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LAISVE—LIBERTY

KRISLAI
Ettore Zucca byla.
Aukščiausio Teismo 

sprendimas.
H. Fast — puikus 

kalbėtojas.
T rūkomai.

Rašo R. Mizara

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos 
nacionalinis komitetas lai
ke trijų dienų posėdi ir nu- 

■ tarė sušaukti nacionalini 
! suvažiavimą, gruodžio mė- 
! nesi. Posėdyje trumpą lai- 
I ką dalyvavo ir pirmininkas 
' W. Z. Fosteris, kuris dėl 
! sunkios širdies ligos negali 
! būti perdaug aktyvus.

K. P. skelbia, kad per 
’ 60 dienų prieš suvažiavimą 
' jos visuose skyriuose vyks 
: diskusijos ir delegatų rin- 
i kimai.

Nacionalinis komitetas

Komunistų partija sušaukia 
savo nacionalj suvažiavimą

įdomu sprendimą Aukščiau
sias Teismas padarė natūrali- 
zuoto piliečio Ettore Zucca. 
gyvenančio Nevv York'*, bylos 
reikalu.

Valdžia pasiryžo si asmenį 
nupilietinti, — atimti iš jo pi
lietybe dėl to, girdi, kad jis, 
gaudamas pilietybę, užslėpė 
tą faktą, kad buvo komunistu 
partijos narys.

Byla pasiekė šalies Aukš
čiausią Teismą.

Teismas atmetė valdžios pa
siryžimą Zucca nupilietinti. 
Teismas pasakė, kad tasai ar- 

A gumentas, kuriuo valdžia pa
siremia bandydama Zucca 
nupilietinti, nėra pakanka
mas.

Pasirodo, kad valdžia už
vedė bylas dar prieš 60 tokiu, 
kaip Zucca, kad juos nupilie- 

\tinti. Kaip dabar bus su ju 
^oylomis ?

Amerikinis Komitetas sve- 
turgimiams ginti skaito šį 

į Aukščiausio Teismo sprendi-
7 mą nemažu laimėjimu. ’

Be abejojimo, tai geras 
sprendimas !

Teismo pirmininkas Earl 
Warren, rašydamas daugu
mos teismo narių nuomonę 
šiuo klausimu, tarp kitko pa
žymėjo, kad užvedimas pa
našių bylų, kokia buvo pra- 

W dėta prieš Zucca, labai ken
kia kaltinamiesiems. Netgi jei 
iŠ kaltinamojo pilietybė ir ne
atimama, tai visvien tarp kai
mynų, su kuriais jis gyvena, 
,lo vardas jau- esti “suteptas”.

Teisingai vyriausias teisėjas 
pasakė.

Puolimas ant natūralizuotų 
piliečių yra daromas einant 
Walter - McCarran įstatymu. 
Tasai įstatymas iš tikrųjų 

V Amerikos piliečius dalija į 
dvi kategrijas: čiagimius ir 
sveturgimius.

čiagimio piliečio nieks ne
siryžta nupilietinti tik dėl to, 
kad jis priklauso tai ar kitai 
politinei organizacijai. Bet 
sveturgimiai piliečiai yra pup- 

w „ Jami kaip tik dėl to, kad jie 
oVkada tai priklausė, sakysime, 

komunistų partijai. Juos ban
doma dabai* nupifietinti. Ei
nant tuo įstatymu*, natūrali- 

^ycuotas pilietis niekad nežino, 
* kada prieš jį bus užvesta by

la dėl nunatūralizavimo.
Dėl to šviesesnioji Ameri

kos visuomenės dalis reikalau- 
a ia, kad tasai įstatymas būtų 
•arba visai atšauktas arba pa

taisytas, kad šalies piliečiai 
turėtų būti visi lygūs: jei ku
lis nusižengė kokiam įstaty
mui, jis gali būti baudžiamas; 
visi privalo lygiai naudotis 
teisėmis, kurias garantuoja 
mūsų šalies konstitucija.

Tenka pasveikinti rašytoją 
Howard Fast už puikų pirmi- 

.frhinkavimą didžiuliame masi
niame Gegužės Pirmosios mi-

Meany ir Reutheris pesasi apie 
nusistatymą link Indijos Nehru
Washingtonas. — AFL- 

CIO tarybos posėdyje įvy
ko labai aštrūs ginčai tarp 
prezidento George Meany 
ir vice-prezidento Walter 
Reutherio. Meany* sakė, 
kad jam labai nepatinka 
Reutherio užsilaikymas In
dijoje, kur jis neseniai 
lankėsi. Mat, Meany keli 
mėnesiai atgal smarkiai a- 
takavo Nehru, vadindamas 
jį komunistų pritarėju. 
Bet Reutheris, kuris sve- 
čįayosi vėliau Indijoje, vie
šumoje kritikavo Meany

Darbo partijos pirmininkas 
GaitskelI atvyks i Ameriką

Londonas. — Britanijos 
Darbiečių partijos pirmi
ninkas Hugh GaitskelI pa
skelbė, kad jis šio mėnesio 
15 dieną išvyks Amerikon. 
Gaiskell, kuris neužima 
jokios valdiškos vietos, 
vyksta kaip privatinis pilie
tis, bet kaip darbietiškos 
opozicijos parlamente vadas 
jis Amerikoje tarsis ir su 
atsakomingais valdžios at
stovais-

GaitskelI yra savo parti
jos dešiniojo sparno žmo
gus.

riejimo mitingo, įvykusiame 
praėjusį pirmadienį New Yor
ke.

Howard Fast yra ne tik 
gausus, talentingas rašytojas, 
o ir ugningas kalbėtojas.“ Kal
bėti 10,000 žmonių mitinge 
atvirame ore nėra lengva, bet 
rašytojas tai mokėjo gerai at
likti.

• ■

Bet man vienas dalykas ta
me mitinge nepatiko: dauge
lis žmonių, toliau, nuo kalbė
tojų tribūnos stovinčių, užuot 
klausius kalbėtojų, patys 
tarp savęs šnekėjosi.

Tiesa, buvo tokių, kurie re
tai susitinka, kurte turi svar
bių reikalų, aptąrti—čia buvo 
proga. Bet net ir tuomet jie 
turėjo tartis tyliai, kitiems 
nekliudant.

Smagu, beje, pažymėti ki
tą faktą: masiniame mitinge 
dalyvavo nemaža Jaunų žmo
nių.

priėmė sekretoriaus Denni- 
so* raportą apie naujai su
sidariusią padėtį.. Jo ra
porto keturi vyriausieji 
punktai yra:

Darbo žmonių ir visu 
demokratinių pajėgų vie
nybė ;

Taikingos derybos tarp
tautine plotme ir santykių 
gerinimas;

Kelti dirbančiųjų Ame
rikos žmonių saugumą ir 
žaboti monopolistus;

Palaikyti Konstituciją ir 
i teisiu Biliu.

žodžius ir sakė, kad nei jis, 
nei daugelis kitų. Amerikos 
unjių vadų su Meany nuo
monėmis nesutinka.

Meany sakė, kad toks 
Reutherio užsilaikymas 
“ardo AFL-CIO vienybę,” 
bet Reutheris atsakė, kad 
tokiu klausimu, kaip nu
sistatymas link Indijos va
do, AFL-CIO pareigūnai 
gali turėti skirtingas nuo
mones, bet tas tiesioginiai 
negali kenkti organizaci
jos vienybei.

Vakarą Vokietija atsisako 
išlaikyti okupacines jėgas

Londonas. — Vakaru Vo
kietijos užsienio reikalų 
ministras Brentano čia ne
pasiekė susitarimo su už
sienio reikalu ministru 
Lloyd. O tartasi buvo gan 
opiu klausimu.

Britai, kurie dar laiko 
Vokietijoje nemažai kari
nių jėgų, nori, kad vokie
čiai ir ateityje apmokėtų 
už tų jėgų kareivines, mais
tą ir t. t. Mat, kaip oku
puota šalis, Vokietija visą 
laiką apmokėjo už okupa
cinių jėgų išlaikymą. Bet 
Vakarų Vokietija teigia, 
kad dabar, kuomet okupa
cija kaip ir baigta bent o- 
ficiališkai, britai, ameri
kiečiai ir francūzai patys 
gali ‘apmokėti savo armijų 
kaštus, kadangi jie Vokie
tijoje ne kaip okupantai, o 
kaip “sąjungininkai.”

Amerikiečiai nesikrausto
Kitas konfliktas išsivys

tė Amerikos zonoje Vokie
tijoje. Parlamentas (Bun
destagas) nutarė, kad a- 
merikiečiai civiliniai pa
reigūnai ir karininkai tu
ri kraustytis iš rekvizuotų 
vokiečių butų, bet ameri
kiečių štabas įsakė saviems 
nepaisyti vokiečių ir nesi- 
kraustyti.

Washingtonas. — Pirmi 
pranešimai iš District of 
Columbia rinkimų rodo, 
kad Stevensonas gavo žy
miai daugiau balsų, negu 
Kefauveris.

Jūrininkų reikalu

TSRS atmetė 
JAV protestą 
Maskva. — Tarybų Są

junga atmetė Amerikos 
kaltinimus, kad keli tary
biniai Jungtinių Tautų 
pareigūnai “kidnepino” 5 
tarybinius jūrininkus New 
Yorke ir juos išsiuntė na
mo. Kaip žinoma, Ameri
ka paskelbė du tarybiniu 
diplomatu, Turkiną ir Gu
rianova, nepageidaujamais.

Tarybų Sąjunga sako, 
kad tie jūrininkai sugrįžo 
laisva valia. Jie dabar 
randasi Maskvoje, kur už
sienio korespondentai tu
rėjo progos su jais kalbė
tis. TSRS sako, kad tie pen
ki. jūreiviai buvo detališ- 
kai apklausinėti Amerikos 
imigracijos pareigūnų Idle- 
wild aerodrome New Yor
ke ir jie galėjo įsitikinti, 
kad jūreiviai vyksta lais
va valia.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Paryžius. — 15 NATO 
šalių užsienio reikalų mi
nistrai tariasi. Keliamas 
planas paversti NATO e- 
konomine sąjunga šalia bu
vimo karine. To ypatin
gai nori francūzai.

Tuo tarpu Mollet ilgai 
tarėsi su Vak. Vokietijos 
ministru Brentano. Ran
dasi čia ir Dulles.

Minneapolis. — Metodis
tų suvažiavimas priėmė 
rezoliuciją, kurioje ragina 
baigti rasinę segregaciją 
visose tos sektos bažnyčio
se.

Washingtonas. — Senato 
taip vadinamas vidujinio 
saugumo komitetas, ku
rio priešakyje stovi Missi
ssippi rasistas Eastlandas, 
kamantinėjo pažangų žur
nalistą Joseph North, “Dai
ly Workerio” bendradarbį.

Jis atsisakė atsakyti į 
klausimus, naudodamasis 
Penktuoju konstitucijos 
pataisymu.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris ir ki
ti aukšti valdžios bei Kon
greso vadai, abiejų parti-

*jų, dalyvavo Alben Bark- 
kley laidotuvių apeigose 
metodistų bažsyčioje. Po 
tų apeigų Bąrkley kūnas iš
vežtas į Paducah, K., kur 
palaidotas ketvirtadienį.

Jungi. Tautos. — Saugu
mo taryba susirinks posė
džiui antradienį, kad iš
klausyti Hammarskjoldo 
pranešimą apie savo taikos 
misiją Artimuose Rytuo
se.

Marakešas, Marokas.^,-— 
Nacionalistai, sultono' Ben 
Jusefo rėmėjai, atsiskaitė 
su buvusio Marakešo pašos 
šalininkais ir nukovė 9 jų.

Nedarbas auto-indii Sirijoje 
kelia daugiau nerimasties

Detroitas. — Vis aštrė
jantis nedarbas automobi
lių pramonėje sukėlė ne
mažai nerimasties darbi
ninkų tarpe. Auto-darbinin- 
kų unijos (UAW) pildomo
ji taryba laikė savo posė
džius ir tarėsi apie susida
rančią rimtą padėtį.

Darbo departmentas pri
pažįsta, kad balandžio mė
nesi 123,000 auto-darbinin- 
kų buvo atleisti iš darbo. 
Unija sako, kad nuo to lai
ko, kai valdžia pravedė tą 
statistiką, daug tūkstančių 
kitu virto bedarbiais. ’ v

Kinijos radijo stotys geriau 
girdimos Taivane, negu Čiango
Hong-Kongas. — Iš For- 

mozos apeina žinios, kad 
čiangininkai yra labai su
sirūpinę. Iš Liaudies Kini
jos 23, radijo stotys perduo
da speciales programas 
Formozos gyventojams.

Tos Kinijos stotys galin
gesnės ir Formozoje geriau 
girdimos, negu > pačių 
čiangininkų. Kinijos stotys 
kartais visai nustelbia Tai
pei (Čiango sostinės) stotį.

...

Marinų korpuso vadovai skelbia, 
kad švelnins treniravimo metodą
Washingtonas. — Marinų 

korpuso komandantas gen. 
Pate skelbia, kad bus švel
ninamas naujokų trenira
vimo būdas. Seržantai, 
kurie iki šiol turėjo teisę 
bausti naujokus nakties 
maršais, sunkiu darbu, sto
vėjimu ramiai per ilgas va
landas ir panašiomis prie
monėmis, dabar tos teisės 
neturės.

Jau pripažinta, kad Par

Prekybiniai laivai plauks
Bombėjus. — Iš Odesos 

čia atplaukė tarybinis pre
kybinis laivas “Krasnodar,” 
kuris atvežė 1,700 tonu 7 v

laikraštinio popieriaus ir 
1,300 tonų plieno.

Skelbiama, kad tai yra 
pradžia tiesioginio laivinio 
susisiekimo tarp Tarybų 
Sąjungos ir Indijos. Tary
biniai laivai kursuos tarp

Katmandu, Nepalas. — 
Su didelėmis ceremonijo
mis tapo karūnuotas Ne
palo karalius Mahendra 
Bir Bickram Shah. Cere
monijose dalyvavo ir atsto
vai iš užsienio, įskaitant 
Liaudies Kiniją, Mongo
liją, Tibetą, Indiją, Pa- 
kist'ana ir kt. c

Nepalo gyventojai yra 
artimai giminingi indams 
ir Nepalas turi administra
cinius ryšius su Indija.

Londonas. — Sirija pra
dėjo pirkti ginklus Čeko
slovakijoje.

Daugiausia paskutiniu 
laiku iš darbo atleidžia Ge
neral Motors. Bet General 
Motors neskelbia visų atlei
dimų, o valdžia statistiką 
stengiasi gauti tik iš kom
panijų, ne per unijas.

UAW taryba sako, kad 
unija turi padėti bedar
biams ir kovoti prieš atlei
dinėjimus.

Jakarta. — Čekoslovaki
jos technikai padės Indone
zijai atstatyti metalo fabri
ką.

Čiangininkai dabar prašo 
amerikiečių, kad jie jiems 
pastatytų galingesnę stotį.

Liaudies Kinijos stotys 
savo programose dažnai 
kreipiasi į Čiango karei
vius, pasakoja jiems, kas 
dedasi jų senose tėviškėse 
Kinijoje, o kartais pamini 
vardus, perduoda sveikini
mus nuo giminių arba vai
kystės draugų.

ris Island įguloje, kur šeši 
marinai naujokai paskendo 
pelkėse per naktinį baus
mės žygį, ne vien seržantas 
McKeon, bet ir kiti naudo
jo tokias žiaurias priemo
nes. Taipgi iškelta, kad tą 
dieną girtas buvo ne tik 
seržantas McKeon, bet ir 
keli kiti puskarininkiai, 
Korėjos karo veteranai, 
kurie kartu su juomi gėrė. 
Jie taipgi bus nubausti.

tiesiog iš TSRS Į Indiją
Odesos ir Bombėjaus. Kad 
pasiekti Indiją, tie laivai iš 
Juodosios jūros pro Darda- 
nellus išplaukia Viduržemio 
jūron, paskui per Suezo ka
nalą Raudonojon jūron, o 
iš ten į Indijos vandenyną.

Indijos prekybiniai laivai 
tuo pačiu keliu plauks Ta
rybų Sąjungon.

Washingtonas. — Vals
tybės departmentas sutin
ka su Rumunija pradėti de
rybas. Rumunai siūlo, kad 
būtų susitarta apie kom- 
pensaęiją už nacionalizuotą 
Amerikos turtą Rumunijo
je iš vienos pusės ir Ameri
koje užšaldytą Rumunijos 
auksą iš kitos pusės.

Amerika taipgi ieško 
kompensacijos iš Bulgari
jos, Vengrijos ir Čekoslo
vakijos.

Budnos Aires. — Argen
tinos policija suėmė 44 ko
munistus.

350 prieš 68

Mollet laimi 
pasitikėjimą 
Paryžius. — Premjero 

Mollet valdžia vėl laimėjo 
senatvės pensijų klausi
mu. Už aukštesnes pensi
jas seneliams balsavo so
cialistai, komunistai, ra
dikalai ir dalis krikščionių 
demokratu, kurie čia ži-V 7 

nomi kaip liaudiečiai-res- 
publikiečiai. Iš viso už val
džią balsavo 350 deputatų. 
Prieš balsavo 68 dešinieji, 
bet ne Poujade grupės na
riai, kurie boikotuoja par
lamentą ir balsavimo metu, 
laikė savo suvažiavimą Pa
ryžiuje.

Daugelis dešinių nusista
tymų deputatų susilaikė 
nuo balsavimo.

Monravia. — Liberijos 
prezidentas Tubmanas ne
priėmė Tarybų Sąjungos 
pakvietimo apsilankyti 
Maskvoje.

kovos lauke 
Darbo unijų
Washingtonas. — 1,027 

atstovai nuo krautuvių 
darbininkų unijų lokalų iš 
20 valstijų suvyko čia. Jie 
lankys savo kongresmanus 
ir senatorius, reikalauda
mi, kad algos minimumas 
(kuris dabar yra doleris 
valandai) galiotų ir krau
tuvių darbininkams.

Philadelphia. — Čia 
smarkiai veikia Darbo uni
jų sudarytas komitetas, 
kad remti Earl. F. Dales, 
negrą kandidatą Kongre- 
san iš 4-o distrikto. Dales 
yra demokratas ir unijoms 
draugingas politikas.

Washingtonas. — AFL- 
CIO išleido 13 plokštelių- 
rekordų apie AFL-CIO su
siliejimą. Tos plokštelės, 
kurios sudaro apie valan
dos ilgio programą, siū
lomos visoms radijo sto
tims, kurios nori jomis 
pasinaudoti.

Jeruzalė. —Pasaulinis si
onistų kongresas sako, kad 
Hammarskjoldas neatliko 
tikros taikos misijos. Esą, 
jis tik “apdengė skraiste 
ugniakalnio krateri, bet ug- 
niakalnis gali bile kurią 
dieną išsiveržti.” Izraelie
čiai, mat, norėjo ne pa
liaubų patvirtinimo, o tik
rų derybų tarp jų ir arabiš
kų valstybių.

ROMA. — Egipto prem
jeras Nasser i s tapo pakvies
tas apsilankyti Italijoje ir 
jis kvietimą priėmė. Itali
ja paskutiniu laiku deda pa
stangas atgauti savo itaką 
Artimuose Rytuose, kurią 
kadaise turėjo.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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Lietuvis Kaukaze
Išlaikys ar neišlaikys7 

Pagaliau lengviau atsidūs- 
. Pavyko! Po to visi 

Grynas kalnų persikeliame į kitą pusę.
Po kelių valandų pasie

kiame Džantugano perėją. 
Čia prasideda v i r s ū n ė s 
šturmas. Juo toliau, tuo 
sunkiau eiti. Vis dažniau 
sustojame pailsėti. Pasikė
lę ketera, prieiname sniegu 
padengtą šlaitą.' Kojos gi
liai sminga į saulės įšildy
tą sniegą. ' Einame susiri
šę virvėmis, nes šlaitas gan 
status. Judesiai labai mo
notoniški. Iš pradžių sti
priai į sniegą statome vieną 
koją, po to antrą, o paskui 
pusiausvyrai išlaikyti įsmei- 

I menų. Sugulę mažoje pa-Įgiame ledkirtį. Ir taip be- 
North Atlantic Council lapinėje, bandėme dalintis veik keletą 

netrukus nas-du-trys, vienas-du-trys. 
blaks- Pagaliau sniegas pasibaigė.

Prieš mus—vingiuotas ku- 
| luaras. Kylame jo dešiniuo-
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MR. DULLES EUROPOJE
TENKA PRIPAŽINTI tą faktą, kad mūsų šalies 

valstybės departmento sekretorius Mr. Dulles yra vie
nas iš didžiausiu keliautojų. Retai khda esti namie: 
tai važiuoja, tai lekia, ir vis, aišku, valstybiniais rei-

Prieš trejetą dienų Mr. DuITees išlėkė Europon. Pir
miausia jis tarėsi su Francūzijos valdžios atstovais Pa
ryžiuje, vėliau tarsis su kitų valstybių—Vakarų Euro
pos valstybių—valdžių atstovais.

Na, o 
(Šiaurinio 
Mr. Dulles

Atlanto Tarybos) posėdis, kuriame, aišku, 
bus vadovaujanti jėga.
arba North Atlantic Treaty Organization, 
jau seniai sakė, reikėtų reformuoti. Reikė-

Kiekvieną vasarą neina-Į gu. 
ža Lietuvos jaunuolių pra
leidžia atostogas alpinistų tame, 
stovyklose. C 
oras, aukštai įsirėžusių į 
dangų viršūnių šturmas —

I geriausias poilsis atostogų 
j metu. Kartu su kitais per- 
| nai Kaukazo alpinistų sto- 
; vykioje buvo ir F. Mie- 
i liauskas.. Žemiau spausdi-

.. Pirmoji naktis Kau- 
| kazo kalnuose. Čia pat ty- 
■ kiai ošia miškas, nuo kal- 
į nagūbrių lėtai slenka rū- 
i kas. Aplink tylu, ir tik ga- 
i lingas Baksanas su greituo
ju Jusengi niekad nenusto-

valandų: vie-

maisto ži-

iš Interna-

Mr. Dulles
tų tą organizaciją “padaryti kuo nors didesniu negu tik 
militariniu susivienijimu.” Kitais žodžiais, atrodo, ei
nama prie “NATO” “persilaužimo” į blogesnę ar į ge
resnę puse, mes nežinome.

Mes, kaip ir visas pasaulis, tačiau žinome vieną: 
NATO jau nebeatitinka'tam tikslui, kuriam buvo įkur
tas. Organizacija buvo padaryta grynai militarine są
junga, nukreipta vyriausiai prieš Tarybų Sąjungą.

Dabar, po Stalino mirties, kai Tarybų Sąjungos ko
lektyvine vyriausybe pradėjo naujus žygius tarptauti
nėje politikoje — didelius žygius, nukreiptus už taiką— 
tai ir pačių NATO narių tarpe jau atsiranda nepasiten
kinimo senomis metodomis, ankše-iau nustatytomis gai
rėmis. Ypatingai Francūzijos valdžia ėmė prieš tai 
zurzėti, kalbėti, tyliai nrotestuoti.

Visa tai, žinoma, pareina iš to, kad pasaulio žmo
nės reiškia norą matyti taiką, pastovią ir visuotinę, 
visa tai reiškia, kad šimtai milijonų žmonių nenori ma
tyti militariniu sąjungų, o nori matyti ekonominiais bei 
kultūriniais tikslais apsivienijusias tautas.

Mūsų valstybės departmentas, kuris labai karštai 
stojo už galingą NATO, už ginklavimąsi ir ginklavimą 
kitų, šiandien mato, jog iš tos politikos naudos nėra— 
“iš tų pelų nebus grūdų.” Jis gerai mato, kad Tarybų 
Sąjungos įtaka pasaulyje vis tebekyla, gi Amerikos įta
ka puola žemyn.

Dėl to Mr. Dulles ir pradėjo galvoti apie naujas 
gaires, apie naujus pridėčkus North Atlantic, Treaty 
Organizacijai.

Ką jis ten pasiūlys, kokius konkrečius planus duos, 
kaip į visa tai pažvelgs kitos Vakarų Europos šalys, lie
kasi palaukti ir pamatyti. Mums atrodo, jog visgi gal Į 
kas nors jų bus pagerinta.

įspūdžiais, bet 
nuovargis užmerkė 
tienas.

Pirmąsias astuonias 
nas mokomės lipti į kalnus. 
Kaskart pakylame aukš
čiau, o vakare grįžtame at
gal į stovyklą. Vis labiau I t 

retesnio ! j

ju kraštu. Kartas nuo kar-

Maisto stoka
Maisto mokslininkai be- 

nagrinėdami maistą sura* 
do, kad netikusi mityba su
kelia žmogaus kūne nervų 
betvarkę ir padaro žmogų 
neuro tiku, pikčiurna be jo
kios matomos 
Taip išsireiškė 
novas, mitybos 
D r. W. Gudinę
tional Nutrition Research 
Foundation. D r. Gudinę pa
taria amerikiečiams grįžti 
prie senoviškų, paprastų, 
nefabrikuotų valgių. Jis 
nurodo statistiką, kad šiais 
laikais tiktai 22 amerikie
čiai iš kiekvieno tūkstan
čio esą pilnai sveiki; kiti vi
si turi daug maž sveikatos 
sukrikimo požymių nuo ne
tinkamo maisto.

Dr. Gudinę nurodo met 
gręsiančiu pavojumi žmo
nių sveikatai paprotį, jei
gu jie nesustos valgę bal
tąjį cukrų, baltą duoną ir 
visus tešlainius, kas tik yra 
pagaminta valgymui iš bal
tintų miltų. Taipgi per
daug naudojimas kavos, 
mustardos, juodųjų pipirų

darni skrenda žemyn...
j Kuo arčiau viršūnės, tuo 

. įsunkiau kopti. Kai kur ten- i priprantame prie retesnio L o . ... / ...!1 1 j j . 1 p. . . ka kalti kablius. ; oro, didesnio fizinio ap- į
i krovimo. Pagaliau, mūsų j Iki viršūnės liko jau tik 
i grupė gauna taip nekan- 300 metrų. Staiga pasigirs- 
triai lauktą uždavinį: per 
keturi as p a ras įveikti 
Džantugano viršūnę ir at
likti Via-tau viršūnės tra
versą (išilgai pereiti per 
viršūnę ir nusileisti prie
šingu užkopimui šlaitu).

i
į Iš vakaro susidedame i K 
| kuprines maistą, šiltus dra- 
I bužius, palapines, virves, 
i kablius bei kitus būtinus 
alpinistui reikmenis, o tre
čią valandą ryto, atsisveiki
nę su draugais, paliekame

to išjudinti akmenys švilp- jr kitokių vidurius .degi-

ta kažkas p a n a š a u s į 
smarkų miško ošimą. Tai 
nuo kaimyninio šlaito ati
trūko keliasdešimties tonų 
sniego luitas ir nugarmėjo 
žemyn. Į pačią viršūnę ve
da mažas, pilnas nuolaužų 
kuluaras. Keliamės juo. Ko
piame vienas šalia kito. 
Dar keletas minučių, ir 
mūsų žvilgsniams atsiveria 
horizontas. Pergalė! Koks 
nuostabus reginys: kiek 
akis aprėpia, aplinkui—kal
nų virtinės, tarp kurių gi-!

! nančių prieskonių. Minkš
tieji gėrimai naikina žmo
gaus kūne kalkes, kurios 
tai]) labai reikalingos kau
lams stiprinti, o labiausia 
dantims. Dr. W. G. ima 
pavyzdį iš praeitos tarptau
tinės olimpijados Italijoje, 
kur amerikiečiai sportinin
kai pasirodė fiziškai daug 
silpnesni už* rusus sporti
ninkus. Jis sako: tyrinėji
mas parodė, kad mūsų 
sportininkai minta prece- 
liais, pynacais, ir gerdami 
minkštuosius gėrimus ne

įgauna kūnui reikalingų vi-

. Buvo teirautasi, ką valgo
■ Tarybų Sąjungos sportinin- 
i kai. Jie neslėpdami nieko 

Jiai įsirėžę juoduoja tam- i atsakė: valgo juodą rupią

Per savo gyvavimo metus 
Kinijos Liaudies Respubli
ka pasiekė didelius laimėji
mus ekonomikos srityje. 
Išplėtojus didelę pramonės 
įmonių statybą, plačiai išsi
vystė visos Kinijos liaudies 
ūkio šakos.

Šalyje sukuriamos ištisos 
gamybos sritys, kurių dar 
nežinojo Kinijos istorija. 
Čia atsirado mašinų gamy
bos, prietaisų gamybos, che
mijos bei kitos įmonės. Vien 
per* 1953-1955 metus Kini
jos Liaudies Respublikoje 
pastatyta daugiau kaip 270 
pramonės įmonių, vidutinis 
metinis pramonės produk
cijos padidėjimas šalyje 
per tuos metus sudarė 17.5 
procento. Iki sekančių metų 
pabaigos numatoma bend
rąją pramonės produkcijos 
apimtį Kinijos Liaudies 
Respublikoje p a d i d inti 
beveik du kartus palyginti 
su 1952 metais.

Kinijos Liaudies
publikos ekonomikai spar
čiai vystytis žymia dalimi 

kad metai iš
KLR preky- 
kitomis šali- 
metais Kini- 

Respublika

Sėkmingai vystosi Ki
nijos Liaudies Respubli
kos prekybos santykiai su ° 
Ceilonu. 1952 metų gruod
žio mėnesį Pekine buvo pa
sirašytas ilgalaikis Kini
jos - Ceilono prekybos susi
tarimas, o jau 1953 metais 
Kinija tvirtai užėmė antrą
ją vietą Ceilono užsienio 
prekybos apyvartoje. Vien 
praeitais metais Ceilon pri
statė Kinijai 50 tūkstan
čių tonų kaučiuko mainais 
į 270 tūkstančių tonų Kini-y* 
jos ryžių. Be to, KLR pirko 
iš Ceilono daug kokosinio 
aliejaus. Kinijos - Ceilono 
prekyba ne tik kad padeda 
palankiai vystytis abiejų 
šalių ekonomikai, bet ir 
užtikrina nuolatinį uždar
bį ne mažiau kaip 300-ams 
tūkstančių Ceilono gyven
tojų. dirbančių kaučiuko '■ 
plantacijose.

Res-

padeda tai, 
metų plečiasi 
bos ryšiai su 
mis. Jau 1954 
jos Liaudies 
prekiavo daugiau kai]) su 
šešiasdešimties šalių pra
monės ir prekybos firmo
mis.

Plačiai išsivysčiusi Ki
nijos užsienio prekyba su 
Tarybų Sąjunga ir liaudies 
demokratijos šalimis ap
rūpina Kinijos liaudies ūkį 
viskuo, kas reikalinga jam

vietą Kinijos 
Respublikos už-

vaisiais metais KLR užsie
nio prekybos ryšiai su Indo
nezija. Jie vystomi pasire
miant prekybos susitari
mu, kuris tarp šių dviejų 
šalių buvo sudarytas 195<r 
metų lapkričio mėnesį.

Nuo 1954 m. rugpiūčio 
mėnesio iki 1955 metų lie
pos mėnesio prekių mainai 
tarp KLR ir Indonezijos su
darė 6 milijonus Anglijos 
svarų sterlingų. Kinijos-In-' 
donezijos prekybos susitari
mas nenustato jokių apri
bojimų abiejų šalių tarpu
savio prekyboje- Indonezija 
tiekia Kinijai įvairios pra
moninės žaliavos, kokosinio 
aliejaus, cukraus, kavos w 
kitų prekių, kurios reikalidk 
gos Kinijai. Mainais j šias 
prekes Indonezija impor
tuoja iš Kinijos stakles, 

elektros -.. . Kopiame jau aštuonias 
valandas. Saulė negailes
tingai kepina. Nespėji net 
šluostyti prakaito nuo vei
do. Išeinant, kuprinės svė- 

j re po 25-28 kilogramus, o 
; dabar jos atrodo dvigubai 
Į sunkesnės. Kankina troš- 
I kūlys... Apie antra valan- 
! dą užkandame ir vėl skuba- 
; me pirmyn. Kelias pasun- 
i kėja • 

VODKA yra tautinis rusų tautos gėralas. Apie vod- I perėją.
ką labai dažnai parašo visokių anekdotų Amerikos ko
mercinė spauda, kai ji liečia tarybinių pareigūnų suruoš
tus priėmimus.

Bet pastaruoju metu vodka buvo pradėta populia
rinti ir Amerikoje. Tik, žinoma, ne tarybinė vodka, o 
“tikrai amerikietiška,” pagaminta gal New Yorke, gal 
Chicago j e. Sakoma (mes, tiesą pasakius, nežinome), 
vodką jau pradėjo smarkiai naudoti ir amerikinės po
nios savo “arbatėlėse.”

Bet ne apie pačią vodką mes čia norime pasisakyti, 
o apie jos veikmę.

Štai, pranešama, kad marininkų saržentas Matthew 
C. McKeon, gerokai paragavęs vodkos, nutarė parodyti 
savo apmokomiems kariams, koks jis. didelis žmogus. Tai 
buvo Ribbon Creek vandeny, Parris saloje, South Caroli- 
noje, prieš keletą savaičių. Saržentas McKeon įsakė ma- 
rininkams bristi per vandenį, nepaisant visko. Jie 
klausė—kur gi, jis saržentas, viršininkas, jų bosas, še
ši jauni vyrai-marininkai bebrisdami nuskendo!

Dabar mihtarinis teismas tyrinėja visa ta reikalą. 
Čia ir paaiškėjo, kad saržentas McKeon “veikė vodkos 
įtakoje.”

Kuo toji byla baigsis, matysime vėliau. Čia tik te
galima pastebėti, jog ne viskas yra gerai mūsų šalies 
kariuomenėje, jeigu tokie dalykai įvyksta.

VODKA — kopiame į Mestijos 
. Tik apie pavakarę, 

nusileidus į Adyr-su tarpek
li, pastatome palapines.. Iš 

I čia ir šturmuosime Džantu- 
I ganą.

i išsiruošiame. Pamažu vo
rele traukiame ledyno mo
rena aukštyn. Šviesėja, 
kalnagūbrių viršūnės sužė
ri tekančios saulės spindu
liuose. Po kurio laiko jie 
pasiekia ir mus. Užsideda- 
me akinius, nes sniegas tie
siog akinte akina. Kai kur 
aplenkdami, kai kur per- 

! šokdami pasi taikančius 
p 1 y š i us,' pasirarmstydami 

I ledkirčiais, eglute kopiame
tiesiai į viršų. Priėjus snie
gu padengtą ledyną, suma
žiname žingsnį, nes čia ga
li būti įvairių staigmenų.

GAL IR PAVYKS
EGIPTAS IR IZRAELIS formaliai pasirašė doku

mentą, pagal kurį abidvi šalys sutinka vieila kitos nepul
ti, nepradėti ginkluotų provokacijų.

Dabar Jungtinių Tautų generalinis, sekretorius no
ri, kad tokį pat dokumentą pasirašytų ir Sirija, kuri, 
kaip pranešama iš Damasko, nelabai nori tai daryti; 
Sirija reikalauja; kad Izraelis pirmiau sutiktų nedaryti 
kai kurių kitų žygių pirmiau negu bus pasirašyta “cease
fire” sutartis.

Gal būt kaip nors Jungtinių Tautų sekretoriui ir 
pavyks sulipdyti taiką Palestinoje. Žinoma, tai labai 
daug priklausys nuno didžiųjų valstybių nusistatymo tuo 
reikalu.

mąsias kliūtis, bet paėjėję 
kiek toliau, atsiduriame 
prieš 5-10 metrų pločio ply- 

| šį. Ieškome siauresnės vie- 
! tos. Nėra. Už dviejų šim
tų metrų vienas draugų at
randa “tiltą.” Tai sniego 
danga sujungė abu plyšio 
kraštus. Tačiau ar “tiltas” 
išlaikys ž m o g ų ? Daug 
svarstyti nėra ko, nes rei
kia skubėti. Lengvinusia
jam tenka “garbė” pirmam, 
susijuosus virve, pereiti per 
šį be kalto be kaltelio, be 
kirvio be kirvelio pastatytą 
tiltą. Visi įtemptai sekame, 
kaip draugas šliaužia snie-

vingiuoja siauros upokšnių 
juostos. Ir nejučiomis pri
simena vieno alpinisto žo
džiai: “Negalima aprašyti 
tos gamtos didybės, kuri 
atsiveria nuo kalno viršū
nės. Norisi kristi ant snie
go ir išbučiuoti jį.” Iš tie
sų, vieną kartą pamačius šį 
reginį, negalima užmiršti 
jo visą gyvenimą.

Žemyn keliauti kur kas 
lengviau: stačiomis uolomis 
leidomės virvių pagalba, o 
snieguotais šlaitais — “kaip 
slidininkai.”

Greit prabėgo dienos al
pinistų stovykloje. Reikia 
atsisveikinti su kalnais, ta
čiau neilgam—iki kitos va
saros.

F. Mieliauskas

Amerikoj dabar parsiduoda 
žymiai mažiau automobiliu

New Yorkas. — “Times” 
sako, kad rimto krizio simp
tomai matosi ir jie ryškiau
si automobilių ir ūkio ma
šinų lauke. Šį pavasarį, 
kuomet paprastai parsiduo
da daugiausia automobilių, 
parsidavė tik pusė tiek, 
kiek tuo pačiu laiku 1955- 
ais metais. Automobilių fa
brikantai, kurie tikėjosi 
šiais metais “rekordinių 
metų,” labai nusvylę. Ma
noma, kad jie pradės at
leisti iš darbo tūkstančius 
darbininkų.

Dar rimtesnė padėtis 
reiškiasi žemės ūkio maši- į 
nu lauke. Šį pavasarį jų į 
parsidavė net 80% mažiau, 
negu praeitais metais, kas 
rodo, kad farmerių ekono
minė padėtis yra nepapras
tai pablogėjusi. ,.

ruginę duoną, bulves, mė
są, kopūstus ir kitas daržo
ves. Geria pieną ir visus 
iš pieno gaminius.

Grožio įstaigų specialis
tai patyrė, kad dėl netiku
sios mitybos slenka nuo 
galvos plaukai. Nustoja sa
vo naturališkos spalvos ir 
greičiau pražyla. Taipgi 
nuo netinkamo maisto, ran
kų pirštų nagai būna tra
pūs ir lupasi, veido oda ru
pi ir pleiskanuoja.

Kai kurie skaitytojai su
sidomėję sveikatos patari
mais, siunčia gydytojams 
laiškus su klausimais: ką 
reikia valgyti, kad būti 
sveikais? Gauna atsakymą: 
reikia valgyti kasdien žalių 
lapotų daržovių ir virtų 
šakninių daržovių, išgerti 
nemažiau puskvortę pieno 

' kasdieną, valgyti vaisius 
arba gerti vaisių sunką. 
Jeigu negalima šviežių vai
sių gauti, tai gerai ir iš 
skardinių, arba džiovintų. 
Duoną rupią ruginę arba 
rudą kvietinę. Mėsos, žu
vies, nors sykį į dieną. 
Kiaušinių ne daugiau kaip 
du per dieną. Rudą cukrų 
arba medų dėl saldumynų. 
Visokias džiovintas pupeles, 
gerti daug vandens. Grūdų 
malūnų magnatai tik tuo
met sustos smulkiai malti 
ir nuodais baltinti miltus, 
kuomet žmonės susipratę 
atsisakys valgyti, kas pa
gaminta iš baltintų miltų ir 
baltinto cukraus. Kitokios 
kovos kol kas nėra, arba 
kova nesėkminga.

Progresas

Jeruzale. — Daug keliau
jantysis J. T. sekretorius 
Hammarskjoldas vėl Izrae
lyje, kur jis atvyko iš Kai
ro. Jis vėl konferavo su 
premjeru Ben-Guriomi.

Didelę 
Liaudies 
sienio prekyboje užima Azi
jos šalys.

1951-1955 metais Kinijos tekstilės mašinas,
Liaudies Respublika patie- aparatūrą ir kitas pramo
kė Indijai daugiau kaip 665 
tūkstančius tonų grūdų, 
gaudama mainais džiuto, 
tabako ir kitų prekių. 1954 
metų spalio mėnesį buvo su
darytas Kinijos - Indijos 
prekybos susitarimas, pa
gal kurį Indija tiekia Kini
jai tabako, mangano rūdos, 
automašinų, į r e n.g imu. 
Kinija savo ruožtu tiekia 
Indijai ryžių, sojos pupelių, 
tekstilės įrengimų, staklių, 
šilko, chemikalų ir kitų pre
kių. Išdavoje 1954 metais 
bendrieji prekių mainai

ginti su pirmesniaisiais 
metais trissyk padidėjo ir 
per nai nenukrypstamai 
augo.

Savo užsienio prekybos 
santykius su Birma Kinijos 
Liaudies Respublika grin
džia prekybos susitarimu, 
kuris 1954 metais buvo pa
sirašytas trejiems metams. 
Sutinkamai su šiuo susita
rimu per 1955-1957 metus 
KLR kasmet užperka iš 
Birmos 150 - 200 tūks
tančių tonų ryžių, o mainais 
tiekia Birmai įvairių pra
monės įrenginių. Praeitais 
metais tarp KLR ir Birmos 
buvo sudaryti kontraktai,

Birmos pramonei įrengimų 
komplektus tekstilės įmo
nėms, valcuoto metalo, vam
zdžių, įvairių statybinių 
medžiagų.

Sunku įvertinti, kokią 
reikšmę turi prekių mainai 
tarp KLR jr Birmos. Mai
nais į ryžius, ‘kurių realiza
vimo srityje Birma patiria 
didelius sunkumus, ši šalis 
gauna reikalingų jai įren
gimų bei medžiagų.

nines prekes.
1954 metais beveik trigu- 

jbai padidėjo palyginti su 
pirmesniaisiais metai pre
kių mainai tarp KLR ir 
Pakistano. Pakistanas vis 
didesniu mastu eksportuoja 
į Kiniją džiutą, medvilnę 
bei kitas prekes ir mainais 
į jas gauna iš Kinijos ang
lies, medvilninių audinių, 
popieriaus bei kitų prekių. 
Kinijos ir Pakistano prekių 
mainai patenkina abiejų 
šalių ekonomikos poreikiuf • 
ir sudaro palankias per
spektyvas prekybai tarp 
KLR ir Pakistano toliau 
vystytis.

KLR ir Japonijos ekono
mikai didelį reikšmę turi/ 
Kinijos - Japonijos preky
bos susitarimas, kuris per
eitais metais buvo pasira
šytas Tokio mieste tarp Ki
nijos Liaudies Respublikos 
prekybinės delegacijos ir 
Ja p o n i j o s komercinių 
sluoksnių atstovų. Susitarį-y 
me numatomas abipuses 
prekių tiekimas per viene
rius metus už 60 milijonų 
svarų sterlingų. Pagal šį 
susitarimą Kinija t. 
Japonijai

i akmens 
druskos, 
vaistinių augalų ir 
mainais į tai gauna iš Japo
nijos vario, aliuminio, val
cuoto metalo, įrengimų, lai
vų, trąšų, dažalų, automa
šinų, elektros ir radijo me
džiagų, laikrodžių, prietai
sų bei kitų prekių. Kinijos- 
Japonijos prekybai toliau 
plėsti susitarime numatomi 
įsteigti abiejose šalyse nu< •-w 

(Tąsa 3-čianie pusi.)

rūdos,

aliejaus,

tiekjf ’ 
ketaus,

t.t., o
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Darbininkų Sveikata
D r. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Automobilių dujos labai 
nuodingos. Mašinų moto
rai, degindami gazoliną, 

f pro užpakalinį vamzdį pri
leidžia oran daugybę tų 
nuodingti dujų. Nuo tų du
jų žmogui darosi net “pik
ta ant širdies,” vemt ver
čia, galvą jam susuka du
jos, net skaudėt suima gal
vą, miegas ima marint. Iš 
tikro,
ne vienas 
snūsta,

zinimo arba gedimo kurios 
nors šakos. Visų sunkiau
sia yra veido neuralgija, 
vadinamoji “trifacial neu
ralgia” arba “tic doulou-

nuo važiuotės dujų 
vairuotojas ap- 

užmiegą, ir iš to 
nelaimės, susidūri-

reaux.”
Pačiam ausies prieky, gi

liai yra kaukolėj skylutė, 
pro kurią iš smegenų išeina 
trišakis veido nervas. Štai 
šitas nervas kai kada ima 
gest, ir tada žmogų kanki
na neapsakomi skausmai

So. Boston. Mass

žmonės ypatingai 
toms varikliu du- 

Kai vežimai tirštai 
važiuoja iš

šitų nuodingų 
Tos dujos nespėja 

išsisklaidyt ir 
važiuo- 

pėsčius, kurie

vmai.
Tūli 

jautrūs 
joms, 
susigrūda ir
lengvo, tai oras irgi tirštai 
prisipildo 
dujų 
taip ūmai 
nuodyte nuodija 

r liūs, net ir
ten ilgiau pasimaišo.

Čia jau jokio vaisto, jokio 
apsigynimo nėra, kaip tik 
nevažinėt tokiais keliais, 
kur perdidelė susidaro 
grūstis. Blogas, apnuody
tas oras permuša ir visą ge- 
rūmą ir pasiv a ž i n ė j i m o 
džiaugsmą.

kėlės, išsidraikiusias po vei- 
dą.

Tokiam skausmui apmal
šint, gydytojai įleidžia į tą 
nervą gryno alkoholio; 
įšvirkščia taipgi vitamino 
B12, daro net ir operaciją: 
ta nervą dalinai arba ir vi
siškai perpiauna.

Neseniai tapo susektas 
vaistas tokiai veido neural
gijai sustabdyt. Yra tai 
dirbtinis, sintetinis vaistas 
— stilbamidinas, kurs pa
prastai vartojamas grybeli- 
niam (“fungus,” pelėsiai, 
musai) apsikrėtimui mažin-

Neuralgija dažnai esti 
vargiai pakenčiamas skaus
mas, paeinąs dėl kokio er

Ligoniui su veido neural
gija gydytojas priskiria imt 
po vieną s t i 1 b a m i d i n o 
(“tilbamidino”) kapsulę 
kasdien per dvi savaites, ir 
nervinis skausmas apstoja 
ilgam laikui.

Kolūkio pirmininkas 
pasakoja...

MENAS ir LAISVĖS 
FONDO VAJUS

Kiekvienam didesniam 
žygiui pavartojama menas. 
Pavyzdžiui, prieš sporto 
rungtynes sudainuojama 
tautos himnas; išleidžiant 
kariuomenę į tolimą šalį, 
orkestras groja ūpą kelian
čias melodijas, kad keliau
tojus susti print dvasiniai. 
Neveltui yra sakoma, kad 
menas tai žmogaus dvasi
nis penas.

Šį pavasarį Bostono apy
linkėje gražiai pasižymi 
menas, ir jis gana daug pa
sitarnaus Laisvės $15,000 
fondui. Mat, koncertas, te
atras ar banketas su daino
mis susilaukia daugiau da
lyvių.

Balandžio 21 d. Montel- 
los Liuosybės Choras turėjo 
koncertą ir labai dailiai pa
sirodė. Nors chorelis nedi
delis, bet mokytojo Pociaus 
gražiai, harmoningai sumo- 
kytas; nereikia pamiršti, 
kad monteiliečių choras su
sideda, daugumoj, iš solistų. 
Solo gražiai sudainavo Rožė 
Stripinis ir Aldona Dow
ning. Taipgi dainavo due
tus Stripinis su Yuodeika 
ir Aldona su savo vyru; ge
riausia publikai patiko, 
kuomet jie sudainavo lietu
vis k a i “Mudu abudu.” 
Taipgi sulošė vieno akto 
šeimos vaizdelį. Vaidino: 
Rožė Stripinis, Stasys Po
cius ir Šmitienė. Tas viskas 
įvyko naujai atremontuoja
mo j salėj; publika užpildė

I
Kaip paukšteliai ant šake

lių linksmai šokinėja,
Taip močiutė ant ranke

lių mane glamonėjo
Rūpestėlių neturėjau, ko
kis bus rytojus;

Ka mačiau, kur tik žiūrė- 
jau, viskas buvo rojus, 

Meilė nekankino sielą, ne
veržės liūdnumas;

Visur viskas buvo miela, 
vien saldus ramumas.

Mūsų Pridėckas
Man jaunyste greita bėgo, 
aš visai nebojau;

Kad jaunystės trumpas 
amžius, višai nežinojau. 

Rankos, kojos man sustin
go, galvoj suskambėjo;

Ir nejutau, kaip senatvė 
pas mane atėjo.

Jaunutis

Avalon, N. J.
Svarbus pranešimas visiems 

prieteliams New Jersey, Penn
sylvania, Maryland ir New 
York valstijų.

Pranešama, kad pas mus 
rengiama, atidarymo vasaros 
sezono proga, didelis kermo
šius. Kada dabar atšilo, ka
da miestuose neramu jau da
rosi, mes su Philadelphijos, 
Camdeno ir Chesterio priete- 
lių pagalba, rengiame šią su
eigą. čia galėsite puikiai pra
leisti laiką. Bus smagu ir 
linksma visiems sykiu sueiti 
t ar]) savųjų ir praleist links-

■ mai ir naudingai laiką. Val
gio ir gėrimo bus pakankamai 
visiems. Tai viskas bus veltui. 
Todėl, užkviečiame visus ir 
visas nepatingėti pas mumis!

Su Lietuvos Černiachovskio 
vardo kolūkio pirmininku Vin
cu Adomavičium aš susitikau 
betrukus po to, kai pasibaigė 

* T TSKP XX suvažiavimas. Ma
no pašnekovas buvo suvažia
vimo delegatas, ir supranta
ma, kad mūsų, kalba prasidėjo 
nuo įspūdžių apie suvažiavi
mo darbą.

ti u kartus. O 
valstiečiai tiki- 

rezultatus

dės beveik du kartus, pieno— 
daugiau kaip 
mūsų kolūkio 
si pasiekti tokius
ne į penkmečio pabaigą, t. y 
1960 metais, o vieneriais 
dvejais metais anksčiau.
bar pas mus yra dvi gyvuli- j 
ninkystės fermos.
300 galvijų ir 
Pereitais metais abi 

tūkstančių
Mes dabar turime

Mes turime 
600 kiaulių, 

fermos 
rubliųlegatais balsavau už Dirckty- davė 700 

vas dėl naujojo penkmečio 
plano, — sakė kolūkio pirmi
ninkas. — tai žinojau, kad 
balsuoju ir mūsų Lietuvos gy
ventojų vardu 
kio valstiečių 
tingu jausmu ; 
lą Direktyvų 
Lama apie 
TSR liaudies 
Juk jame 
lymus, kuriuos pateikė mūsų į žemės ūkio parodoje. Kolūky- 
respublikos darbininkai,

mokslo ir kultūros vei- į kių 
Lietuvių tauta betar- 
dalyvavo parengiant 
penkmetinį planą.

ir mano kolū- 
vardu. Su ypa- 
aš galvojau apie 
skyrių, kur kal- 
planus Lietuvos 
ūkiui išvystyti.

pajamų.
lėšų tam, kad galėtume padi
dinti karvių ir kiaulių skaičių, 
pastatyti n a u j a s karvides, 
kiaulides. Mes žymiai iš ple
čiame kukurūzų pasėlių plotą. 
O naujai nusausintose žemėse 
bus įkurtos geros ganyklos. 
Mūsų gyvulininkystės fermos 
neatsitiktinai dvejus metus iš

j atsižvelgta i pasiū-| eiles dalyvavo visasąjunginėje 

, kolū-l je yra puikių gyvulininkų, to- 
...ų, pavyzdžiui, kaip pieno 
fermos vedėjas Juozas Janu
laitis, melžėja Rožė Launako- 
nienė. Didelė dalis darbų fer
mose jau’ dabar mechanizuota 
ir elektrifikuota. Bet mes ti
kimės dar labiau palengvinti 
mūsų gyvulių augintojų dar
bą. Juk, paleidus į darbą vien 
tik Kauno hidroelektrinę, 
elektros energijos kiekis res
publikoje padidės pusantro 
karto, o iš viso per penkerius 
metus — beveik du kartus.

—Nesunku1 matyti, kad, dvi
gubai padidinus pieno bei mė
sos gamybą ir 4 kartus — 
grūdų gamybą, žymiai pakils 
mūsų pajamos. Dabar ben
drosios kolūkio pajamos suda
ro daugiau kaip pusantro mi
lijono rublių. Mes manome, 
kad iki 1960 metų pabaigos 
jos dvigubai padidės. I

Man norisi pažymėti, — pa
sakė baigdamas Vincas Ado
mavičius, — kad tokias per
spektyvas turi ne tik mūsų 
kolūkis. Daugelis kolūkių dar 
labiau padidins produktų ga
mybą ir dar labiau! pakels sa
vo pajamas.

S. Kertinas

kiečiai, 
,. kūjai.

piškai 
naująjį

Direktyvose Tarybų Sąjun
gos liaudies ūkiui išvystyti da
bartiniam penkmečiui, — tęsė 
kolūkio pirmininkas. — mes 
matome ir tai, kas padės 
mums, Lietuvos valstiečiams, 
išplėsti ūkį, pakelti gerovę. 
Grūdų gamybą mūsų respubli
koje užplanuota iki 1960 me
tų padidinti daugiau kaip ke
turis kartus. Ar sugebėsime 
mes, skyrium imant, mūsų 

- kolūkyje pasiekti tokį rezul- 
. _Htatą? Taip. Kolūkis yra ga- 
T\ęs nemokamai Ir amžinai 

naudoti 2,264 hektarus žemės, 
•ki penkmečio pabaigos mes, 
nusausinus pelkes, gausime 

♦Mylar apie keturis šimtus hekta- 
^rų. Laukų darbai, kurie pra

eitais metais pas mus buvo 
mechanizuoti 70 procentų, iki 
penkmečio pabaigos bus me- 

jF chanizuoti 85 procentais. į 
'mūsų respubliką bus atsiųsta 
nemaža žemės ūkio technikos, 
žymiai daugiau mes galėsime 
naudoti mineralinių trąšų, ku
rių gamyba respublikoje padi
dinama. Visa tai žymiai pa
kels mūsų laukų derlingumą.

Leiskite pateikti dar vieną 
pavyzdį. Penkmečio plano 

įį Direktyvose mūsų respublikos 
y atžvilgiu nurodyta, kad mėsos 

gamyba iki 1960 metų padi-

• Jeruzale. — Egiptas ir 
Izraelis sutiko, kad maži 
Jungtinių Tautų patruliai 
saugotų rubežių Gazos sri
tyje. •

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Gegužės (May) 4, 1956

Balandžio 28 cl. newyor- 
kiečiai suvaidino Montello j 
operetę “Grigutis,” bet dėl 
tūlų priežasčių neteko jį 
matyti; matysiu jį Worees-

ai , tory j.
| Balandžio 22 d. southbos- 

Jtoniečiai su savo liaudies 
vyrų grupe linksmino lowel- 
liečius. Parengimas gražiai 
pavyko. Manau, jog vietinis 
korespondentas apie tai 
parašys plačiau.

Šį pavasarį southbosto- 
niečiai didesnio parengimo 
neturėjo, bot mes nemažai 
turėjome lokalių parengimų 
ir visuose vyrų grupė links
mino atsilankiusius svečius.

Nepamirškite, jog ge
gužės 6 d. yra ruošiamas 
parengimas, kuriame pra
dėsime Laisvės vajų. Vyrų 
grupė dainuos naujas, tik 
ką susimokinę dainas, o šei
mininkės pavaišins skaniais 
valgiais — dalyvaukite vi
si.

So Bostono liaudies vyrų 
grupė smarkiai ruošiasi 
šauniai pasirodyti pavasari
niame festivaly, kuris įvyks 
Worcester, Mass., gegužės 
19-20 dd. Grupė nutarė pa
sveikinti festivali su dešim
tine. Būtų gerai, jeigu 
draugai, kurie išgali, kad 
pasiųstų ypatiškus sveikini
mus. Tuo peremsite netik 
festivalį, bet ir pačią Meno 
Sąjungą, kuri rūpinasi me
nu, stengiasi atspausdinti 
meninių veikalų - jiems fi
nansai labai reikalingi. 
Liaudies vyrų grupė moki
nasi labai gražią dainelę, 
bet ji trumpa ir mums rodo
si, kad ji nebaigta, tad da
rąsi au du posmus, o mokyto
jas Stasys Paura pravedė 
muziką. Tačiau mes nežino
me dainos autoriaus ir ypa- 
tiškai negalime atsiprašyti, 
tad čia perspausdinsime iš
tisai dainelę ir kartu atsi
prašome autoriaus už pri- 
dėčką.
Gaila, gaila man dienelių, 

laiko kūdikystės;
Kaip pavasario gėlelių, 
gaila man jaunystės,

atsilankyti po 147 13 St.,
Avalon, N. J.

Išeiga įvyks sekmadienį, ge
gužės (May) 27 dieną. Iš to
limesnių vietų, kam yra pato
gu, atvažiuokite šeštadienį. 
Nežiūrint, koks bus oras, su
eiga įvyks.

širdingai visus kviečiame,
, Bekampiai

ir

KINIJOS UŽSIENIO 
PREKYBA

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
latinos prekybos misijas
vykdyti atsiskaitymus 
kliringo būdu.

Kinijos Liaudies Respub
lika turi užsienio prekybos 
ryšių taip pat su Tailandu, 
Filipinais, Kambodža ir ki
tomis Azijos šalimis.

Kinijos Liaudies Respub
likos prekyba su kitomis ša
limis vystosi lygiateisiš
kumo ir savitarpio naudos 
pagrindu. Šie ekonominių 
tarpusavio santykių princi
pai padeda toliau plėsti pre
kių mainus tarp K LR ir ki
tų Azijos šalių.

Pernai Kinijos užsienio 
prekybos su Azijos šalimis 
bendroji apimtis palygin
ti su 1954 metais padidėjo 
25 procentais. Kinija eks
portavo j šias šalis daugiau 
kaip 300 įvairių rūšių pre
kių. Žymiai daugiau eks
portuojama iš Kinijos tokių 
Azijos šalims itin svarbių 
rūšių pramoninės pro
dukcijos, kaip plieno lakš
tas, rūšinis valcuotasis me
talas, ketiniai vamzdžiai, 
medicinos įrengimai ir pan-

Kinijos v liaudis vykdo 
milžinišką ekonominę staty
bą. Todėl Kinijos Liaudies

Rochester, N. Y
Ų . /

GeffiižeS'May !2

čia įvyks pažmonesys, kurį rengia moterys ir 
vynai. Pelnas skiriamas sukėlimui Laisvei 
$15,000 fondo, Bus Gedimino Svetainėje, 575 
Joseph Ave. Pradžia 6-tą valandą vakare.
Visus apšvietą branginančius žmones maloniai 
kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti dienraš
tį Laisvę. Atminkite, kaip svarbu yra turėti 
dienraštį, nes be jo daug dalykų mes nežino
tume.
T>k prašome nevalgyti vakarienes namie, nes 
mes pagaminsime skanią vakarienę, būsite visi 
patenkinti. Tai neužmirškite: šeštadienį, gegu
žės 12 d., 6-tą vai. vakare, būkite Gedemino 
Svetainėje.

širdingai kviečiame atsilankyti'.
Rengėjai

ŠIUO SEZONU PO STOGU PASKUTINIS

POKILIS SO. BOSTONE
Rengia LL.D. 2-ros Kuopos Moterų Skyrius

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 6 May
Pradžia 4-tą valandą popiet

318 Broadway, So. Boston, Mass
Kviečiame visus atsilankyti. Kiekvienas būsite 
.skaniai pavaišintas, suviltų nebus. Po vaišių 
seks graži programa ir vienas iš netolimos apy
linkės svečias pasakys prakalbą Laisvės reika
luose ir kodėl Laisvei reikalinga finansinė pa
rama. ■

Rengėjai

-11' ■44''' ll‘‘ *' *'' ‘'1 ‘h **,į 'l|>l 1'

Respublika yra suintere
suota vystyti abipusiai nau
dingą užsienio prekybą su 
visomis šalimis. Tuo jau j- 
sitikino Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos, Suomijos, E- 
gipto ir daugelio kitų šalių 
prekybos firmos.

Normalūs užsienio pre
kybos ryšiai yra patikimas 
pagrindas kontaktui tarp 
šalių išvystyti ir, vadinasi, 
padeda gerinti savitarpio 
supratimą bei mažinti tarp
tautinį įtempimą.

V. šimkvji

Drabužiu Pakirtai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi įgaliojimą siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas g;aus iš 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. i. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra. 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono garbardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2. Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
4 jadai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numeri, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY, 29 KELLY SQ., WORCESTER, MASS.

VYTAUTAS SKRINKA, Savininkas

GYDUOLES—5 RŪŠIŲ MOSTIS
Jau 15 metų, kai parduodamos Amerikoje ir Kanadoje lietu

viams gerai žinomos gyduolės MAT. ŠVILPAS HERB SALVE.
No. 1 Nuo įvairių odos ligų. Užsivietrijimas, išbėrimas, votys, 

Athlete's Feet, Sinus, Hay Fever, nudegimas, nosies ar burnos ne
sveikumas, žaizdos ronos (tik ne vėžio). Visada gelbsti; kurie 
vartojate, tai žinote.

No. 2—Most is nuo pa viršutinių skausmų, kojų, rankų, sprando, 
sąnarių, ir tt.

No. 3—-Ointment. Nuo dantų skaudėjimo ir sustiprinimui sme
genų (gums). Prašalina skausmą ilgam laikui.

No. 4—Mostis nuo niežėjimo—rash, Ivy Poison, tuoj gelbsti.
No. 5—Mostis, kuri greit gelbsti nuo piles, užsisenčjusių ar 

naujų. Pagelbės, jei dar neįsivystė j vėžio ligą. Sustabdo kraujo 
tekėjimą, skausmus ir gydo bi įpjovimą. Visuomet gelbsti.

Aš, būdamas sęnas ir singetis ir nenorėdamas palaidot savo išradimą, 
nutaria parduoti visas .herbs-žoles, iš kurių aš darau gyduoles. Duo
siu nurodymą, kaip reikia sutaisyti, prie kurios rūšies ir kaip vartoti. 
Pirmutinę progą duodu lietuviams—nesnauskite, naudokitės proga. 
Išmoksite kaip daryti gyduoles, bet svarbu įsigyti leidimą (License) 
►State ar U. S. Svarbu kiekvienam (irgi gydytojams ir aptieko- 
riams), turiu daug žolių už keletą tūkstančių dolerių vertės, bet jos 
gali greit išeiti. Norintieji pasinaudoti proga prašomi pasiskubinti. 
Būtų gerai, kad galėtumėt atvykti asmeniškai ]>asikalbėti.

Žolių kaina - 1 oz. per paštą $10, bet galėsite pasidaryti vertės 
iki $30; perkant už daugiau, gausite pigiau. Vienam asmeniui ne
parduosiu visų žolių, turi gauti progą ,ir kiti. Mano adresas;

MAT. ŠVILPA
597 Broad St,, Hartford 6, Conn.

(Siųskite laiškus registruotus, tuščius ar su pinigais.)

OPERETE

Grigutis’
Penkių Aktų

VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybėje MILDRED STENSLER ir JONO JUŠKOS 
FRANK BALEVIČIUS-BALWOOD, akompanistas

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose:

Brooklyn, N. Y. A Jvvks CSekl".al^n’ 
----------------------Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

Worcester, Mass. _ Ivyi® šeštadienį 
----------------- ------- — V Gegužes 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, ko tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.



SERGA
Aplankiau Stasį Brusoką. 

Po operacijos jaučiasi kiek 
geriau, bet dar nėra tvirtas. 
Sako, teks išbūti ligoninėje 
dar gal savaitę ar daugiau. 
Operacija, atrodo, bus sėk
minga.

Stasys laukia savo draugų 
aplankant, nes vienam ligoni
nėje labai nuobodu. Lankyti 
galima kasdien nuo 4:30 iki 
8 vai. vakare. Jis randasi Co
lumbia - Presbyterian Medical 
Center, 168 St. ir Broadway, 
New Yorke, Ward West 10, 
ant 14 aukšto. Geriausia pri
važiuoti 8th Ave. subway 
(trauk. A priveža prie ligoni
nės durų).

Stasys Brusokas yra visuo
meninis veikėjas, LDS 13 
kuopos prezidentas, kandida- 

Centro prezidento 
Jis turi daug gerų 
Dabai' laukia jų ap-

NewWko^g^^Zinloi
Bl

vietai, 
draugu, 
lankant.

Iš mirties kambario
Į laisvą gyvenimą

Camilo W. Leyra 1950 me
tais buvo nuteistas mirtin už 
nužudymą savo senų levų. Ir 
nuo to laiko buvo padėtas į 
mirties kambarį. Per tris sy
kius jis davė apeliaciją į 
aukštesnį teismą ir laimėjo, 
ir per tris atvejus vėl buvo 
nuteistas mirtin. Dabar N. Y. 
Valstijos Apeliacijų teismas jį 
išteisino. Per beveik ištisus 
penkerius metus žiūrėjęs mir
čiai į akis ir laukęs sudegini
mo elektros kėdėje, Leyra da
bar paleistas iš kalėjimo. 
Teismas pripažino, kad jis 
buvo nuteistas mirtin neuž
tenkamais parodymais.

Apie
Ką galima pasakyti apie 

“Grigutį” brooklyniečiams, ku
rie šią operetę yra pakartoti
nai matę (dauguma). Tačiau 
visus kviečiame ir žinome, kad 
ateis. Ateis dėl to, kad per. 
apie 27 metus tos gražios ir 
įdomios operetės pasiilgo.

Ateis dar ir dėl to, kad

Pranešimas
LDS kuopoms pikniko reikalu

Sekmadienį, gegužės 6, Li
berty Auditorijoje įvyks LDS 
kuopų komisijų susirinkimas 
pasitarimui pikniko reikalu. 
Prasidės 1 vai. po pietų.

LDS 1, 13, 24, 46, 50, 159 
ir 200 kuopos kviečiamos at
siųsti savo komisijas, kurios 
išdirbs planą suruošimui ben
dro pikniko.

Piknikui vieta jau paimta. 
Piknikas įvyks birželio 17 d., 
Kasmočiaus sode. Tai bus 
LDS Seimo delegatų pasiunti
mo naudai. J. G.

Frank Balevičius
Akompanistas

atgal, 
siusti c

Gražus koncertas
FirstGegužės 1 d. vakare 

Reformed Church patalpose, 
Jamaica, N. Y., įvyko gražus 
koncertas, kurį davė The Ja
maica Chorai (Jamaikos Cho
ras).

šį chorą sudaro išimtinai 
moterys arba merginos, pu
siau; profesionalės daininin
kės, turinčios aukštai išlavin
tus balsus, šiam chorui pri
klauso ir lietuviams gerai ži
noma dainininkė Suzanna Ka- 
zokytė.

Chorą vadovavo Ir jį 
certe dirigavo Albert 
gins, pianu akompanavo 
sa Riday.

Soliste buvo 
cer, sopranas, 
artistas buvo
onts, griežęs violinčelą.

Choras dainavo 12 dainų vi
sokių kompozitorių : Wagne- 
rio, J. Brahmso, J. Strausso, ir 
kt. Dainavo jis puikiai, meis
triškai.

Gilų įspūdį publikoje 
ko violinčelistas Emonts, 
riam pianu' akompanavo 
thia Fan words.

Solistė Officer taipgi 
gera.

Sėdėdama greta manęs vie
na lietuvaitė, klausydama 
choro dainų, šypsodamosi pa
stebėjo: Pas lietuvius kiek
vienas dainininkas stengiasi 
juo garsiau dainuoti, na, o 
čia, atrodo, kad dainininkės 
ienktyniuoja, kuri tykiau ga
li dainuoti, bet grožis — di
delis. Buvęs

“Herald 
kad būtų 
Amerikon

Winifred 
Na, o 
Joseph F

kon-
Wig- 
Loui-

Offi- 
svečias

Em-

Iš didmiesčio spaudos
“Times” sako, kad taip va

dinamam “Lietuvių Informa
cijos Centrui” nepatinka fak
tas, kad lietuviai siunčia mais
to ir kitokius siuntinius j Lie
tuvą. Esą, muitai peraukšti ir 
tuomi “Sovietai maitinami do
leriais”. Vengrų pabėgėliš- 
koms organizacijoms taipgi 
nepatinka faktas, kad jų tau
tiečiai siunčia dovanas savo 
giminėms Vengrijoje.

O trumpas laikas 
kuomet nebuvo galima
siuntinius taip lengvai į Rytų 
Europos kraštus, tie patys pa
bėgėliai aimanavo kaip tik to
dėl. Kitaip sakant — negerai 
vienaip, negerai kitaip.

# * *
- Tribune” sako, 
klaida pakviesti 

Bulganina ir Chruš- 
anie laukia kvieti

mo, bet turėtų nesulaukti. Iš 
kur “Tribune” žino, kad 
“anie laukia kvietimo”, lieka 
neišaiškinta.

Beje, tas pats laikraštis sa
ko, kad šion šalin dar gal 
šią vasarą atvyks Žukovas.

i # * #

“Daily Worker’is”, rašyda
mas apie Pirmąją Gegužės, 
primena faktą, kad šalis, kur 
ta šventė gimė, Amerika, yra 
vienintelė pasaulyje, kur di
džioji dalis darbininkų klasės 
jos nemini.

Vienintelis būdas, 
didžiosios Amerikos
šiais metais paminėjo 
Gegužės, 
Meany kalba per Voic.e 
America radiją ....

pali- 
ku- 

Cyn-

buvo

kuriuomi 
unijos 
Pirmą 

tai anti - tarybine 
of

Nat King Cole New Yorke O
jis nori viską “pamiršti”
Negras dainininkas Nat King 

Cole, kurį rasistai sumušė sce
noje Birmingha'me, Alabamo- 
je, sugrįžo čia. Aerodrome jį 
sutiko daug laikraštininkų, 
kurie jam statė visokius klau
simus. Bet Cole į 
sakė, kad jis nori 
numus pamiršti”.

NAACP veikėjai 
patenkinti Cole 
Jie sako, kad 
kovoti už savo 
teises. Vietoje
tus, jis nori užpuolimą užty
lėti, kad galėtų vet dainuoti 
pietiniuose miestuose. Jis taip
gi dainuoja ten segreguotoms 
salėms, ką atsisako daryti 
kovingesni negrai menininkai.

viską at- 
“nemalo-

labai ne- 
užsilaikymu. 

Cole atsisako 
ii* savo rasės 
smerkti rasis-

Ha-

SŪNUS IR MOTINA 
VAIDINS FILMUOSE

Garsioji aktorė Helen 
yes neužilgo vyks į Paryžių
vaidinti viename filme. Bet 
ji turi sūnų vardu Jamie Mac- 
Arthur, kuris irgi nuo motinos 
neatsilieka. Jis vyks Holly- 
woodan ir gaus žymią rolę 
RKO filme “Strike a Blow”. 
Tai bus pirmas Helen Hayes 
sūnaus pasirodymas filme. Jis 
jau yra pusėtinai išgarsėjęs 
televizijoje.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Workers Bookshop skelbia, 

kad atidarė platų knygų iš
pardavimą labai nužeminto
mis kainomis. Kai kurių kny
gų kainos nužemintos net ant 
80%. Tos knygų parduotuvės 
adresas yra 50 East 13th 
Manhattane.

Str.,

MILŽINIŠKI PELNAI
Radio Corp, of America 

praneša, kad jos pelnai per 
pirmąjį šių metų ketvirtį bu
vo rekordiniai. Korporacija 
padarė $274,848,000, 
$18,543,000 daugiau,
per tą patį laikotarpį pernai.

arba 
negu

JAUNIEJI VANDALAI
Nassau paviete jaunieji 

dalai sumokėjo $4,724 už su
naikintą nuosavybę. O kiek 
tokių vandalų nesugaunama 
ir nebūna nubausti, niekas nė 
suskaityti negali.

van-

4 ptul.. Lafovft (Liberty). PcnktacL, Gegužės (May) 4, 1956

G r 1 g W11/1 Kviečia pietauti 
Auditorijoje

Laukdami “Grigučio 
daug svečių Liberty Auditori
jos vedėjas Brazauskas ir di
rektoriai yra paruošę gerų 
valgių. Padarys gerų, dešrų, 
iškeps vištų, priruoš daržo
vių, sriubos ir kitų pridečkų. 
Kviečia visus pietus ir vaka
rienę valgyti Auditorijos res- 
taurane. Rep.

Naujieji vaidylos yra pui
kūs aktoriai ii’ dainininkai. 
Aidas laimingas ii’ tuo, kad 
jaunųjų rolėms pavyko gauti 
grupę jaunesnės kartos cho
ristų. -Ne visi chorai ir pats 
Aidas šiais laikais ne visuo
met tokį pasirinkimą • teturi.

KRITO IR UŽSIMUŠĖ
Namų maliavotojas

EI don nukrito nuo pastolio 
ant tvoros ir mirtinai susižei
dė. Nelaimė atsitiko New Yor
ke po num. 245 E. 48th St.

John

operetę vaidina Aido Ch 
kuriam jie linki ilgiausių 
tų.

Norisi priminti, kad ir jau 
mačiusiems seniau', šis “Gri
autis” bus visiškai naujas. Jį 
vaidina visai kiti žmonės, iš
skyrus vieną Juozą Judžentą, 
kuris tebepasilieka originale- 
je Mitrinus rolėje.

Mildred Stensler
Aido Choro Mokytoja

- Taigi visiems reikėtų pasinau- 
ras, Į doĮj šia reta proga dar kartą 
me-; pamatyti “Grigutį”.

“Grigutis” vaidinamas jau 
šio sekmadienio popietį, gegu
žės 6 dieną, Liberty Auditori
joje, l lOth St. ir Atlantic.
Ave., Richmond Hill, N.
Pradžia 3:30. Visus kviečia

įvairūs atsitikimai
1953 metų pavasarį New 

Yorke mirė 87 metų senukas 
George Lippman. Jis buvo 
viengungis, kuris gyveno vie
no kambario apartmente, dė
vėjo pasenusius drabužius ir 
beveik niekur neišeidavo, nors 
buvo žinoma, kad jis turi ke
lius tūkstantėlius banke.

Dabar Surrogate teisme pa
tvirtinta, kad tų tūkstantėlių 
pas jį buvo kaip šieno: 
paliko dviejų milijonų ir 
tūkstančių dolerių turtą, 
džiausią dalį akcijose ir 
nuošė.

Lippman as, kai]) pasirodė, 
visą savo gyvenimą spekulia
vo Wall Street biržoje ir ste
bėjo savo turto augimą, nors 
niekas juomi tikrai nesinaudo
jo.

jis
420

bo-

Aido Choras

Iš teismo salės...
y Square jau tapo tra- 
vieta, kur teisiami pa-

“tradicija” greitu laiku pasi
baigs ir nebus daugiau tų min
ties engimo politinių bylų. Bet 
kol jos eina, jos savimi per

einamas, iš 
amerikiečių

stato nemenkas 
kuriu daugelis 
daug ko pasimokins.

Paimkime dabartinę bylą, 
kurioje teisiami septyni pa
žangiečiai. Nėra abejonės, 
kad keliolika žmonių, kurie 
sudaro prisaikdintų teisėjų ta

rn e s 
pa-

jie nori darbuotis
lies darbo žmonių

štai kitas advokatas, 
cent Ilallinan, 
šyvių partijos

joj
ra-

tie-

rybą, “džiūrę”, kaip tai 
pripratę sakyti, daug ko 
s i m o k i n s. Vien as gy n ė j ų 
vokalų jiems net pasakė
stoginiai: jūs čia girdėsite, gal 
pirm ui kartir savo gyvenime, 
bešališką marksizmo nagrinė
jimą, jūs tapsite marksizmo 
ekspertais....

Ir apkaltintieji komunistai 
ir jų gynėjai advokatai bent 
kiek stebina teisėjus. Jie vi
suomet įsivaizdavo komunis
tus kaip kokius keistus, sveti
mus radikalus, o čia prieš 
juos sėdi amerikiečiai—įvai
riausių kilmių, amžiaus, išsi
mokslinimo, amerikiečiai, ku
rie savimi simbolizuoja huma
nizmą, draugiškumą. štai 
Marian Bachrach, išblyškusi 
ir vėžio ligos’išvarginta mote
ris, kurios akyse, betgi, . žai
džia šypsena ir kurios kiek
vienas veido bruožas kalba 
apie vidujinį kilnumą. Štai 
Jacksonas, vidutinio amžiaus 
negras intelektualas, pietietis, 
kovotojas už savo liaudies rei
kalus, štai Aleksandras Trach- 
tenbergas, intelektualas, 
mokslininkas, knygų leidėjas, 
Harvardo universiteto buvęs 
studentas. Ir kiti ...

Advokatai irgi stebina tei
sėjus. Royal - France, senu
kas, giliai Amerikos liberali
nėse tradicijose permirkęs ad
vokatas, demokratų partijos 
žmogus, kovotojas už civili
nes laisves. Jis sako teisė- 
jaijns:
“Kuomet 

madieninę 
mes ten
myn, Kristaus kareiviai’. Bet 
tas nereikšdavo, kad po tokio 
dainavimo mes btuvome pasi
rengę išeiti ir kapoti galvas. 
Tas tik reikšdavo, kad mes 
jautėme pasirengimą darbuo
tis už savo religinius įsitikini-

aš lankydavau sek- 
religinę mokyklą, 
dainuodavom ‘Pir-

Apgavystė nepavyko
Biznierių ruošta pirmosios I HELP WANTED—FEMALE • 

gegužės demonstracija Union i 
aikštėje labai nepavyko. Ne
žiūrint to, kad jų mitinge 
kalbėjo ir plūdo komunizmą 
Manhattan prezidentas Jack 
ir kiti miesto pareigūnai, net 
pati policija sako, kad nė ge
riausiame atsitikimo nebuvo 
daugiau kaip vienas tūkstan
tis dalyvių. Kaip žinia, mies
to valdžia aikštę atėmė iš dar
bininkų geg. 1 dieną.

NEW YORK

NAMU DARBININKE, jauna, Nora 
valgių gaminimo. Guolis vielojo, Air 
cond. rūmas su TV. Vasarą už
mirštyje. Yra kiti darbininkai.

Tel. LI. 4-5042
(87-90)

L&KTUVŲ kompanijos 
MIESTO TARYBOJE

Net šešios lėktuvų kompa
nijos norėtų, kad viena kuri 
iš jų turėtų teisę operuoti lėk
tuvus iš New Yorko i Miami, 
Floridą. Miesto taryba turės 
nuspręsti, kuri iš jų tą pel
ningą bizni laimės, 
ryboje jau pateikta 
ja, kad biznis būtų 
Northeast Airlines 
jai.

SLAUGES—RN IR LP 
Manhattan slaugių įstaigai.

5 dienos. Linksma apylinkė, 
Gera alga, pridedant valgį.

Tel. UN. 4-7017
Šaukite nuo 8 A. M. iki 8 P. M.

(87-93)

Miesto ta- 
rezoliuci- 
atiduotas 
kompani

NAMU DARBININK— VIRĖJA
Su vėliausiais paliudijimais.

Visi įrengimai x
atskiras kambarys, 

maudynė. Gera alga.
Tel. MA. 7-5794

(86-89)

PERSERGSTI 
REPUBLIKONUS

Ja J. Morhouse yra Repub- 
likonų partijos N. Y. valstijos 
sekretorius. Jis tuo būdu turi 
teisės būti susirūpinusiu. Jis 
mano, kad republikonai per
daug savimi pasitiki, jog jie 
tikrai prezidentinius rinkimus 
laimės. Morhouse pataria 
jiems nepasitikėti “stebuk
lais”.

Pardavėja. Kepykloje, su patyrimu. 
Pilnam ar daliai laiko. $1.25 j vai. 
Gali būti ir nuolatinis darbas tin
kamai moteriškei.

JAY DEE BAKERY
116-34 Queens Blvd., Forest Hills 

BO. 3-9119
(84-90)

HELP WANTED-MALE

Wood-finisher, patyręs. Pritaikyti 
spalvas įstaigai, kuri išdirba krau
tuvėms įrankius. Unijistas.
JAFF BROS. WOODWORK, INC. 

41-43 37th St., L. I. C.
ST. 4-1477

(84-90)

mus. Kada jūs girdėsite, 
apkaltintieji kalbėjo arba 
še apie klasių kovą, atsiminki
te tai. Atsiminkite, kad tas 
nereiškia, jog .jie planavo ne

reiškė, kad 
už savo ša- 
gerovę. ...”

" Vin-
buvęs Progre- 

prezid e ntinis 
kandidatas. Jis ragina pri
saikdintus teisėjus netikėti 
samdytiems informeriams, ku
rie, sako .jis, gali bile ką 
“atsiminti”.

Byla, manoma, tęsis apie 
pusmetį. Gaila, kad kas jos 
eigoje bus sakoma, kad pa
čių apkaltintųjų ir jų advoka
tų kalbos, tik mažytėmis 
iškraipytomis) dalelėmis 
sieks Amerikos žmones, 
didžioji spauda didžiausią 
IĮ užgniauš.

Tai taipgi bus, kaip jau
ku, byla, kurioje bus teisiami 
ne tiek žmonės, kiek mintys 
ir knygos, kuriose tos mintys 
išreikštos. Prokuroras jau 
yra prirengęs sąrašą tų “bai
sių” knygų. Gerai pasakė 
vokatas Royal - France, 
jis priminė teisėjams, kad 
gali iŠ anksto tas knygas 
siskaityti gavę jas . . 
se bibliotekose.

# # #

Sekančią savaitę New Yor- 
kas minės “Ligoninių savai
tę”. Majoras Wagneris ragina 
visus per tą savaitę aukoti 
labdaringoms ligoninėms, lan
kyti seniai nematytus chro
niškus ligonius ir 1.1. 

* * *
Praeitą .’antradienį Valley 

Furniture Shops Inc. krautu
vės tarnautojai, apie 10 
gulėjo ant grindų, 
noro, ne poilsiui, o 
m i” kelių vyrų, su 
rankoje. Tie, mat,
tuštinti krautuvės kasą.

Bet taip atsitiko, kad 
atėjo maždaug tuo laiku, 
pinigai buvo pristatyti į ban
ką. Apart smulkiui grąžos pi
nigų, jie nieko negalėjo rasti. 
Pasikeikę bent kiek, jie 
žadėjo grįžti kitą dieną. 

* * #
Kai kuriose New Yorko

pinėse, sąko policija, jaunuo
liai pavagia naujai padėtus 
gėlių vainikus, kad paskui 
tas gėles galėtų įteikti savo 
merginoms, o kartais jas net 
pardavinėja .. . 

* *
Britai ieško 

daug $50,000
New Yorke, kurį nupirks sa
vo pastoviam atstovui Jungti
nėse Tautose Pierson Dixonui.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Pradedant vasarinį Laisves vajų, 
LLD 2 kp. rengia gražų pažmonį, 
kuris jvyks sekmad., gegužės 6 d., 
4 vai. dieną, 18 Broadway. Bus ska
nių užkandžių, graži dainų progra
ma, svečių dalyvaus ir iš kitų kolo
dijų. Turėsime ir surprizą. Kviečia
me visus dalyvauti.

Tool ir Die Makers. 1-mos k)., suT 
patyrimu. Nuolatinis darbas; ge
ra alga, apdrauda ir ligoje prižiūrė
jimas. 41 Va riek Avė., B’klyn.

HY. 7-5000.
(83-89)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Rengėjai 
(85-87)

RICHHMOND HILL, N. Y.
LDS L3 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienio vakare, gegužės 3, 
Liberty Auditorijoje. Bus Centro 
Valdybos ir Seimo delegatų rinki
mai. ' Svarbu visiems nariams da
lyvauti. Valdyba

(82-85)

PARDAVIMUI. Ideališkas ofisas ar
ba krautuvei patalpa 20x100 pėdų. 
Dideli krautuvės langai. Puikiausias 
pirkinys.
41 W. 85th St. Tel. WI. 7-6240

(82-89)

(ir 
pa
nes 
da-

aiš-

ad- 
kai 
jie 
pa-

. viešo- 
R. B.

DALYVAUS 16 SOLISTŲ
Lewisohn stadiume koncer

tai prasidės su birželio 18 d. 
Jie tęsis šešias savaites. Su 
Stadium Symphony orkestru 
pasirodys šešiolika naujų so
listų. Vieni jų griež smuiku, 
kiti dainuos. Stadiumo vasari
nės programos visuomet 
labai gražios.

NAUJAS GAZOLINAS
Esso 

kad ji greitu 
pardavinėti 
naują gazoliną 
nį, negu buvo 
sias. Bet už to
na ims tris centus daugiau.

esti

kompanija praneša, 
laiku pradės 
automobiliams 

— daug geres- 
iki šiol geriau- 
gazolino galio-

FIFTH AVENUE MOKYKLA 
86 W. 40th ST. 

Vienatinė mokykla vedama 
Daktarų ir slaugių slaugystės 

mokslo specialistų.
Ligoninės užtikrintas kūdikių 

slaugimo patyrimas. 
Nemokamai aprūpinama darbu— 

dienom—popiečiais—vakarais
Miss Romero

jų, 
Bet ne iš 
“prižiūri- 
p i stoteta i s 
atėjo iš-

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks gegužės 9 d., 7:30 
re, 110-06 Atlantic Avė., 
Hill. Nariai malonėkite 
skaitlingai.

DIDELIS NUPIGINIMAS g
Kampinis namas, keturi 4-rių 

mų apartmentai. Keturios krautu
vės. Nėra ]yso, visas mūrinis, oil 
burner su 1,000 galionų tanka.

6802 Bay Parkway 
šaukite WI. 7-6240

(82-88)
vai. vaka- 
Richmond 

atsilankyti 
Valdyba

(87-88)

jie 
kai

pa
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ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystės metinis 

piknikas įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 19 d., savoje svetainėje, 575 
Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai prašo
mi dalyvauti. Įžanga nenariams 
nemokama. Nariai, bus ar nebus 
piknike, įžangą turės užsimokėti.

Bus gera muzika, skanūs valgiai, 
šalti ir karšti gėrimai. Taigi visi 
lietuviai yra maloniai prašomi būti 
piknikp. Rengėjai. (87-90)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.
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MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

*
gražaus muž
vertęs namo

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės (May) 7, pra
džia 7:30 vai. vakare, Tautiško Na
mo kambariuose. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių dalykų, 
kuriuoe turėsime apsvarstyti Lais
vės vajaus sukėlimui $15,000 metinis 
Laisvės piknikas, kuris įvyks liepos 
1 d., Tautiško Namo Parke.

Geo. Šimaitis, fin. sekr.
(87-88)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

TONY’S
MR. PEPPE
Sugestuoju

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj pasigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

S06 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Garai Patyrę® Barberla

PRAŠYKITE 
NED’S SEA BRAND 

Greit Užšaldoma 
• SCUNGILLI 

vidutiniai šiltame Tomato Sauce. 
Meat of Sea Conch. Skanu 

su Spagetti.
• CALAMAI IN SAUCE ( 

Viskas iš vaisių su ;
produktai 

NED’S SEA BRAND 
Brooklyn, N. Y.

jūrų skoniu, < 1 *
i I

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

/

Kaina 85.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.




