Jonas laimėjo 1-mą vie
tą šiame kėglio turnamente. 
Jis daug kartų bandė tai 
pasiekti, ir šį kartą jam pa-

Jo džiaugsmas yra ir ma 
Po džiaugsmas!

Milda Chesniene

Pajieškojimai

Šiancjien, trečiadienį, New 
Yorką ^apleidžia didysis fran
cūzų kreiseris “De Grasse” 
Italų kariniai laivai “Sąn 
Marco”) ir “San Giorgio” ap
leido ubstą vakar.

Visą praeitą savaitgal 
Yorke buvo matyti daug 
cūzų ir italų jūrininkų.

Gloucester, N. J.
Gegužės 6 d. pas mus atida

rė naują tiltą, kuris ^ra tre
čias/ ilgiausias tiltas pasauly! 
Jis sujungia S. Phįladelphiją 
su Gloucester City, N. J.

Užsimokėjimo kupkos ran
dasi ant Philadelphijos puses 
ir jų yra net 20. šitą tiltą štate 
abidvi ■ valstijos, Pennsylvania 
ir New Jersey. Kainavo $85 
milijonus, bet kiek darbininkų 
žuvo bėstatydami tą tiltą, tai 
vietiniai laikraščiai tepaduo
da. Pagal mano apskaičiavi- įsitikinę 

rasinę diskriminaciją nt 
■ynjo. dienoj ^us prifmtas. Tai bilius,! 
mterl, kinis zli.nnoFu tm-*: a.n

mą, tai tokių nelaimingų buvo 
apie 10, ir atidar;
pakavojo vieną- penterj, ____
nukritę pentydamas 
nius stiebus.

Apię tilto vardą buvo daug 
d fokusuota:

Pennsylvanijos ir New Jer
sey žiponės reikalavo, kad bū
tų vadinamas Gloucester- Phi
ladelphia Bridge. Bet valdi
ninkai su tuo nesutiko, ir pa
vadinę savotiškai Walt (Whit
man. (Mums rodosi tai 
žus vardas,

viršuti-

gra- 
, Walt Whitman 

buvo bene pats stambiausias 
Amerikos poetas.

Taipgi senąjį
Red.) 

’tiltą, kuris 
jungia Camdeną su Philadel- 

vietoje “Philadelphia

New 
fifan- 
Dau-

gelis italų jūrininkų Čji turi 
giminių ir viešėjo pas ju

Abiejų šalių jūri 
skundęsi, kad kainos Ameri
koj tokios aukštos, kad , jie 
nieko negali nusipirkti.; Pran
cūzas eilinis jūrininkas gauna 
$35 i menesi, o italas tik 
$7.50... . 'i

,os.
ninkai

Miesto tarybos narys Isaacs 
praeitą savaitgalį sakė per te
levizijos programas, kąd i jis

X pjog biliuįsp prieš 
rasinę diskriminaciją butuose 

ius,! kuris 
draustų privatiškiems savinin
kams cįiskriminuoti rasiniai. 
Isaacs yra. vienas to biliąus 
autorių.

:5C1

GAISRAS APDEGINO 
DU POLICISTUS

Rockaway Beach Hommels 
Houses kilęs gaisras pastatė 
į pavojų daugelį ten gyvenan
čių šeimų, Gaisragesiai ir po- 
Hcistai stojo darban, Begelbė- 
dami kitus policistai Thomas 
Betts ir Anthony Voelkes bu
vo smarkiai apdeginti.

130 milijonų mokslo reikalam
Ford Foundation išdalino 

630 kolegijų ir universitetų 
paramai virš 130 milijonų do
lerių.

Gengsteriukai naudojo 
šautuvus ir peilius

Bronxo Orchard Beach kilo 
tikras tarp dviejų jaunuolių 
gengių karas, kuriame , buvo 
panaudota šautuvai’ ir peiliai. 

‘Vienas jaunuolis buvo peršau
tas ir peiliais apraišytas, kitas 
buvo smarkiai sumuštas. Ke
letas gengsteriukų buvo areš
tuoti.

FILMAI-TEATRAI

Phija,j
Gamden Bridge”, kaip iki šio
lei vadinosi, permainė ant 
Benjatnin Franklin.

Tai£i dabar abudu mūsų ,bi
tai turi naujus/ vardus; nors 
žmonės gana protesįavo, bet 
nieko negelbėjo. . .

J. K. Costello,
Delaware River 
rektorius, pareiškė, 
turi būt ir taip yra.

vyriausias 
pprto di- 

kad taip

Maciau Laisvėje,Maciau Laisvėje, A. Bim- 
bos krisluose, kad bąltimorie- 
Čių piknikas gerai pavyko. I? 
to aš l esu labai linkimas, tik 
tiek gaila, kad aš begalėjau 
dąlyvaut; tam buyo kelios 
■priežastys, o didžiausia, kad

j Prašome JAV laikraščio “Laisves" 
Redakijos šf mūsų paieškojimą pa* 
talpinti Jūsų redaguojamame laik
raštyje.

Aš, Ivaškevičienė Petrė, duktė 
Vinco, gyvenanti, Jurbarko rajone, 
Dargių kaime, paieškau savo brolio: 
Skrickio Kazimiero, sūnaus Vinco, 
gyvenusio Raseinių rajone, Sapą- 
liškės kaime. Išvykęs 1912 metais.

Aš, Ivaškevičius Leonas, sūnus 
Kazio, gyvenantis Jurbarko rajone, 
Dargių kaime, paieškau savo dėdės: 
Ivaškevičiaus Antano, sūnaus Sel- 
vestro, gyvenusio Raseinių rajono 
Ii-jo Pairdaujo kaime. Išvykęs 1912 
metais.

.Mieli giminaičiai, jei atsišaukite^ 
laišką rašykite šiuo adresu:

Jurbarko rajonas
Girdžių paštas ( /
Dargių kaimas
Ivaškevičienė Petrė ■/
LITHUANIA, USSR

mano moteris jautė: 
blogai, per tai nega 
likt namus.

si labai 
ėjau pa-

u z

Aplaikiau pakvietimą ir po
rą tikietų nuo komįtteto dėl 
apgynimo sveturgimių daly- 
vaut ; piknike Camp Midvale, 
N. J., kuris atsibuvo 23 d. šio 

Nusiunčiau pinigus,
tikietus ir atsiprašiau, kad jų 
parengime negalėsiu daiyvau- 
ti. J/'V.. >

Bet ; 30-tą birželio tai nies, 
gloųcęsteriečiai ir c 
čiai hfe juokais rengh 
yyktif.
draugas Bekampius ant pietų.

Mat, mes tuęmi ketinam at
likt net tris gerus darbus : at-

J Avalon, N

samdei.-ie-
amėsvisi

J., pas
ant pietų.

i -t ■HB ■
K

Jeigu praleidote gerus 
filmus, tai juos dabar 
turite progos pamatyti j

1 Jau1 kelinti metai, ; kaip 
Thalia teatras New Yo^ke va
saros metu turi kaip ir “filmų 
festivalį’’ — rodomi seni bet 
geri filmai, > ir žmonės,: kurie 
praleido ir neturėjo progos tų 
filmų matyti, arba juos nęri 
matyti iš naujo, tą gali pąda- 
ryti.

Festivalis prasideda įliępos 
pirmą. Štai dalis jo pro£ra, 
mos, kuri gali įdomauti skaity
tojus. : ' / ,

Liepos 1-mą — seni Čaplino 
filmai ir seni Disney filmai — 
visi vienoje programoje; 1

Liepos 2 — du franeūžiški 
filmai,' “Adorable Creatures” 
ir “Lovėrs and LollipopsM;

Liepos 5 — tarybinis filmas 
“Lower Depths” pagal Gorkio 
knygą:

Liepos 7 — tarybinis filįnas 
“Boris Godunov’ ir britų fil
mas “Beggars Opera”;

Liepos 11 tarybiniai filmai 
“Ivanas baisusis” ir “Akmens 
gėlė”.

Liepos 16 — keli filmai 
apie dailininkus (Da Vinci, 
Van Gogh, Vermeer ir t.t.) ;

Liepos 18 —- “Aida” su 
Galina Ulanova ir “Concert of 
štars” — abu tarybiniai fil-

silankysim ir pasimatysim su 
seniai nfatyt.ais draugais ir pa
žįstamais, pasistengsim pa
remti progresyvę spaudą ir 
tuom pačiu kartu aplankysim. 
nelaimės ištiktą mūsų idėjos 
gerą draught & dąrbuotoją 
Juozą Bdkampį.
i

UM
BUSINESS OPPORTUNITIES

MIRE

buvo

Albanijos laik

ilgametis 
skaitytojas

Oficialus Ki-
“Liaudies

BUOERNfi. Staten Islande, Port 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdės- 
tyt mėsą, 2 šaldytuvai, dideli-įeina- 
mi. 2 pjaustymo maširios, 1 elektri
nis mėsai pjūklas. 2 svarstyklės, 
1950 trokas. Oru-vėdinamą. Gross "? 
$65,000. Savininkas apleidžia vietą, 
nori $5,000. GI. 2-9565. (121-128)*

d. Laidotuvėmis
Radzevi-

i

Pranas Gražys palaidotas 
birželio 25-tą ' 

į i

Birželio, 21 d. visai netikė
tai mirė williamsburgietis 
Pranas Gražys, turėjęs apie 
7o metų amžiaus. Jis’ mirė šv. 
Jono ligoninėje. Palaidotas 
birželio 
rūpinosi graborius 
čius.

Pranas ) 
dienraščio Laisvės 
ir rėmėjas, taipgi nuolatinis 
pažangiųjų lietuvių pramogų 
lankytoja/?. Paskutinį kartą jį 
matėme paskiausia įvykusia
me LDS kuopų piknike birže
lio 16-tą. Kai ten jis tapo už
kviestas į ;Sveturgimių apgyni
mui ruošiamą pikniką birž. 23, 
kvietėjui atsakė:. Tokį' svarbų 
darbą reikia paremti ir pa
prašė kelionei į tą pikniką bu- 
so tikėto. Praėjusį sekmadienį 
tame piknike susiėjus grupei 
lietuvių kas nors pastebėjo, 
kad Gražio nesimato, niekas 
iš mūsų nežinojome, kad jį 
sulaikė nje baimė karščio, ne 
toloka kelime, o pati didžiau
sia priežalstis — Gražys nebe- 
atvyko! Į

ILiko jo ; žmona ir posūnis.1 
širdingą! šeimai užuojauta!

PRANEŠIMAI
BROUKTON, MASS.

Piknikas- Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., rengia , iLfet- Taut. Namo Drau
govė, įvyks? sekmadienį, birželio 
(June) 30 dj, pradžia 1-mą valandą 
dieną. ! j

Bus muziką, visokių valgių ir gė
rimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės atsilankyti linksmai laiką 
praleisti. '

Rengimo Komisija (123-126)

I I » 1

MATTHEW A.i

• • ,

BUYUS
(BUYAUSKAS)

i

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

trumpi 
apie 

Tolsto-

L i e p, o s 21' — “Imperato- 
mai;
riaus lakštutė” ( (Čekoslovaki
jos) ir dar grupė ankstyvų 
Čaplino filmų ;

Liepos 22 — keli 
dokumentiniai filmai 
George Bernard (Shaw, 
jų, Čechovą ir t.(t.;

Liepos 23,— Švedijos filmas 
“Julie” ir francūzų filmas 
“Jenny Lomour”;

Liepos 25 — “Aleksandras 
Nevskis” ir “Čepajevas” — 
rybiniai filmai;

Liepos 29 - Italijos “Umber
to D” ir Japonijos “The Mag
nificent Sėven”.

Pilnesnė Šito festivalio pro
grama gali būti gaunama. Tha
lia” teatre. Ji prisiunčiama, 
paprašius, ir paštu.

PAGERBĖ ROSENBERGUS
Sekmadienį prie Ethel ir 

Julius Rosenbergų kapo Well
wood kapinėse, susirinko apie 
50 asmenų, Rosenbergų arti
mųjų ir draugų. Dalyvavo ir 
abu jų vaikai. Buvo vainikai 
padėti, prakalbėlės pasakytos. 
Taip buvo paminėta keturių 
metų sukaktis, kaip Rosenber- 
gai buvo elektros kėdėje nu
marinti. *

1,670 naujų auto myterių
- N. Y. bus .įtaisyta 1,670 

naujų automobiliams parkinti 
myterių. Tai bus daugiausia 
biznio centruose.

Gaisre žuvo visa šeima
West Chazy, N. Y., gyven

tojai Ed. Fountain, jo žmona 
ir trys maži vaikai sudegė,

'•J
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ae kilo gaisras

Dirbama mechanizuotai
Seda. — Židikų MTS darbi

ninkai nemaža vargdavo pa
kraudami žvyrą kastuvais, 
šiomis dienomis šis sunkus 
darbas mechanizuotas. Maši- 
nų-traktorių stotis gavo naują 
ekskavatorių. Juo ekskavato- 
rininkas J. Liepa ir j‘o pava
duotojas P. Ubą sėkmingai 
kasa žvyrą, kuris “Bielarusj” 
traktoriais su priekabomis ve
žamas į MTS sodybą.

K. Šilinskas
____________‘ t

Detroitas. — čia šian
dien prasideda nacionalinis 
NAACP suvažiavimas. Ja
me dalyvaus apie tūkstantis 
delegatų.

Hong Kongas. —Vietinės 
žinių agentūros sako, kad 
ofeialiai Liaudies Kinijos 
žinių agentūra “Hsinhua” 
perdavė gen. Lung Juno, 
nuomonę, jog Tarybų Są
junga turėtų atlyginti Ki
nijai už fabrikus, kuriuos 
evakuavo iš Mandžiurijos.^

Pekinas
nijos organas 
Laikraštis” sako, kad Šiau
rės Korėja ir Kinija kovo
tų, kad apsaugoti paliau
bas, Amerika laužydama 
paliaubas, stato javojun tai
ką Tolimuose Rytuose, sa
ko tas laikraštis.

Varšuva. — Apie 2,500 
žydų kas mėnuo apleidžia 
Lenkiją ir vyksta Izraelin. 
Vietinė spauda sako, kad* 
Lenkijoje liko mažiau negu 
20,000 žydų, — vietoje 3 
milijonų, kiek ten buvo 
prieš karą.

Tirana. — Albanijos laik
raščiai paskelbė Albanijos 
Liaudies Respublikos Minis
trų Tarybos nutarimą apie 
priemones, pagerinti šalies 
miestų ir darbininkų "cent
rų aprūpinimui držovemis, 
bulvėmis ir pienu. Užbrė- 
žiamas uždavinys 1960 me
tais padidinti daržovių ga4 
mybą, palyginti su 1955 me
tais, 43 procentais, bulvių 
— 49 proc., pieno — 40 pro-r 
centų.

I i , t ' . . . <

AVALON, N. J

Pietūs Pas 
Bekampius

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30-tą dieną? Esate maloniai kvie
čiami. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiame savo gražume, jūrų vanduo 
jau šiltas,' o oras eina vis karštyn. 
Pas Bekampius puikiose maudynėse 
patogu karščiuose atsivėdinti.

Be to, Bekampiai duos jums gerus 
pietus. Nepraleiskite šios puikios 
progas. Tuojau ruoškitės važiavimui 
ir gerai įsitėmykite Bekampiu ant
rašą ir telefoną:

Joseph Bekampis
147 13th St., Avalon, N. J.

Telephone: Avalon 7-5983

4 pusl. Laisvė (Liberty) Trečiad., birželio (June)

.■f4*tt ’.




