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Aną dieną labai gražiai pa
vyko parengimas Laisvės nau
dai Waterburyje. Taip pat 
labai puikiai išėjo Laisvės

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

naudai antrasis Naujosios 
Anglijos piknikas, įvykęs 
Montell oje.

Nepaprastai gerai pavyko 
praėjusį šeštadienį puota Rich
mond Hille, suruošta pagerbi
mui veikėjų Onos ir Vinco 
Čepulių.

Aną dieną poros draugų 
iniciatyva suruoštas Livings
tone parengimėlis davė šau
nias pasekmes.

Tai visa tik dar sykį storai 
pabrėžia tą faktą, jog pas 
mus dar yra labai daug ener
gijos ir jėgų. Gerai ruošiami 
parengimai gerai pavyksta. Iš 
jų gražios naudos esti įstai- 
pjoms ir organizacijoms.

Bet reikia veikti, darbuotis, 
nesibijoki nepaseką. Pesimiz
mas, pasidavimas likimui, 
nesi judinimas iš vietos, yra 
d ar b i n i n k i š k a m judėjimui
pikčiausias vėžys.

Pastebėjau', jog kaip tik 
tokia liga sunkiai serga visa 
eilė mūsų kolonijų ir veikėjų. 
Ir susikalbėti negalima. O tų 
pasiteisinimų tai nė ant jau
čio odos nesurašytum. Nebe- 
suranda nei salės, nei gaspa- 
dinių valgiams paruošti, tai 
žmonių komisijas sudaryti.

Tiesa, tų problemų visur 
yra. Bet tegu tik pora trejetas 
draugų bei draugių pasijudi
na, tikrai nuoširdžiai imasi už 
darbo, devyniasdešimt devyni 
procentai tų sunkumų kaip 
beriiatant išgaruoja. Viskas 
atsiranda.

^Prieš pesimizmą, draugai, 
reikia kovoti. Jis be laiko mus 
pasendina ir atima visokį ats
parumą prieš visokius sunku
mus. Pesimizmas sukanevei- * <
kia mūsų dvasines jėgas ir 
sužlugdo viską.

Nežinau, kiek šios pasta
bos kam nors pagelbės. Bet 
prašau jas perskaityti ir apie 
save pagalvoti.

štai viena senutė žilaplau
kė laisvietė prieina prie ma
nęs ir sako: Noriu atsinau
jinti Laisvės prenumeratą. 
Dar štai doleris ir aukų...Lais
vė man patinka. Be jos nega
lėčiau apsieiti. Skaitysiu aš 
ją, kol akis užmerksiu ant vi
sados...

Tikėsite ar ne, bet šitie šil
ti žodžiai šitos gražios, malo
nios, žilaplaukės laisvietės 
man pačiam keliais laipsniais 
pakėlė ūpą, padidino norą 
cff.-ugiau darbuotis ir raginti 

..Įeitus nepasiduoti pesimizmui.
Savo pokalbiuose su drau

gais ir prieteliais vengkime 
pesimizmo ligos. Vieni kitus 
padrąsinkime, paskatinkime, 
pabarkime už neveiklumą.

. Šiomis dienomis didžioji Ki
nija mini savo dvimetines su
kaktuves nuo nušlavimo kru
vinosios čiango diktatūros. 
Sukaktis atžymima milžiniš
komis sueigomis, demonstra
cijomis. Beveik penki šimtai 
milijonų žmonių per ištisu 
du metu , gyveno laisvai!

. . Ir niekas iš jų tos laisvės 
nebeatims. Tas didžiulis kraš
tas pasirinko naują socialisti
nio gyvenimo kelią. Užuita, 
paniekinta ir per amžius ka- 

. pitalistinių imperia listų 
skriaudžiama šalis patapo 
pasauline jėga, su kuria am- 

negalės nesiskaityti dėt 
rršūsų prezidentas Trumanas.

Washington. — 25 repu- 
blikonai senatoriai smerkė 

’ , prez. Trumaną už cenzūra
vimą civilinių žinių.

ANGLIJA PRIVERSTA 
IŠKRAUSTYTI SAVO 
TECHNIKUS IŠ IRANO
Sulaužyta Anglijos intencija 
palaikyt savo technikus Irane

Abadan, Iran. — Anglija, 
pagaliaus, nutarė iškraus
tyti visus 350 savo aliejinių 
technikų iš Irano. Anglija 
siunčia karinius laivus 
jiems išgabenti šį trečiadie
ni.

Irano valdžia yra palie
pus anglų technikam pasi
šalinti iki ketvirtadienio 
šia savaitę.

Dabar Iranas pareiškė, 
jog leis jiems išplaukti tik
tai paprastais laivais, o ne 
kariniais.

Anglijos premjeras Attlee 
pereitą liepos mėnesį už- 
reiškė, jog neatšauks anglų 
aliejaus pramonės technikų 
iš Irano. Ir jiems buvo įsa
kyta kietai laikytis, neklau
sant Irano įsakymo išsineš-
dinti.

Peronienė gaivinama 
{svetimu krauju

Buenos Aires, Argentina. 
—Eva Peronienė, Argenti
nos prezidento - diktato
riaus, pati, susirgo plaučių 
uždegimu (pneumonia). Gy
dytojai taipgi atrado, kad 
jinai yra mažakraujė (ane- 
mikč). Todėl jau kelis kar
tus įleido jai svetimo krau
jo.

Sakoma, jog tai pastara
sis “sukilimas” pries Pero
ną paguldė ją ligonio pata
lan.

Prieš pat vadinamąjį su
kilimą Argentinos kongre
sas išleido įstatymą, kad ir 
moteris (Peronienė) gali 
kandidatuoti į vice - prezi
dentus ir būti išrinkta.

Peronienė pirmiau piršo
si i vice-prėzidentus. Bet 
aukštieji karininkai tam 
priešinosi. Tad Peronienė, 
ašarodama per radiją, “su 
pasiaukojimu atsisakė” kan
didatuoti.

Bet kad Argentinos kon
gresas, pagaliaus, ją užgy- 
rė, tai Peronienė gal an
traip “pasiaukos,” ir vėl 
kandidatuos į vice-preziden- 
tus rinkimuose kitą mėnesį.

“Atpigusios” atomy bombos, 
sako senatorius

Washington. — Demokra
tas senatorius Brien McMa
hon ragino kuo daugiausia 
gaminti atominių bombų, 
ypač todėl, kūd jos “taip at
pigusios.”

McMahon, kongresinės 
atomu jėgos komisijos pir
mininkas, sakė, atominė 
bomba dabar lėšuoja “tik
tai 250 tūkstančių dolerių.”

Hawthorne, Nevada. — 
Sprogo karinis parako san
dėlis. Eksplozija užmušė 4 
darbininkus ir sužeidė 6 ki
tus.

Dabar gi anglų valdžia 
priversta atsisakyti nuo tos 
intencijos.

Patys anglų technikai 
protestavo, kad Anglija ta
da, liepdama jiems laikytis 
Irane, daro juos “politiniais 
žaislais” pavojinguose vai
duose tarp Irano ir Angli
jos kas liečia aliejaus vers
mių naudojimą tame kraš
te.

Bakterijų skysčiai 
gydo žaizdas

Washington. — Kuomet 
streptokokkų ba k t e r į j o s 
numarinamos ir iš jų iš
spaudžiama syvai, tai syvai 
gydo žaizdas, kaip pranešė 
pulkininkas dr. August W. 
Spitler.

O gyvi streptokokkai su-, 
kelia visą eilę pavojingų ap- ’ 
krečiamųjų ligų.

Iš tų bakterijų syvų taip 
pat daroma milteliai,, ku
riuos gydytojai barsto ant 
žaizdų amerikonams Korė
joje.

Kalbama, kad Stalinas 
siūlys 4-rių Didžiųjų 
konferenciją

London. — Anglijos, A- 
merikos ir kitų vakarinių 
kraštų diplomatai šneka, 
jog premjeras Stalinas siū
lys sušaukti Keturių Di
džiųjų konferenciją —Jung
tinių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Francijos 
—gal šio mėnesio pabaigoje.

Pasakojama, kad Stalinas 
“sutiks sustabdyti Korėjos 
karą” ir surengti laisvus 
vokiečių balsavimus dėl ry
tinės Vokietijos susijungi
mo su vakarų Vokietija.

Londone plačiai kalbama, 
jog Stalinas tokiu būdu 
stengsis iškrikdyti Ameri
kos pasimojimą atkurti Va
karinių vokiečių armiją ir 
įjungti vakarų Vokietiją į 
Atlanto kraštų frontą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Todėl amerikonai iš anks
to priešinasi tokiai konfe
rencijai. !

1,000 lėktuvų dalyvavo 
vakarų manevruose

Frankfurt, Vokietija. — 
Įvyko didžiuliai oro jėgų 
pratimai vakarinėje Vokie
tijoje. Dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis Amerikos, 
Anglijos ir šešių kitų vaka
rinių kraštų lėktuvų.

Kartu manevravo vakarų 
kariuomenė, daugiausia 
francūzai.
ž-------------------
ORAS. — Giedra ir šilta.

Amerikonai per kruviniausius 
mūšius užėmė aukštą viršukalnę

Korėja, spal. 2.— Ameri
konai praneša, kad jie, fran- 
cūzai ir Pietinės Korėjos 
tautininkai per kruviniau
sius trijų savaičių mūšius 
atėmė iš šiaurinių korėjie
čių ir kinų strateginę vir
šukalnę, 3,500 pėdų aukščio, 
į žiemius nuo Yanggu, ryti
niame fronte. Dažnai ko
vėsi durtuvais.

(New Yorko World-Tele
gram korespondentas rašo, 
jog po vienų kautynių liko 
gyvi tik 4 amerikonai iš 
apie 1,000 vyrų. Oficieriai 
jam sakė, mūšiai dėl tos vir
šukalnės daug žiauresni, 
negu Okinavoje. prieš japo
nus. Okinavoje gi buvo vi
sų kruviniausias mūšis tarp 
amerikonų ir japonų An-
trajame kare.)

Protestantų kunigai remia 
rytinės Vokietijos siūlymą 
dėl šalies suvienijimo
Amerika bijo, kad tatai sutrukdytų vakarų Vokietijos

įtraukimų į karinį blokų prieš Sovietų Sąjungų

Fran.kfurt, Vokietija. — 
Protestantų kunigai reika
lauja, kad vakarinės Vokie
tijos valdžia eitų į derybas 
su rytine Demokratine Vo
kiečių Respublika dėl abie
jų šalies dalių sujungimo Į 
vieną Vokietijos valstybę. 
To reikalauja ir daugelis ei
linių vokiečių protestantų.

Rytinės Vokietijos komu
nistinė valdžia kartotinai 
siūlė visuotinus balsavimus 
ištisai Vokietijai dėl šalies 
suvienijimo.

Vakarinės Vokietijos val
džia gauna daugybę prašy
mų ir laiškų, raginančių 
tartis su rytine Vokietija 
apie vienybės reikalą, kaip 
rašo New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton.
Amerikonai nenori derybų 

del suvienijimo
Amerikonai bijo tokių de

rybų, nes jos galėtų suar
dytu amerikinį planą, kuris 
siekia kuo greičiausiai su
daryt vakarinių vokiečių 
armiją, įtraukiant vakarų 
Vokietiją į karinį bloką
prieš Sovietų Sąjungą.

Vakarinės Vokietijos

Vėliausios Žinios
Scarborough, Anglija. — 

Anglijos Darbo Partijos su
važiavimas išrinko į savo 
vykdomąjį komitetą Aneu- 
riną Bevaną ir tris kitus 
vadinamus kairiuosius dar- 
biečhis, kaip pranešta an
tradienį.

Dešiniųjų išrinkta 3.
Bevanas, buvęs ministras, 

reikalauja sumažinti gin
klavimosi išląidas ir gerin
ti, o ne bloginti, žmonėms 
būklę. Jis taipgi kritika
vo dabartinę “socialistų”

Amerikonai viduriniame 
fronte taipgi kai kur pa
stūmė . šiaurinius korėjie
čius truputį atgal, į vaka
rus nuo Čorvono.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
PRANEŠIMAI

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
išvien su kinais savanoriais 
rytiniame fronte atmušė 
įnirtingas atakas, kurias 
amerikonai ir jų talkininkai 
darė su 120 tankų, būriais 
lėktuvų ir daugybe patran
kų.

Šiauriečiai praneša, kad 
sunaikino 30 amerikinių 
tanku ir nukirto 8 lėktu
vus. Be. to, nušovė 10 ame
rikinių lėktuvų iš tų, kurie 
bombardavo ir apšaudė
Šiaurinės Korėjos miestus.

premjeras Adenaueris klau
so amerikonų, bet ir jis, pa
galiaus, neva priėmė ryti
nės Vokietijos siūlymą su
ruošti visuotinus balsavi
mus. ■

Adenaueris, tačiau, išsta
tė 14 tokių sąlygų, kad ry
tinės Vokietijos valdžia ne
galėtų jų priimti. Viena 
Adenauerio sąlyga yra, kad 
Jungtines Tautos privalo 
visuotinus balsavimus tvar
kyti ir prižiūrėti.

Suprantama, kad nei So
vietai nei rytinių vokiečių 
valdžia neleistų Jungtinėms 
Tautoms kontroliuoti balsa
vimus rytų Vokietijoje.
• Bet numatoma, jog rytinė 
Vokietija sutiktų, kad bal
savimus išvien kontroliuotų 
Keturi Didieji M- Jungtinės 
Valstijos, Sovietų Sąjunga, 
Anglija ir Francija, kaip 
teigia Times' koresponden
tas.

Amerika gi visai nenori 
klausimo apie Vokietijos su
vienijimą, nes tas klausimas 
trukdo Amerikos planą — 
skubiai paversti vakarų Vo
kietiją kariniu partneriu 
prieš Sovietų Sąjungą;

premjero Attlee valdžią už 
“pasivergimą Amerikai.”

London. — Anglų valdžia 
statys Australijoj didelį fa
briką aliejui (naftai) ap
dirbti. Netekus anglam 
aliejaus pramonės Irane, 
tas fabrikas ypač reikalin
gas. Bet jo pastatymas už
ims bent porą metų.

London. — Sveiksta An
glijos karalius Jurgis po 
plaučių operacijos.

JUNGT, TAUTOS • SPRĘS 
ANGLŲ SKUNDA PRIEŠ 
IRANĄ DEL ALIEJAUS
Sovietai reikalauja nesikišt 
j vidujinius Irano reikalu^

New York. — Anglija da
vė Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai skundą dėl* to, 
kad Iranas suvalstybino an
glų aliejaus pramonę* Irane.

Sovietų delegatas Semio
nas Carapkinas reikalavo 
nesikišti į tą naminį Irano 
reikalą. Jis ragino be apta
rimų atmesti Anglijos skun
dą.

Gen. Bradley ketina 
įveikt šiauriečius u

Korėja, spal. 2. — Karo 
fronte lankėsi generolas 
Omar Bradley, visų Ameri
kos kariniu štabu vadas. 
Pasikalbėjime su korespon
dentais jis pareiškė, kad 
Amerika su ’savo talkinin
kais turi gana jėgų atmuš
ti bet kokį šiaurinių korė
jiečių ir kinų ofensyvą ir 
“sėkmingai užbaigti karą.” 

Gen. Bradley taipgi sakė, 
jeigu šiauriniai korėjiečiai 
nori derybų dėl pertaikos, 
tai turi sutikti su ameriko
nų siūloma nauja deryboms 
vieta.

Lovett reikalauja 
pasmarkint atominių 
ginklų gamybą

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Robertas 
Lovett ir kariniu štabu va
dai ragino daug labiau pa
smarkint atominių ginklų 
gaminimą, negu dabar. 
Pranešama, kad jie reika
lavo paskirti 6 bilijonus do
lerių atominei pramonei per 
metus vieton dabar skiria
mo vieno bilijono.

Demokratas senatorius 
Brien McMahon, kongresi
nės atomų jėgos komisijos 
pirmininkas, gąsdino, jog 
Sovietų Sąjunga jau turi 
tiek atominių bombų, kad 
jomis galėtų sunaikint 20 
ar 30 Amerikos miestų. Jis 
pakartojo savo raginimą 
“pašvęsti” 6 bilijonus dole
rių atominiams ginklams 
priedan prie 60 bilijonų do
lerių, kurie skiriami visoms 
ginkluotoms Amerikos jė
goms per metus.

Wilsonas džiaugiasi, kad 
taip daug ginklu padaroma

Washington. — Karinės 
mobilizacijos dire k t o r i u s 
Charles E. Wilsonas savo 
raporte džiaugėsi, kad A- 
merika vis sparčiau gami
nasi ginklus.

Jisai pranešė, jog nuo 
korėjinio karo pradžios jau 
padaryta ginklų už 14 bili
jonų dolerių. O pagal da
bartinę valdžios programą

Bet 9 Saugumo Tarybos 
nariai nutarė skundą svars
tyti. Prieš svarstymą bal
savo tik Sovietų ir Jugo
slavijos delegatai.

Kada prieis prie balsavi
mo, kaip Jungtinės Tautos 
turėtų paremti Angliją 
prieš Iraną, tai Sovietų Są
junga balsuos prieš. Tada 
Sovietų paduotas priešingas 
balsas reikš, kad anglų pa
siūlymas lieka vetuotas-at
mestas.
Pertraukti svarstymai

Irano delegatas Ali Gh. 
Ardaląn pirmadienį prašė 
atidėti svarstymus; sakė, 
reikia laiko, kad galėtų at
vykti Irano premjeras Mos
sadegh ar kitas aukštas jo 
valdininkas.

Taigi svarstymai ir tapo 
atidėti bent per 10 dienų.

Dar 3 valdininkai ėmė 
kyšius iš kompanijų

Washington. — A. Stuart 
Symington, valdžios Recon
struction Finance korpora
cijos administratorius, su
spendavo tos įstaigos valdi
ninkus Jamesa O. Kooveri 
ir Edwina R. Willarda kaip 
kyšininkus.

Jiedu pasidarbavo, kad 
buvo duota $1,400,000 Re
construction Finance pasko
los National Union Radio 
kompanijai Orange, N. J. 
Už tai kompanija apdova
nojo juos brangiais televi
zijos imtuvais.

Symingtonas taipgi pava
rė Reconstruction Finance 
pareigūną Oliverį Kraftą, 
kuris už kyšius įpiršo val
dinę paskolą Li th of old 
spaustuvei St. Louise.

Sovietai protestuoja, kad 
Norvegija atkasinėja 
rusų kareivių kūnus

Maskva.—Norvegijos val
džia įsakė atkasti sovietinių 
kareivių kūnus, palaidotus 
šiaurinėje Norvegijoje, ir 
pergabenti juos į salą toliau 
nuo Norvegijos krantų.

Tie Sovietų kareiviai kri
to kovoje prieš nacius Nor
vegijoje per Antrąjį pasau
linį karą .

Sovietų Sąjunga užprotes
tavo prieš jos kareivių kū
nų atkasinėjimą ir pareika
lavo, kad Norvegijos val
džia tatai sustabdytų. Pro
testas sako, Norvegija to
kiu veiksmu paniekina so
vietinių kovūnų atminimą 
ir daro nedraugišką žygį 
link Sovietų Sąjungos.

bus pagaminta naujų ginr 
klų visų už 100 bilijonų do
leriu. -Mv
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TARYBŲ LIETUVOS SOSTINE
Rašo

A. BALTRŪNAS

Prieš septynerius metus

Tarybų Lietuvos jaunimas tautos literatūrą ir meną. 
Tarybų valdžios metais visu 
platumu išvystė savo gabu
mus tokie talentingi jaunie
ji rašytojai, kaip Avyžįus, 
Sluckis, Pakalnis, GrybąJ 
ir eilė kitų. Auga ir lietui 
viškojo teatrinio meno jau
nosios jėgos, šiemet trys 
jaunieji Valstybinio operos 
ir baleto teatro aktoriai— 
Petraškevičiūtė, Stasiūnas 
ir Siparis — susilaukė pre
mijos laureato vardo.

Tarybų Lietuvos jauni
mas vis plačiau užsiiminėja 
fizine kultūra ir sportu. 
Stiprėja respublikoje spor
tinis judėjimas, apimantis 
ne tik miestų gyventojus, 
bet ir kaimo jaunimą. Lie
tuvoje yra suorganizuotos 
sporto draugijos “Žalgiris,” 
“Spartakas,” “Dinamo,” 
“Kolūkietis,” vienijančios 
savo gretose dešimtis tūks
tančių jaunuolių ir mergi
nų. Lietuvos sportininkai 
kasmet pasiekia vis naujus 
ir naujus laimėjimus. Per 
pastaruosius dvejus metus 
Lietuvoje viršyti 139 respu
blikiniai rekordai, daugiau 
kai]) 50,000 žmonių atliko 
sportinio komplekso nor
mas. 11,850 sportininkų ga
vo visasąjungines kategori
jas.

i darbą tokios stambios 
įmonės, kaip “Elfos” elek- 
tromotorų gamykla, “Leli
jos” siuvimo fabrikas, elek
tros skaitiklių gamykla ir 
dizelių depas. Visa eilė 
sostinės įmonių gavo gar
bingus užsakymus, skirtus 
didžiosioms komunizmo sta
tyboms. Miestas, kurį nuo 
amžių niokojo priešas, ku
rio kiekviena grindinio ply
ta suskeldėjusi nuo karščio 
nesuskaitomų gaisrų metu, 
— šiandien, kartu su visa 
Tarybų šalimi, kuria milži
niško užmojo taikaus gyve
nimo statybas, turinčias 
nugalėti gamtos gaivalines 
jėgas, sudaryti materialinę 
bazę didžiojo siekimo—ko
munizmo įgyvendinimui.

Kadaise į šitą miestą, va
dintą mokslo ir kultūros 
lopšiu, pėsčias iš Žemaitijos 
atėjo Simanas Daukantas. 
Vilniaus universiteto audi
torijose sėmėsi mokslo švie
sos visa, eilė meno ir mokslo 
darbuotojų kartų. Ir vel
tui hitleriniai grobikai, už- 
darinėdami aukštąsias mo
kyklas, bandė užgesinti 
šviesos židinį — Tarybinės 

svintas Vil
čiai’ šviesiau, 

tapo tikru mokslo ir kūry
bos švyturiu. Kiekvienais

Lietuvos valstiečių vaikų. 
Respublikos kaimuose tapo 
populiarios tokios specialy
bės, kaip traktorininkas, 
kombainininkas, elektrome
chanikas. Vien tik 1951 m. 
respublikoje bus parengta 
4,000 jaunų traktorininkų 
ir 400 kombainininkų. Per
nai jaunasis Pasvalio MTS 
traktorininkas A. Banelis 
suarė traktoriumi 2,040 
hektarų kolūkinės žemės, 
kurioje buvo gautas 18-19 
centnerių, grūdų derlius iš 
kiekvieno hektaro. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas jaunąjį mecha
nizatorių apdovanojo Leni
no ordinu. Darbo žmonės 
Banelį išrinko Šiaulių sri
ties Tarybos deputatu. Val
dyti sudėtingą žemės ūkio 
techniką tarybų valdžios 
metais išmoko ne tik jau
nuoliai, bet ir jaunuolės. 
Šiandien bet kuris Lietuvos 
moksleivis papasakos jums 
apie jaunąją traktorininkę, 
Panemunėlio MTS moterų 
traktorinės brigados briga- 
dininkę, Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos deputatę Kan- 
dzerskaitę arba apie pirmą
ją jaunuolę - kombaininin- 
kę Benkauskaitę.

Tarybų Lietuvoje kultūra 
tapo liaudies turtu. Di
džiulis dėmesys skiriamas 
Lietuvos jaunimo švietimui. 
Pereitais mokslo metais 
respublikos pradinėse ir vi
durinėse mokyklose mokėsi 
415 tūkstančiu žmonių, t.
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y. 4.5 karto daugiau, ne
gu 1939 metais. Lietuvoje 
sėkmingai įgyvendinamas 
įstatymas dėl vis u o t i n i o 
septynmečio apmokymo. 
Nepaprastai išaugo studen
tų skaičius. Tiktai pokari
niais metais daugiau kaip 

specialistų 
aukštąsias

bombų išraustos duobės, 
plytų ir gelžbetono luitai 
buvo užvertę gatves. Kur 
tąkart prie suaižėjusios sie
nos paskutinį kartą sukrio
kė pašautas okupantų “Ti- 

$4.50 gras” ir bejėgiškai nuleido 
žemyn įkaitusį pa 
vamzdi, šiandieną 
septynmetis berželis ir 
vo gaivia žaluma 
apie

$8.00
$4.00
$9.00

Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

IMPERIALIZMO REIKA LA I 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

auga 
sa'- 

primena 
nuostabią gyvybės jė-

SU NEPAPRASTU ATKAKLUMU Anglijos imperia-1 Iš griuvėsių ir pelenų pa- 
lizmas stengiasi išlaikyti savo plėšikiškus interesus Ira- i kilo larybų Lietuvos sosti
ne. Jokiu būdu nenori geruoju iš ten pasitraukti. i nė gyventi ir kurti!..

Iraną Anglija apskundė J’arptautiniam Tribunalui, j 
kuriame sėdi imperializmo klapčiukai. Ten, žinoma, ji | 
lengvai laimėjo. Tribunalas patvarkė, kad Iranas i 
“abitrariškai” nenacionalizuotų savo žibalo šaltinių, ne-- 
skriaustų anglų investment!!. Irano valdžia tą nutari
mą ignoravo. Ji pasakė, kad Tarptautinis Tribunalas ne
turi teisės kištis į Irano vidinius reikalus.

Dabar Anglijos imperialistai tempia Iraną į Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą. Reikalauja, kad Jungtinės Tau
tos skubintus! gelbėti jų interesus Irane. Jungtinės Tau
tos, girdi, turi priversti Irano valdžią neliesti anglų in
vestment!! ir palikti juos Irano žibalo šaltinių išnau-

Nuostabiai žavus, kas
kart vis naujas, kitoks,; 
kaskart vis mielesnis ir 
brangesnis mūsų Vilnius,

no pilies bokšto. Tolumoje 
ištirpsta namų siluetai, gat
vių linijos liejasi su ban
guojančių apylinkės kalvų 
žaluma, o arčiau, kiek a.p- 

n.is ir suvokia
tfrda gyvas, ne- Armijos iš 
kūrybingas gy-Įnius sušvito

valdžios
Naujoji santvarka 
Lietuvos jaunuo- 

visus

rimstantis, 
ven imas.

Virš raudonų čerpių sto
gų, virš žaliuojančių sodų 
ir skveru, iškyla fabriku

Dalykas, mat, tame, kad anglai puikiai žino, jog jie 
turi savo pusėje daugumą Jungtinėse Tautose. Jie žino, 
kad čia niekas negali laimėti, kas priešinga anglų-ame
rikiečių kapitalo interesams. Jeigu Saugumo Taryboje 
viena kuri šalis panaudos “veto” ir Taryba oficialiai ne
galės paversti Irano antrąja Korėja, tai, sakoma, An- kaminai, 
glija kreipsis tiesiog i Jungtinių Tautų Generalinę A- H

- samblėją, kuri neužilgo susirinks Paryžiuje.
Ką daro bei darys Iranas? Pasirodo, kad Irano val

džia nutarė šio anglų žygio nebeignoruoti. Iranas yra 
Jungtinių Tautų narys. Pats Irano premjeras Mossa
degh atvyks Irano poziciją apginti, jeigu Saugumo Ta-

rius metus „buvo, nustojusi

kos pakele iš griuvėsių įmo
nių kerpus, pa leido į darbą

kampų i aukštąsias moky
klas suplaukia tūkstančiai 
jaunuolių — būsimų jų tech
nikų, mokytojų, gydytojų, 
meno ir literatūros darbi
ninkų. Kiekvienais metais 
Vilnius išlydi gausų jaunų-

ryba priims
j kraujas gyslomis, ome sru- 
i venti aukšto įtempimo sro- 
i ve. Ir šiandieną tais atsta
tymo darbų žymūnais di
džiuojasi sostinės įmonės, Į 
nes

rinki-

DARBIEČIAI PRIEŠ 
KONSERVATORIUS

ANGLIJOS DARBIEČIAI smarkiai ruošiasi 
mams, kurie* įvyks spalio 25 d. Kas tik gali ii
prakalbas sakyti, leidžiasi pas žmones su agitacija.

Įdomiausia tas, kad šitoje rinkiminėje kampanijoje 
kairieji darbiečiai padavė ranką dešiniesiems ir laikosi 
išvien prieš konservatorius. Kairiųjų vadas Aneurin Be
van pasakė, kad jis sušilęs darbuosis už Darbo Partijos 
pilniausią laimėjimą. Darbiečių išleistoji rinkimų pro
grama esanti tokia, kad kairieji darbiečiai negali prie 
jos prisikabinti.

Be to, kairieji darbiečiai bijo konservatorių laimėjimo. 
Geriau Attlee, negu Churchill.

Kurie laimūs? Dabar dar sunku pasakyti. Paleista
jam parlamente darbiečiai turėjo tik penkių-šešių balsų 
daugumą. Attlee priėjo išvados, kad sėkmingai kraštą 
valdyti tik su tokia dauguma parlamente ilgiau nebeįma
noma. Todėl paskelbė naujus rinkimus.
• Konservatoriai taip pat tikisi laimėti, Churchill tei
gia, kad darbiečiai privedė Angliją prie bankroto. Ypa
tingai konservatoriai negali pakęsti pravestos plieno 
pramonės nacionalizacijos.

Kas liečia užsieninę politiką, tai konservatoriai aiš- 
; kiai nepasako, kokiuo keliu iie eitų, jeigu rinkimus lai

mėtų ir jeigu Churchill vėl taptų Anglijos imperialistinio 
-laivo kapitonu. Churchill nepasako, ar iis pakeistų iki 
šiol darbiečių vestą užsieninę politiką iš nat pamatų, 
ar tik ją sustiprintų ir padarytų dar imperialistiškesne.

has įgalino mus 
pergalėms, nes t 
tikrai vertas šauniųjų Vii- ! 
niaus darbininkijos kovinių 
tradicijų, kurios gimė pir
mosiomis tarybinės san
tvarkos dienomis ir buvo 
u ž t v i r t i nto s k o .m u n a r u
krauju, žuvusių ginant Ta
rybas 1918 metais. Metai iš 
metų auga ir vystosi Vil
niaus pramonė. Neskaitant 
visos eilės kitų, mažesnių 
gamyklų', pokario metais 
buvo pastatytos ir paleistos

dantį po visą respubliką. Ir 
jei kur nors toli prie Za
rasų, kolūkyje atidaryta 
nauja ambulatorija, jei ant 
Šešupės prasideda naujos

n-m "m~ I tarpkolūkinės hidroelektri- 
d* « n^s statyba, jei į dešimtis 

- ai—-Vs kitų liaudies ūkio statybos 
ir kultūrinio gyvenimo ba- 

nauji, kupini 
kvalifikuoti ka- 
specialistų lai-

r u ateina 
energijos, 
drai, jeigu 
dos viena už kitą vis gau
sesnės, tai visų pirma todėl, 
kad pokario metais Vilnius 
diena iš dienos sušvyti vis 
galingesne mokslo ir kultu- k-J -

GERAI, KAI) IR POPIEŽIUS
MATO PAVOJŲ

i . Iš ROMOS PRANEŠAMA: “Popiežius šiandien iš- 
reiškė baimę, kad dėl atsiradusios prarajos tarpe di
džiųjų valstybių yra aiški trečiojo pasaulinio karo ga
limybė.”

Taigi, pasaulio taikai pavojų mato ne vien tik komu
nistai. Vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda įsitikin
ti, kad jeigu nebus ta “praraja” iš didžiųjų spėkų tarpo 
prašalinta, pasaulis gali susilaukti trečiojo pasaulinio 
karo. Vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda suprasti, 
kad šiandien kova prieš naujo karo kurstytojus, kova'už 
išlaikymą pasaulinės taikos yra ūmiausia ir svarbiausia 
šios gadynės kova.

Labai gerai, kad ir popiežius pagaliau pamatė taikai 
pavojų. Gerai, kad ir jis bijo naujo pasaulinio karo.

Dabar tik lieka tą popiežiaus baimę paversti kova už 
taiką. Jis negali nežinoti, kad katalikų bažnyčios hierar- 

. chija visame pasaulyje yra stipriausias reakcijos ramstis, 
’ pikčiausias kurstytojas prie naujo karo.
; - 'Ar jis savo “apaštalus” sudraus? Ar jis Įsakys kar

dinolams ir vyskupams pradėti visur kalbėti ir kovoti už 
. taiką? Tu retu tuojau pradėti su .kardinolu Spellmanu, iš 

kurio burnos be jokio sustojimo garuoja kurstymas už 
[ *;naują karą. — ----  . ‘ .

Šiandieninis Vilnius—tai

£

Darbai ir didelis turtas žuvo ugnyje ir debesyse dūmų 
užsidegus Olympic srityje, Washingtone, didžiuliams 
plotams miškų. Mūsų miškai tebėra neapsaugoti nuo 
ugnies taip, kaip kad slėniai nesaugūs nuo potvinių.

ga

Bet, žinoma, to tikėtis iš popiežiaus negalima. Visa 
katalikų bažnyčia tai]) surišta su kapitalizmo interesais, 
jog ją nuo jų atpalaiduoti niekas nebepajėgs. Todėl ir 
šie popiežiaus žodžiai apie naujo karo pavojų pasiliks 
tik žodžiais. ' ...... ...

. S. LAURINAITIS
Neatpažįstamai pasikeitė 

Lietuvos jaunimo gyveni
mas per Tarybų 
metus, 
atvėrė
liams ir jaunuolėms 
kelius i darba ir i žinias, i 
dalyvavimą valstybiniame, 
politiniame ir visuomeni
niame gyvenime.

Tarybų Lietuvos jauni
mas rodo Įkvėpto kūrybinio 
darbo pavyzdžius visose 
liaudies ūkio ir kultūros 
srityse. Respublikoje yra 
daugiau kaip 18 tūkstančių 
jaunų darbininkų - stacha- 
novininkų. Darbo jaunimo 
tarpe labai paplito sąjūdis 
garbingajam “puikios ko
kybės brigados” vardui gau
ti. Iš 616 jauniminių bri
gadų dviem šimtams dvyli
kai jau suteiktas tasai gar
bingas vardas. Respubliko
je labai išpopuliarėjo ga
mybos pirmūnai: jaunoji 
“Spartos” trikotažo fabriko 
darbininkė Pliskevičiūtė, 
Gedvilaitė iš “Silvos” fabri
ko, geležinkelio transporto 
tekintojas Zujus, Šiaulių 
“Elnio” odos kombinato su
kirpėjas Mizgirda, kuris 
kasdieną įvykdo savo ga
mybinę normą 300 procen
tų, ir kiti.

Darbininkų kadrams reng
ti Tarybų Lietuvoje sukur
tas platus tinklas fabriki
nių - gamyklinių mokyklų, 
geležinkelininkų ir amatų 
mokyklų, kuriose per pa
skutinius kelerius metus bu
vo parengta daugiau kaip 
18 tūkstančių jaunų kvali
fikuotų darbininkų. Tūks
tančiai jaunųjų darbininkų 
kasmet tobulina savo kva
lifikaciją betarpiškai > ga
myboje, mokydamiesi tech
nikinio minimumo rateliuo
se ir stachanovininkų ~ mo-

yra 3176
Nuo miesto jaunimo- ne

atsilieka ir lietuviškojo kai
mo jaunuoliai ir jaunuolės. 
Kaimo jaunimo gretose 
daug gausiųjų derlių meis
trų, plačiai išgarsėjusių vi
soje respublikoje, tokių 
kaip Vaitiekūnas, Budrevi- 
čius ir daugelis kitų. Šim
tai jaunų respublikos žemės 
ūkio pirmūnų apdovanoti 
Tarybų Sąjungos ordinais 
ir medaliais.

žemės ūkio kolektyvizaci
ją atskleidė naujas per- _ 
spektyvas tūkstančiams1 gai stumia pirmyn lietuvių

4,000 jaunųjų 
baigė Lietuvos 
mokyklas.

Respublikoje 
dramos ratelių; 620 chorų ir
muzikinių kolektyvų, 159 
šokių rateliai, kurių darbe 
su dideliu entuziazmu daly
vauja dešimtys tūkstančių 
jaunuolių ir merginų. Lie
tuvių tautos kultūros su
klestėjimą ryškiausiai pa
rodė pernykštė Dainų šven
tė, kurioje dalyvavo apie 
30 tūkstančių jaunuolių ir 
merginų.

Jaunieji Lietuvos kultū-

tyrusiais meistrais, sėkmin

Streikuoja 10,000 darbininku
WOODRIDGE, N. J. — 

Didžiausia Jungtinių Vals
tijų orlaivių išdirbystė—tai 
Wright Aeronautical Corp. 
Šios kompanijos 10,000 dir
bančių darbininkų išėjo 
streikan. Darbininkai pri
klauso UAW, CIO unijai, 
lokalui 6Ci9.

Jau per kelis mėnesius 
unija derėjosi su kompani
ja dėl atnaujinimo kon
trakto, bet prie susitarimo 
neprieita. Kompanija vi
sus unijos reikalavimus at
metė, o patiekė t savus pa
siūlymus.

Unija reikalauja 12 centų 
pakėlimo už darbo valandą 
bei šiai]) pagerinimų, kaip 
tai, pąilginimo vakacijų ir 
padidinimo darbini n k a m s 
ąpdraudos.

Kompanija pasiūlė 3 cen
tus pakelt už darbo valąn- 
dą, o prie kai kurių darbų 
6 centus, bet daugiau nieko.

Kontraktas pasibaigė rug
sėjo 15 d., o streikas pa
skelbtas rugsėjo 25 d.

Unija pastatė prie šios 
kompanijos op e r u o j a m ų

dirbtuvių skaitlingus pikie- 
tus, o pavieto ir miestų po
licijos 
musės 
viu. 

4.

Ant 
darbininkų, kurie priklauso 
CIO unijos lokalui 300, atė
jo prie dirbtuvės vartų ir 
demonstratyviai par e i š k ė 
simpatiją pikietininkams, 
neidaiųi dirbti. Nors jie 
nėra paskelbę streiko ir nė
ra to paties lokalo nariais. 
Reiškia, prie 10,000 strei- 
kierių prisidėjo 2,500 sim-

bei detetyvai, kaip 
pasipylė prie dirbtu-

rytojaus 2,500 ofisų

Reakcijos inžinieriai jau 
bliauja, būk tai komunistų 
sabotažas, nes esą streikas 

Z 4-

paskelbtas tada, kai kompa
nija pasirašė kontraktą su 
valdžia už virš milijoną do
lerių pagaminti Anglijos iš
rastiem orlaiviam motorų, 
vardu “Saphire Jets.”

'Tai matot, kaip kapita
listai, baugindami komunis
tais, siekia didesnio išnau
dojimo darbininkų.

K. Darbininkas

Dienraščio Laisves 
piknikui aukos

Vakar dienos Laisvėje įli
pusiame sąraše aukojusių 
moterų stalui Laisvės piknike, 
Įvykusiame rugsėjo 16-tą, 
Montello, Mass., likosi nepa
minėta Norwoodo moterų do
vana. Jos atvežė didelį puodą 
chicken salad.

Philadelphia, Pa.
: . y

Atsiprašom, ir pataisom 
klaidą

Dienraštyje “Laisvėje” l,ta
vo prisiminta, kad Lyros Cho
ro šokikų grupė dalyvaus 
programoje televizijos stotyje 
WPTZ, Channel 3, 23 dieną 
rugsėjo, tarp 11 ir 12 valan
dų vakaro.

Ta programa neįvyko dėl 
priežasties stoties programų 
pakeitimų. Dabar jau tikrai 
sutvarkyta ir lyriečiams diena 
paskirta sekmadienio vakaras, 
tai yra 7 dieną spalių. (Oct.). 
Laikas tas pats, tarp 11 ir 12 
valandų, televizijos stotis, 
WPTZ, Channel 3. Philadel- 
phios lietuviams, taip, kaip ir 
tolimesnės apylinkes lietu
viams yra labai vertinga pa
žiūrėti, pasiklausyti, kiek ar
ti stovi mūsų jaunuomenė 
prie lietuviškos dailės, kultū
ros. M. S.

Waterbury, Conn
Streikas, susirinkimai ir 
mirtis

Praeitą savaitę apie 10,000 
darbininkų buvo nutarę eiti Į 
streiką. Bet valdžiai įsimai
šius streikas tapo atidėtas. 
Darbininkai dirba, o unijų 
lyderiai ir šapų savininkai 
bandys susitaikyti. Darbinin
kai reikalauja pakelti algas 
ir senatvės pensijas, kadan
gi kitos šapos jau moka. Tai
gi, ir likusieji nori gauti.

Mirė Marijona Zorskicne, 
rugs. 24 d., sulaukus 67 metų.

Lietuvoj 1884 m. Pa
su bažnytinėmis apei- 

Buvo našlė. Jos vyras 
Zorskis miręs jau apie 

buvo jau

laidota 
go m is.
Juozas
1 () metų. Iš eilės 
trečias.

Sęrga Leonas Devena^T Su
sirgo 22. d. rugs. Nuvežtas ' į 
ligoninę. Deveiias yra LaJs* 
vės skaitytojas per daugeli 
metų. Aš nuo savęs vėlinu 
greitai pasveikti. Žvalgas.

2 pusi.—Laisve (Liberty)* Trečiad., Spalių-October 3, 1951
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MOTERŲ KAMPELIS
Anglijos moterų delegacija 
patarė susitaikyti su
Tarybų Sąjunga

LOWELL, MASS. WATERBURY, CONN.

• Tarybų Sąjungoje nese
niai lankėsi Britanijos mo
terų organizacijų delegaci
ja, susidedanti iš 20 mote
rų. Jai vadovavo žinomo 
filozofo ir mokslininko bu
vusi žmona Dora Russell. Ši 
veikėja išsiskyrė su savo 
vyru, kuomet anas, pirma 
buvęs socialistu, pasuko de- 
šinyn ir tapo reakcininku. 
Mrs. Russell dabar grįžusi 
iš TSRS pareiškė:

“Aš noriu kreiptis pirmo
je eilėje į Ameriką. TSRS 
darosi stipresnė kasdieną, 
ir su ja tiesa. Jūs geriau 
susitaikinkite su ja, kol dar 
galite, kol nepervėlu...”

B ritu moterų delegacija 
iankėsi ne vien Maskvoje, 
bet taipgi Stalingrade, Kau
kaze/ Mrs. Russell jau 
pirma lankėsi Tarybų Są
jungoje du kartu, 1920-tais 
ir 1929-tais metais. Ji da

Iš visur po biskj apie 
moterų veikimą
Londono moterys pikietavo 

Graikijos ambasadą
Penkiolika Anglijos orga

nizacijų moterų atstovių 
andai pikietavo Graikijos 
ambasadą ir kartu pasiun
tė delegaciją priduoti pro
testą dėl laikymo kalėjime 
73 metų senutės A. Amba- 
telos, kuri yra pasižymėjusi 
kovotoja už moterų teises.

'Delegacija taipgi reikala
vo ir kitus progresyvius po
litinius kalinius paleisti iš 
kalėjimų.

•
Priešinasi reakcionierių 

pasimojimui
Lena Horne, garsioji ne

grė artistė, kovoja prieš 
tuos, kurie pasikėsino ją 
išmesti iš televizijos pro
gramos.

Reakcionieriai ją vadina 
raudona. Kiti baltieji šovi
nistai norėtų visai • negrų 
artistų neįleisti į televizijos 
programas.

Tuo pasiremiant ir pradė
ta prieš ją purvų drabsty- 
mo kampanija. Bet ji pasi
ryžusiai prieš tuos reakci
onierius kovoja.

•
Aukštos nuomos motinai 

nelaimė .
✓ Neseniai New Yorko gy
ventoja Mrs. Mary Arm
strong neteko keturių vai
kų, kurie užtroško lovoje 
gulėdami.

Ji su vaikais gyveno vie
name kambaryje, kuriame 
buvo pečius ir 14 metų se
numo gazinis šaldytuvas. 
Nakties laiku prisirinku
sios nuo pečiaus ir netikusio 
šaldytuvo gazų dujos, jos 
vaikus už troški no.

Kadangi ji šiuo metu bu
vo bedarbė ir tik gaudavo 
bedarbių apdraudę, tai ži
noma, jog ji negalėjo turė
ti daugiau ir tinkamesnių 
kambarių.

New Yorko moterų orga
nizacijos kovoja prieš aukš
tas nuomas.

t . 4 __ •___M—
Negerai nėščioms moterims 

rūkyti
/ New Yorko Bellevue li
goninės daktaras Brown 
•andai pareiškė, jog tos mo
teris, kurios rūko, greičiau 
pasensta, veidai greičiau 

bar sako:
“Visi dalykai, apie ku

riuos jie tada kalbėjo ir 
svajojo, visi dalykai, ku
riuos jie tada žadėjo ka
da nors pravesti gyveni
me, ten dabar yra prave
dami ...”

Mrs. Russell toliau nuro
dė, jog Tarybų Sąjungos 
žmonės ir vyriausybė nori 
taikos, nori susitarti su A- 
merika, Anglija, Francūzi- 
ja. Jeigu tik būtų iš mini
mų kraštų vyriausybių pa
geidavimo taikytis, tai ne
reikėtų apie karą ir kal
bėti.

Visų kraštų moterys, 
ypač darbininkės, trokšta 
taikos. Jos nenori, kad jų 
vaikai, vyrai ar numylėti
niai karo laukuose žūtų.

Karo trokšta tik pelna- 
grobiai, generolai, naujų 
rinkų ieškotojai, bet ne pa
prasti žmonės.

susiraukšlėja.
Daktarai taipgi pripažįs

ta, jog nėščios motinos, ku
rios smarkiai rūko, paken
kia naujagimių sveikatai.

Kaip rūkytojos, taip ir 
naujagimiai ypač nuo tabo-< 
kos susilpnina protą.
DARBŠTI ROCHESTERIETĖ i 
NESVEIKUOJA

L. Bekešienė savo darželyj 
Lietuvai Pagalbos teikimo 
darbymetės laikotarpiu ka
ro metu. Ten įvykusiuose 
pobūviuose ir drabužiams 
siūti talkose suteikta Lietu
vos žmonėms gausios para
mos. Ten nudirbta ir daug 
kito visuomeninio darbo.

Atsiųsdama Laisvei pre
numeratomis ir aukomis 
$27, ilgametė Laisvės vaji- 
ninkė. Leokadija Bekešienė 
rašo:
Draugai,

Mano sveikata labai pa
blogėjo. Rugsėjo 22-rą ma
ne ištiko širdies ataka. Dar 
išlikau gyva. Dabar va
žiuoju į ligoninę keletą sa
vaičių pasilsėti. Jeigu lik
siu gyva, tai gal vėl galė
siu nors kiek pasidarbuoti. 
O gal šis yra mano pasku-

Pattern 9147 in sizes 31. 36. 38. 
40, 42, 44, 46, 48. Size 36 takes 4% 
yards 39-inch; •% yard 3-inęl) lace

Pažymėkite formos numerį 
ir dydį ir sykiu su 30 centų 
siųskite: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

finis pasidarbavimas Lais- 
vei.~ Labai gaila, kad taip 
mažai tegalėjau pasidar
buoti dėl žmonių gerovės.

Pasilieku su draugiškais 
linkėjimais visiems Laisvės 
darbuotojams.

L. Bekešienė

Linkime draugei greitai 
pasveikti, atgauti spėkas ir 
vėl turėti organizacijose ir 
spaudai tokių gražių nuo- 
veikiu, kokiu atsiekė praei
tyje.

Šeimininkėms
Grvbu kenavimas

Daugelis moterų man 
skundžiasi, kad negali su- 
konservuoti grybų taip, kad 
nesurūgtų. Bet aš kenuoju 
grybus, ypač kelmučius, ir 
man nesugenda, nors tris 
metus esu išlaikiusi ir po 
to juos valgėme. ’

Aišku, reikia grybus šva
riai nuplauti ir nupjausty
ti bent kurią sugedusią da
lį. Reikia užvirinti gerą 
vandens puodą, apsūdyti 
dviem mažais šaukšteliais 
druskos ant kvortos (8 
šaukšteliai ant galiono). 
Šaukšteliai turi būt nuly
ginti su peiliu, nes per daug 
būtų, jei būtų kupini.

Kai užvirs vanduo, su
mesti į jį nuvalytus grybus, 
palaukti, kol vėl užvirs, ir 
pavirinti nors dvi minutes, 
pagal laikrodį, ne pagal 
nuomonę.

Tuomet nukošti ir karš
tus grybus sudėti į švarias 
bonkas, uždėti guminius 
rinkius, pusiau uždarinėti, 
uždedant tik viršutinį dra- 
tą. Jei užšriubuojamos bon- 
kos, tai uždėjus gumą pri
šriubuoti pilnai ir po to bis- 
kutį (tiktai biskutį) atsuk
ti. Taip padarius įdėti į 
verdantį vandenį taip, kad 
beveik apsemtų bonkas, ir 
nuo vandens pradėjimo vir
ti virinti vieną valandą.

Po valandos virinimo, išė
mus bonkas prispausti an
trą dratą arba visai ankš
tai prišriubuoti užšriubuo- 
jamus viršus; jeigu tie nau
jieji viršeliai naudojami 
prišriubuojamoms bonkoms, 
tai jie gali būti iš pradžios 
pilnai prišriubuoti, o kai 
bonka atvės, tos prišriubuo- 
jamos dalys turi būt nuim
tos — tik “self seal” virše
lis pasiliks aklinai uždary
tas. C. S.

Today’s Pattern

Turint mintyje antrąjį 
dienraščio Laisvės pikniką

Prieš rugsėjo 16-tą dieną 
kitomis dienomis gana 
smarkiai lijo. Nors tai bu
vo vadinama tik “showe- 
riais” — trumpais smar
kiais palijimais, vienok ke
lias dienas taip tęsėsi ir bu
vo pavojaus, kad ir šį pik
niką, kaip ir liepos pirmą
ją May nardė, sulys.

Tačiau visomis jėgomis 
buvo rengtasi važiuoti rug
sėjo 16-tą į Montello gražų
jį pušyną, nežiūrint, kas 
bus tą dieną.

Atėjus rugsėjo šešiolik
tai, diena pasirodė labai 
puiki. Ir pats rytas tiesiog 
viliojantis, kad tik traukia 
kur nors papieviais, pamiš
kiais laiką praleisti, o ne 
sėdėti surūkusiam mieste.

Drg. Rapolas Čiulada jau 
iš anksto buvo, sakęs mum, 
kad kurie norite važiuoti į 
Laisvės pikniką, pasiruoški
te ir važiuosime. Drg. Dau
girda tą patį darė,—rūpino
si, kad ne tuščiomis važiuo
ti, juk tai Laisvės pikni
kas! Gi draugės M. Čiula- 
dienė ir U. Daugirdienė pa
sirūpino, kad ką nors ir nu
vežti į pikniką, kas galima 
būtų sunaudoti didesniam 
pelnui. Jos pasiuvo gra
žias “begutęs” supirkinėji
mui daiktų — audeklinius 
krepšius, ir pasidarbavimo 
pasekmė—virš $15, Taipgi 
draugė Čiuladiene su Rapo
lu iškepė skanų bulvinį ku
gelį ir nuvežė jį moterų 
stalui.

Taip pasiruošė lowellie- 
čiai, bet išrodo, kad dar ge
riau buvo pasiruošę kitų 
miestų lietuviai Laisvės ru
deniniam piknikui. Už tai 
piknikas buvo gražus ir di
delis. Nėra abejonės apie 
geras pikniko pasekmes.

Bet piknikas galėjo būti 
ir dar didesnis, jeigu visos 
kolonijos būtų geriau pasi
stengę dalyvauti, jeigu bū
tų jausta tiesioginė parei
ga- v '

Parkas gražus ir gana 
erdvus žmonėms ir maši
noms; dar būtų tilpę gero
kai daugiau. Bet gal mums 
visiems reikia geriau iš
dirbti ir priprasti kasmet 
turėti po du Laisvės pikni
kus vietoj vieno, kaip iki 
šiol kad darėme.

Vienas didysis piknikas 
Maynarde, liepos mėnesį, 
kitas — vėl su geriausiu 
atsidėjimu — rudeninis 
Laisvės piknikas rugsėjo 
mėnesį savuose parkuose. 
Jeigu taip priprasime, vi
suomet išeis gerai ir tuomi 
džiaugsimės.

, Laisvės atstovas, dien
raščio redaktorius drg. R. 
Mizara pasakė gerą, kalbą, 
primindamas Laisvės gyva
vimą ir jos rolę, suloštą bė
gyje ilgų 40 metų. Taipgi 
dainų, muzikos ir magiško' 
įvairumo programa buvo 
graži ir įdomi. Dainavo 
Norwoodo Vyrų Ansamblis 
vadovybėje jaunos - gražios 
merginos, kaip uogos, Ger
ta Terhorst. Ji su Jonu ir 
duetą labai vykusiai sudai
navo. Puikiai groja akor- 
dionu (accordion solo). Jos 
lietuviškų žodžių tarmė ir
gi daug žavi klausytojus. 
Jauna, gabi, talentinga mer
gina ! Puiku!

Magikas Uuno Week savo 
magiškais dalykais stebino 
ir juokino žmones. Jis ga
biai atlieka, kad sunku su
prasti, kaip viskas daroma.

Pirmininkauti programai 
teko šių žodžių rašėjui, to
dėl varde pikniko rengėjų 
dar kartą tariu gerbia
miems pikniko dalyviams 
didelį ir karštą ačiū už da
lyvavimą piknike ir už viso

kias aukas bei pasidarbavi
mus.

Na, po programos dar žo- 
dis-kitas; dar keletas malo
nių susitikimų ir jau trau
kiame namo. Čia Rapolas, 
čia Marytė, čia Juozas Bla- 
žonis, na, ir visi susisėdo- 
me į mašiną. Na, ir “good 
bye” visiems, visoms ir 
toms žaliuojančioms parko 
pušims, kurios šiandien tiek 
daug suteikia mums ramu
mo.

Neilgai trukus, drg. Čiu
lada išvairavo savo mašiną 
į didingą kelią ir, rodos, 
taip neilgai, jau mes prie 
Lowellio Lietuvių Piliečių 
Klubo namo.

Gražus buvo piknikas, 
smagi kelionė. Labai ačiū 
draugams Čiuladams už tą 
viską, ką mums suteikė, ir 
už didelę paramą piknikui. 
Jau prie namo. Na, ką gi, 
eisime ant trupučiuko klu
bam Juk šiandien mūsų 
klubas turėjo ekskursiją.: 
ant jūrų. Pažiūrėsime, kiek 
jie žuvų sugavo.

Radome visus sveikus su
grįžusius: vieni iš pikniko,- 
kiti iš ekskursijos — visi 
smagūs.

Žiūriu su nuostaba, guli 
okeano gyvūnas ant grindų. 
Jį vadina “codfish.” 22į 
svaro. Nieko sau, gražu pa
žiūrėti. Bet kas. gi jį pa
gavo? klausiu. Ar tai yra 
didžiausia žuvis iš pagautų 
į jūsų laivą? Atsakymas 
buvo: Taip, didžiausia tar
pe pagautų, ir ją pagavo 
Petras Blažonis — Juozo 
pusbrolis, tik iš Montellos 
pikniko grįžusio. Petras 
gavo ir dovaną $5 už di
džiausią pagautą žuvį. Pa
spaudžiau jam ranką, kaipo 
pasižymėjusiam žuvininkui.

Negerai, žinoma, kad du 
dalykai supuola tą pačią 
dieną, bet negalima buvo to 
išvengti, nes klubas jau nuo 
seniau ruošėsi turėti eks
kursiją ir laivą gavo tik 
ant 16-tos dienos rugsėjo. 
Taip ir buvo įvykdyta.

Į pikniką buvo nuvažiuo
ta tik su dviem mašinom. 
Jei ne ekskursija tą dieną, 
tai būtų buvę geriau !ir pik
nikui ir ekskursantų būtų 
didesnis būrys susidaręs.

J. M. Karsonas

Lawrence, Mass.
Rugsėjo 1 d. mirė Ona Ži

linskaitė. Gimus buvo Lietu
voje 1886 metų gruodžio 6 d., 
Pavariškių vienkiemyje, Papi
lio parapijoje, Panevėžio ap
skrityje. Buvo nevedusi. Ame
rikoj p išgyveno 45 metus. Iš 
giminių Amerikoje turi brolį 
Joną Žilinską, ir kitus arti
mui gimines.

Ona Žilinskaitė mirė širdies 
liga.

Kadangi ant greitųjų su jos 
broliu, kuris gyvena Duluth, 
Minn., nebuvo galima susi
siekti, tai Onos palaikų pa
laidojimu prisiėjo rūpintis 
Onai Vaitkūnienei (Balčiū
naitei), pas kurios mamą Vik
toriją Balčiūnienę velionė iš
gyveno apie 45 metus.

Ona Žilinskaitė priklausė 
prie /Lietuvių Literatūros 
Draugijos 37 kuopos. Turėjo 
Laisvės namo ir D. W. 
šeri! s. B u v o g c r a 
aukotoja Laisvei ir kitiems 
pažangos reikalams. LLD 37 
kuopa nupirko gėlių vainiką 
jos pagerbimui.

Ona tapo palaidota laisvai, 
taip, kaip ji gyva būdama 
norėjo.

Ona Vaitkūnienė širdin
gai ačiuoja visiems už gėlių 
vainikus, už palydėjimą į ka
pus, ir taipgi graboriui Jozo- 
kui už gražų patarnavimą, ir 
visiems sugrįžusiems nuo ka
pinių, kur visi buvote priimti 
velionės atminčiai.

V. Kralikauskas

Verti dideles pagarbos
Geras vietos Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 28 kuopos 
sumanymas. šios draugijos 
nariai puikiai savo sumanymą 
įvykdė rugs. 23 d., surengda
mi šaunų banjeietą atžymėji- 
mui dienraščio Laisvės ketu- 
riasdešimts metų sukakties. 
Kaip čia ant vietos, taip ir 
visur kitur, dienraštis Laisvė 
apsčiai mėgiama skaityti, to
dėl bankiete turėta svečių 
vietinių ir plačios apylinkės, 
net ir iš Worcester, Mass., ir 
Brooklyn, N. Y.

Ryto motą prieš patį ban- 
kietą lietus pylė, kaip iš kibi
ro, tačiaus jis nieko nesuga
dino. Kuomet popietis buvo 
gana šiltas ir malonus atvi
ram ore, tai ir pas žmones 
ūpas buvo gerokai pakilęs, 
grupelėmis tarpu savęs minti
mis dalinosi pokalbiuose iki 
vėlybo vakaro.

Kuomet svečiai, dalyviai 
susirinko prie stalų susėsti, 
čia pasirodė kas lyg nepap
rasto, kai sukinėjos svečių 
tarpe nau’jos šeimininkės 
šiam bankietui. Jomis buvo 
mums gerai žinoma dienraš- 
'čio Laisvės nenuilstanti vaji- 
ninkė M. Svinkūnienė, kita, 
tai Daktaro Stanislovaičio 
žmona Kristina. Buvo ir dau
giau, kurios pagelbėjo, bet 
gaila, kad šis korespondentas 
šių moterų pagelbininkių ne
pažino, dėlto ir jų vardus ne
gali suminėti.

Lietuviu Parko žemutinė t 
svetainė kimštinai buvo užsi- 
grūdus žmonėmis, kiti net 
turėjo grįsti laukan dėl sto-, 
kos viet-o prie stalų. Daly
viam metėsi į akis skoningai 
išpuošta svetainė; su gyvomis 
gėlėmis apstatyti visi stalai, o 
koks, tai gražumėlis tų gėlių, 
net negali atsidžiaugti jomis. 
Gėles, sakoma, pristatė M. 
Svinkūnienė iš savo gėlyno, o 
K. Stanislovaitienė paaukojo 
vieną, kitą dalyką iš valgių.

Tvarka bankiete visu laiku 
buvo pagirtina, tad dalyviai 
irgi visu kuom buvo patenkin
ti.

Baigiant pasisotinti, many
ta, kad viskas praeis tylomis 
be programėlės, bet kas tau.

sireikšti apie parengimą, ypač 
jo tikslą. Bet visi iššauktieji 
mažai ką' turėjo pasakyti, 
mat, visi laukė, ką turės pasa
kyti paties dienraščio Laisvės 
atstovas.

Priėjus eilei, D. M. šoloms* 
kas nuo dienraščio štabo pa
brėžė storokai apie Laisvės 
gyvavimą, jos buvusius “ger
būvius” ir sunkias valandas. 
Anot kalbėtojo, darbo liaudies 
laikraščiui, aišku, niekuomet 
nebuvo lengva verstis taip, 
kaip ir kitiems visiems to
kiems laikraščiams, todėl, kad 
esant bėdoje, milijonieriai 
neatėjo dienraščiui į pagalbą 
su tūkstantinėmis. Laisvės rė
mėjais buvo ir dabar tebėra 
darbo žmonės, jos skaitytojai 
ir darbininkiškos organizaci
jos, ruošiami parengimai, 
kaip ir šis bankietas. Tuo pa
čiu kartu mes ir nereikalauja
me iš turčių paramos. Laik
raščiai, kurie riebiai gauna už 
skelbimus, aišku, negina dar/- 
bininkų reikalų, jie kalba už 
dolerius, už turčių reikalus. 
Laisvė stovėjo ir stovės už 
darbo liaudies reikalus. Ji pa
teikia teisingiausias žinias iš 
visų pasaulio kampų. Joje 
taip pat daug telpa žinių iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo, 
jos špaltas puošia sveikatos 
reikalais raštai ir kiti 
svarbūs dalykai.

Todėl kalbėtojas kvietė vi
sus stoti į Laisvės būsintį va
jų atnaujinimui prenumeratų 
ir gavimui naujų skaitytojų. 
Geriausia, kad visi atsinau
jintų prenumeratas- ir bandy
tų gauti po vieną, kitą naują 
skaitytoją, prigelbint va j inta
kams, kaip Svinkūnienei ir 
kitiems.

Kalbų programai pasibai
gus, atsirado muzikantai, ku
rie protarpiais pagrojo.

Povakaryje vienos duonke- 
pyklos nuoširdūs savininkai 
padovanojo didelį tortą su 
komplimentais dienraščiui 
Lą'įsyęi. Labai dėkui už to-^ 
kią grasią dovaną.

Waterburieciai susilaukė 
gražios pagarbos už šio ban- 
kieto surengimą ir paramą 
dienraščiui Laisvei. Kaimynas.

Pasigirdo balsas K. Stanislo- 
vaitienės. Ji tuojau iškvietė 
svečius iš įvairių kolonijų iš-

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

Dešimts Mėty Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių l ūšių , most is, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik no vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir tt. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb Salve, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “Hay fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. .3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. šita mostis greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
» Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri-. 

tain, Conn. Kurie pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžute dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters ■—■ prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite Če
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
l». O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

3 pU8l,—Laisvė (Liberty)* Trečiad., Spalių-October 3, 1951],



įvairios Mos
SUSIDŪRIMAI TARP 
KAREIVIŲ IR POLICIJOS 

OLANDIJOJE
Olandijos kareivių nepasi

tenkinimas karinės tar
nybos laiko prailginimu 
HAGA, rugp. 7 d.—Olan

dijos spauda praneša apie 
susidūrimus tarp kareivių 
ir policininkų Eindhovene. 
Šis susidūrimas, kaip nuro
do laikraištis “De Vaar- 
heid,” kilo iš “visuotinio 
Olandijos liaudies nepasi
tenkinimo karinės tarnybos 
laiko prailginimu.” “Susi
dūrimas prasidėjo nuo vie
no kareivio kivirčo su ka
riniu policininku, — rašo 
laikraštis, — kurio metu 
pastarasis kareiviui smoge 
gumine lazda. Kareiviai šo
ko draugui į pagalbą. Bu
vo iššaukti policininkai, ku
rie atvyko mašinomis bei 
motociklais ir puolė karei
vius. Kareiviai mėtė į po
licininkus akmenis, bute
lius, stiklus ir tt. Karei
viams į pagalbą atėjo Eind- 
hoveno gyventojai, Filipso 
fabriko darbininkai. Jie iš
traukdavo iš policininkų 
lazdas, išlaisvindavo suim
tuosius kareivius. Vienoje 
gatvių buvo pastatyta ba
rikada. Susirėmimas vis 
stiprėjo. Iki 11 valandos 
vakaro jame dalyvavo apie 
tūkstantį kareivių. Į pagal
bą vietos policijai atvyko 
skubiai iššaukta anglų poli
cija (esanti aerodrome ne
toli Eindhoveno). Trans
porto judėjimas mieste bu
vo sustabdytas, visos į mie
sto centrą vedančios gatvės 
buvo užkirstos...

Daugiau kaip 200 karei- 
• vių buvo suimti ir išsiųsti į 

policijos nuovadas bei kar
eivines. Yra daug sužeistų, 
jų tarpe civilių gyventojų. 
Eindhoveno gyventojai 
smarkiai pasipiktino olan
dų ir'anglų policijos smur
tu.”

BELGIJOS EKONOMI
NĖS PADĖTIES 

BLOGĖJIMAS
HAGA, rugp. 7 d.—Laik

raštis “De Roode Faan,” 
liesdamas Belgijos ekono
minę padėtį, rašo, kad ša
lies ekonominė padėtis ne
paliaujamai blogėja, o dar
bo žmonių pragyvenimo ly
gis dėl amerikiečių šeimi
ninkavimo šalyje smunka. 
“Mūsų šaliai, — rašo laik
raštis, — ateina sunkūs lai
kai. Pernelyg didelis gin- 
klavimasis suryja vis nau
jus milijardus frankų, o dėl 
to darbo žmonės jaučia bai
sias karinių pasirengimų 
pasekmes.” Nuo praeitųjų 
metų spalio mėnesio, nuro
do laikraštis, bedarbių skai
čius padidėjo 36 tūkstan
čiais žmonių, daugiausia 
taikių pramonės šakų — 
tekstilės, odos, avalynės ir 
tt darbininkų sąskaita, ir 
dar padidės. Tuo tarpu ka
rinė pramonė plečia garny- 
bą.

“Už padėtį, susidariusią 
Belgijoje,—toliau rašo laik
raštis, — pilnutinai yra at
sakinga vyriausybė, kuriai 
vadovauja Foljenas. Dar 

* yra blogiau, kad vyriausybė 
pagal įsakymą iš Vašingto
no praktiškai užtvėrė visus 
kelius išeiti iš sunkios pa
dėties, beveik visiškai nu
traukusi ekonominius ir 
prekybinius santykius su 
Tarybų Sąjunga ir liaudies 

' demokratijos šalimis.”

Washington. — Trumanas 
sakė, republikonai neturį 
jokių pamatų prezidenti
niams 1952 m. rinkimams.

NewWto^<žž8g02feZlĮika
Iš Kriaučių SusirinkimoŠaukia organizacijų 

atstovų pasitarimą
Now Yorke ir apylinkėse 

veikianti lietuvių įstaiga siun- 
t i n ė j a organizacijoms ir 
spaifdai sekamą prašymą :

Gerbiamieji:
Amerikos žmonių 

kratinių teisių saugojimas nie
kad pirmiau nebuvo tok is ak
tualus, kokiu 
Visomis pusėmis 
ant tu

Kad 
gojus, 
zacijų 
lapkričio - November 18 die
ną, 2:30 vai. po pietų, Liber-

(lemo-

jis yra dabar.
ir būdais 

teisių kėsinamasi.
jas išlaikius — apsau-
yra šaukiamas organi-

atstovų pasitarimas

Apie Aido Choro veikimą
Manau, kad skaitytojai jau j Malonu 

seniai laukia aprašymų apie Į do Chorą 
mūsų Aido Chorą; tad noriu 
trumpai apibudinti Aido Cho
ro dabartinę veiklą ir jos ei
gą.

Svarbiausia užduotis šiuo 
metu yra Aido Chorui, tai ge
rai prisirengti būsimam Aido 
Choro koncertui, kuris Jvyks 
spalio mėn. 14 d. (sekmadie
nį), Kultūriniame Centre. Mo
kytoja M. Stensler sudarė la
bai gerą dainų repertuarą iš 
lietuvių liaudies dainų bei 
“Cukrinio Kareivio” ir “Iloff- 
mano Pasakų” melodingų iš
traukų. Visi su ūpu mokinasi, 
ir esu tikra, kad publika bus 
patenkinta. .Programoje daly
vaus žymūs dainininkai-solis 
tai, apie kuriuos plačiau bus 
paminėta atskiruose aprašy
muose. Be to, trejetą moterų- 
aidiečių dainuos solo trum
puose išstojimuose su choru.

Skaitytojai dar gerai pri
simena, kuomet Liberty Audi- ! 
torijos scenoje buvo porstaty- j 
ta Prano Balevičiaus aperetė 
“Sudrumsta širdis”, ir kaip 
skambiai bei harmoningai 
abudu chorai (Aidas ir Siety
nas) sudainavo. Buvo kuo gė
rėtis ir ko klausytis, žinoma, 
aš kalbu tik apie chorus — 
jiors negalima pamiršti ir so 
listų, kurie savo pareigas iš
pildė taip, kaip kompozito
rius norėjo ir tikėjosi —'jie 
Pr. Balevičių nesuvylė.

Lapkričio mėn. 10-11 
nomis Aidas ir Sietynas 
turės progos pasirodyti, 
ne Richmond Hill, bet daug 
toliau, — už virš 100 mylių 
nuo New Yorko. Taip, — esa
me pakviesti Worcesterio ir 
Hartfordo pažangiųjų lietuvių 
atsilankyti ir pasirodyti sce
noje suvaidinant operetę “Su
drumsta širdis”. Mūsų abiejų 
chorų rėmėjai ir simpatikai 
sutiko operetės 
vesti už labai kuklų atlygini 
mą, kas, žinoma, 
dės prie kelionės 
mažinimo.

d ie- 
vėl 
tik

dalyvius nu

daug prisi- 
išlaidų su- 4

patį Aido

dainininkių- 
bėda, kad 
vyrų. Būtų 
pasakyčiau, 

pa-

Kalbant apie
Chorą, galima drąsiai pasaky
ti, kad mūsų choras jau žy
miai padidėjęs. Ypatingai tu
rime gana stiprių 
moterų, bet visa 
trūksta daugiau 
neteisinga, jei 
kad dabar įvykstančiose 
mokose nebegirdėti mūsų te
norų bei bosų, bet dėlei sto
kos daugiau balsų, dar pilna 
harmonija nesusidaro. Tad 
labai prašau tuos draugus, 
kurie myli dainą, kuriems pa
tinka draugiškuose sambūriuo
se dalyvauti, —ateiti šį penk
tadienį į Aido Choro pamo
kas. Atsilankę, suprasite cho
ro reikalingumą (iš esmės) ir 
kartu turėsite dvasinį pasi
tenkinimą. Pajusite savyje pa
reigą, kaip ir kiti aidiečiai, 
kurią kiekvienas pažangus 
lietuviu giliai įvertina. 

ty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave. Richmond Hill, N. Y.

Prašome jus neatidėliojant 
delegatus. Skaičius 
nerubežiuotas: juo 
tuo geriau. Page i 

ir ne delegatai.
turėsime

delegatų 
daugiau, 
daujami

Po pasitarimo 
smagų pobūvį prie užkandžių, j 
draugiškų pašnekėsiu progra
mos.

Patys dalyvaukite ir kvies
kite kitus.

Demokratinėms Teisėms
Ginti

nininkai :

pranešti, kad į Ai- 
įstojo šie nauji dai- 
Aldona Bernotaitė, 

:us ir Ruth Bell
(LKM šokių mokytoja).

Keletas ilgamečių aidiečių, 
del vienokių ar kitokių prie
žasčių, negalėjo tūlą laiką 
lankytis į Aido Choro pamo
kas, bet dabar juos vėl mato
mo mūsų tarpe. Džiugu ma
tyti P. Babarską, E. Mizarie- 
nę ir M. Misevičienę aidiečių

Visi gerai žinomo, kad va
žinėti kiekvieną penktadienį 
į pamokas tai didelis pasiry
žimas. Vieniems kelionė, il
giau užtrunka, kitiems trum
piau ; bet būtų netolerantiška 
nepaminėti dailininką E. Sku
čą, kuris atvažiuoja net iš 
anapus Hudson upės (Ne
wark) į Aido Choro pamokas. 
Tai yra geras 
tiems vyrams, 
Brooklyno 
Centro a p

šį ketvirtadienį, spalio 4, 
pavyzdys ki-' įvyks LDS 13 ir 200 jaunuo
lę u rie gyvena 

arba Kultūrinio

kartą 
choro

Visi aidįečiai būtinai susi
rinkime punktualiai kiekvie
ną penktadienį, nes jau ne
daug laiko beliko iki mūsų 
koncerto, o juk norime šau
niai pasirodyti mūsų parengi
mo programoje, taip kad dar 
ilgai mūsų publika turėtų apie 
ką kalbėti, liečiant mūsų me
niškus parengimus. Tad, dar 

kartoju — pribūkite į 
pamokas punktualiai!

H. F.

Rezervuarų vanduo 
smarkiai mažėja

Šiuo metu miesto rezervua
rų vanduo pasiekė jau 68.5 
procentus pilnumo, kuomet 
metai laiko atgal tuo 
buvo 73.9 procentai.

o

o

Jqhn Wayne tvirsuums) 
ir Robert Ryan vaidina 
žingeidžioje filmoje “Fly
ing Leathernecks”, kuri 
dabar antrą savaitę no- ' 
d o m a New Yorko Para
mount Teatre.

PI.,

nuo 
dėl

Rugsėjo 26 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus su
sirinkimas 11-27 Arion 
unijos svetainėje.

Buvo skaitytas laiškas 
BAL-Fo reikalaujant aukų 
našlaičių ir senelių, likusiųjų 
Vokietijoje. Laiškas 
priimtas ir paaukota 
bot sir ta išlyga, kūd 
komitetas patsai turės 

j pinti tuos
tiesiai į Vokietiją

buvo 
$300, 

lokalo 
pasirū

pi nigus pasiųsti
kad tikrai 

tie našlaičiai ir seneliai aplai- 
kytų minėtą auką. Kriaučiai 
jau nebenori B ALFo ofisais
pasitikėti, kadangi tiek daug 
aukų yra suaukota ir pačių 
kriaučių didelės sumos pinigų 
yra tam tikslui paaukota, bet 
niekas nematė jų atskaitos, 
kur tos aukos nuvažiuoja. 
Taigi, kriaučiai jau pradeda 
su tuo rūpintis ir jie aukoja

(tik dėl ge.ru tikslų ir nesigai
li savo pinigais sušelpti vargs
tančiu.

Kriaučių jubiliejinio ban- 
kieto komitetas, Ch. Kundro
tas ir J. Petersonas pranešė, 
kad jau visi- bankieto bilietai 
yra parduoti ir pas juos nesi
randa nei vieno. Taipgi dirb
tuvių čermonai pardavinėjo 
dirbtuvėse bilietus. Tai bus tų 

.dirbtuvių vardai pažymėti 
ant stalų, kad kriaučiai žino
tų savo dirbtuvės stalus užim
ti. Taipgi dirbančių kitatau
čių dirbtuvėse kriaučių irgi 
bus stalai sužymėti. Taip ko-

Nepamirškit dalyvauti 
LDS susirinkimuose

kviečiami 
dalyvau- 

nepasimo- 
metus sa- 
geriausia

lių kuopų susirinkimai Liber
ty Auditorijoje. Pradžia 8 va), 
vakare.

Tų kuopų nariai 
savo susirinkimuose 
ti. Jeigu kurie dar 
kėję pilnai už šiuos 
vo mokesčių, tai 
šiuose susirinkimuose pasimo- 
kėti, kad nepalikti skolingais.

Kiek girdėjau, keletas svar
bių LDS klausimų bus šiuose 
susirinkimuose s v a r stoma. 
Taipgi dabar tebeina LDS va
jus. Turime visi prie šio svar
baus darbo prisidėti.

LDS narys.

Čepulių pare 
puikiai pavyko

Pereitą šeštadienį įvykusi, 
draugų Vinco ir Onos Čepu
lių pare buvo visais atžvil
giais sėkminga. Prisirinko pil
na Liberty Auditorijos ban- 
kietų salė.

Valgių buvo priruošta taip
gi pakankamai. Visą laiką 
stalai buvo lietuviškomis deš
romis, kalakutais ir kitais 
gardėsiais nukrauti. Kas tik 
kiek norėjo, galėjo valgyti.

Programa susidėjo iš pra- 
kalbėlių ir. linkėjimų Čepu
liams sulaukti auksinės vedy
binės sukakties.

Plačiau, bus kitu kartu apie 
šią parę parašyta. Rep.

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 

Telephone ĖVergreen 4-8174
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kad kiek- 
ir kriaučka 

žinotų ir 
priklauso.

sutvarkė, 
kriaušius 

i bankietaJ *■

m i tetas 
vienas 
atvykę 
matytų, kur kuris 
Tai komiteto geras patvarky
mas, vertas pagyrimo.

Ch. Kundrotas ir J. Peter
sonas davė raportą iš CIO 
konvencijos, kuri įvyko rugsė
jo pradžioje, Lake Placid, 
N. Y. čia pažymėsiu jų rapor
tų svarbesnius punktus. Kon
vencija buvo skaitlinga, daly
vavo 1,600 delegatų. Buvo iš
keltas klausimas konvencijo
je, kadi randasi dar mažų uni- 
jėlių, kurios savo nariams be
darbės laiku moka . pašalpos 
po 3 ar 4 dol. į savaitę, o iš 
valdiškos bedarbės apdraudos 
tie nariai negauna, kur yra 
mokama $26 į savaitę. Kon
vencija nutarė tų mažųjų 
unijėlių tą pašalpą panaikinti, 
kad nariai galėtų gauti iš val
diškos apdraudos $26. Taipgi 
konvencija pasisakė vesti di
delę kovą prieš Tafto-Hartley 
aktą, kuris labai suvaržo 
unijistų veikimą.

Delegatas Vytautas Ubare- 
vičius pranešė iš dirbtuvių 
stovio. Pasirodo iš pranešimo, 
kad'lietuviškos kriaučių dirb- 
tu vės dirba pusėtinai gerai ir 
darbų turi įvalias. Tūlos dirba 
militariškus drabužius, o ki
tos dirba civilinius drabužius, 
taip, kad visose dirbtuvėse 
stokuoja geresniu kriaučių.

J. S.

Atmatų rinkėjai 
sulėtinsią darbą

Miesto švarop Departmen- 
to darbininkai pirmadienį 
pradėjo savo antrąjį organi
zuotą sulėtinimą darbo pro
testui prieš per ilgas darbo 
valandas ir nedamokėjimą. 
Paliečia 18,80.0 darbininkų.

Reikalauja penkių dienų, 
40 valandų savaitės ir geriau 
apmokėti už darbą. Valdinės 
įstaigos darbininkų algos toli 
atsilikusios nuo algų privatiš- 
kose kompanijose tokiuose 
pat darbuose, sako unijistai.

Pirmesnis sulėtinimas dar
bo buvo įvykęs liepos mėnesį. 
Jiems tuo(met buvo pažadėti 
algų priedai ir daugiau ko. 
Bet po ilgo delsimo, valdinin
kai paliko valandas senybines 
ir algų mažai pridėjo. Jie te
bedirba 48 valandų, 6 dienų

Visi būsų darbininkai 
nori 40 darbo valandų

CIO Transit Workers Uni
jos prezidentas Michael Quill 
pareiškė, jog 8,000 privatinių 
busų vairuotojų taipgi reika
lauja 40 valandų darbo“ savai
tės, ką gaus miesto subvių ir 
busų darbininkai.

Nors dar tebėra galioje 
kontraktas, kuris neleidžia 
jiems streikuoti, bet jie neri
maują. Jie turi gauti tai, ką 
kiti tokį pat darbą dirbdami 
gauna. Jie kasdien perveža 
apie tris milionus žmonių.

Dalyvaukime taikos 
susirinkime spalio 7

Ateinantį sekmadienį, spa
lio 7, Manhattan Center, 34 ir 
8th Ave., New Yorke, įvyksta 
svarbus taikos klausimu susi
rinkimas. Prasidės 3 vai. po 
pietų.

Visi ir visos kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti. Tai 
bus labai didelės reikšmės 
susirinkimas, kuriame kalbė
tojai aiškins pasaulinę padė
tį, o visi dalyviai pasisakys už 
Korėjos karo baigimą.

šį susirinkimą šaukia Inter- 
faith Committee for Peace 
Action, kuriame priguli daug 
kunigų, pastorių, rabinų. Su
sirinkimas bus pradėtas mal
da už taiką.

Skirsto žmones 
pagal spalvą

Portorikietis Florentine 
Luis, kaip elektrininkų unijos 
lokalo 475 delegatas iš Flori
dos, kalbėdamas minimos uni
jos suvažiavime už priėmimą 
Porto Riko nepriklausomybės 
reikalavimui rezoliucijos, pa
sakė :

“Mano šalyje'visi yra žmo
nės. Bet Jungtinių Valstijų 
valdžia skirsto žmones pagal 
spalvą. Ir todėl, kad aš sa
kau, visi yra žmonės, jie va
dina mane komunistu. Aš 
jums pasakysiu, aš nepaisau, 
kaip jie mane vadina, aš ko
vosiu už Porto Rikos nepri
klausomybę, iki ji pataps lais
va.

“Ir kada aš grįšiu į Flori
dą, aš noriu važiuoti tame pa
čiame traukinio vagone su sa
vo motina. Ji yra balta, bet ji 
yra mano motina.”

Unijos konvencija užgyrė 
Porto Rikos klausimu rezoliu
ciją ir pasmerkė rasinės dis
kriminacijos politiką.

Apsidegino bevalydamas 
kelnes

Brooklynietis Walter Mur
ray baisiai apsidegino bevaly
damas kelnes, kuomet eksplo- 
davo valymo skystis. Jo bro
lis William taipgi apdegintas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką/
DANTŲ GYDYTOJAS X

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS I
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto 
LIKERIO, VYNO AR ALAUS 

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y, 

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

TELEVISION E Ver green 4-8969

200 pikietavo Imigracijos 

raštinę

200 vyrų, moterų ir vaikų 
susirinko prie Imigracijoj ir 
Natūralizacijos raštinės pfį 
re i tą penktadienį ir pikietiĄ- 
darni reikalavo paleisti iš 
Ellis Salos Peter Harisiades, 
kuris ten laikomas be kauci
jos.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisvės įstaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

Reikalinga namų darbininkę, kas
dien nuo' 2 iki 7 vai. Šaukite .nuo 8 
p. m., namai Brooklyne.

Tel. ST. 6-2478. (193-194)

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 
ateinant) ketvirtadieni, 4 d. spalio 
(Oct.), 8 vai. vakare. Visi nariai 
dalyvaukite. — Valdyba. (192-193)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kuopos susi

rinkimas jvyks pirmadienį, spalių 8 
d., kaip 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 29 Endicott St. Maksė
kite visos narės dalyvauti ir naujų 
atsiveskite, nes yra daug svarbių 
reikalų neužbaigta. — A. W.

(193-194)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai. 
(October 7 d.), toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Maldžiu atsilankyti skait
lingai. Visi nariai jsitėmykite, kad 
nuo šio mėnesio susirinkimai atsi
bus kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį per visą žiemą toj pačioj 
vietoj. — Kviečia Valdyba.

(193-194)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai: z

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

ge.ru



