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Balsavimai, įvykusioji pra
ėjusi šeštadieni Australijoje, 
turi didžiules reikšmės ne tik 
tam kraštui, o ir visam pasau
liui. '

Konservatyvų partijos mi
nistrų pirmininkas Robert 
Gordon Menzies pasimojo ant 
žūt-būt uždaryti to krašto ko
munistų partiją.

Tuomet, kai aukščiausias 
šalies teismas atimetė parla
mento nutarimą, kad partija 
būtų uždaryta, Mr. Menzies 
ryžosi tai pasiekti konstituci
niu keliu: jis paleido referen
dumo balsavimui konstitucinį 
priedą, įgalinantį, jo valdžią 
tai padaryti.

Referendumas įvyko rugsė
jo 22 dieną ir Menzieso pasiū
lymas buvo balsuotojų atmes- 
tasįk

★
Jei šis konstitucinis priedas 

būtų buvęs balsuotojų užgir- 
tas, tai' to krašto komunistų 
partija būtų buvusi nelegali
zuota, jos turtas konfiskuotas, 
daugybė žmonių būtų sukišti 
į kalėjimus.

Ne tik komunistai būtų pa
jautę tą reakcijos smūgį, —to 
paties būtų susilaukę ir kito
kios mažesnės politinės gru
pės ir asmenys, kurie būtų 
drįsę pakritikuoti reakcininkų 
režimą.

Tenka pripažinti nuopelnas 
Australijos darbo partijai, 
kuri, eidama šiuo klausimu iš
vien su komunistų partija, 
smarkiai kovojo prieš Men
zieso sumanymą.

Komunistinis judėjimas 
Australijoje tvirtas,—jis ypa
tinga* tvirtas darbo unijose.

Australijos balsuotojų pasi
sakymas — moral is smūgis 
mū^v krašto reakcininkams su 
jų Smitho ir MacCarrano įsta
tymais!

Vincas ir Ona Čepuliai 
Brooklyne gyvena • apie 30 
metų; jis pats čia apsigyveno 
pirmiau, o ji paskiau.

Juodu šiemet mini savo 25- 
kerių metų vedybinio gyveni
mo sukaktį.

Tam įvykiui atžymėti, rug
sėjo 29 dieną yra rengiamas 
bankietas, įvyksiąs Lietuvių 
Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y.

Abudu Čepuliai yra kuklūs, 
malonūs ir draugiški žmonės.

Tačiau : jei šis pobūvis bu
tų ruošiamas tik dėl to, kad 
Čepuliai geri ir draugiški, aiš
ku, mūsų laikraštis nematytų 
reikalo raginti visuomenę 
skaitlingai pokylyj dalyvauti.

.Mes ' prašome pažangiąją 
visuomenę čia dalyvauti dėl 
to/kad Čepuliai yra visuome
nininkai, veiklūs darbininkų 
judėjime!

Vincą pažįstu per virš 30 
metų ir jie visuomet dirbo 
vienokį ar kitokį visuomeninį, 
atsakingą darbą.

Karo metui jis buvo Lietu
vai Pašalpos Teikimo Komite
to sekretorius; per ilgus me
tus jis ištikimai eina pareigas 
Lietuvių kooperatyvės spau
dos bendrovės sekretoriaus. 
Tai tik pora iš daugelio dar
bų, kuriuos Vincas sąžiningai 
atlieka.

Ona Čepulienė dar Lawren
ce gyvendama aktyviai daly
vavo lietuvių darbininkų jun 
dėjime. Atvykusi į Brooklyną, 
ji prisideda prie kiekvieno 

- svarbesnio visuomeninio įvy
kio, — prisideda su darbu.
v Dėl to ateinantį šešta- 

* į Wsi privalome būti šioje 
*os p)je ir draugiškai paspaus- 
kai ^nkas Vincui ir Onai če-

' Ibiams!

Po ilgokos petraukos, Ar
gentinos progresyviai lietuviai

AMERIKA REIKALAUJA VISUPIRM 
VOKIEČIU ARMIJOS, TIK PO TO 
ŽADA VAKARU VOKIETIJAI LAISVI
Daugelis vakarinių vokiečių 
pasipiktinę tokiu reikalavimu

Bonn, Vokietija. — Aukš
tieji Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Francijos komi- 
sijonieriai pareiškė vakari
nės Vokietijos premjerui 
Adenaueriui,, kad jo valdžia 
visų pirma turi sutikti su
daryt vokiečių armiją; tik
tai po to bus duota vakari
nei Vokietijai “laisvė,” bet 
dar ne pilnas savistovumas.

Vokiečių armijos atkūri
mas yra amerikinis planas,

Ir popiežius dalinai 
pripažįsta evoliuciją

Roma. — Popiežius Pi
jus XII sakė, galima studi
juoti evoliuciją, kur jinai 
kalba apie žmogaus kūno 
išsivystymą (iš žemesnių 
gyvūnų), bet neleistina sta
tyti jokių klausimų dėl to, 
kad Dievas sutvėrė žmo
gaus sielą.

Taip popiežius kalbėjo 
aplankiusiam jį karmelitų 
vienuolių būriui rugsėjo 24 
d., kaip praneša Associated 
Press.

Anglas tvirtina, kad 
Sovietai jau turi 
hydrogeninę bombą

London. — Kenneth De 
Courcy, Intelligence Digest 
žurnalo redaktorius, tvirti
na, kad Sovietai jau pasi
gamino “pragarinę” - hy
drogeninę bombą. Jis pra
našauja, jog ta bomba bus 
bandymui išsprogdinta lie
pos mėnesį 1952 metais.

Intelligence Digest rašo, 
jog ši žinia gauta iš žmo
nių, kurie prieiną prie ka
rinių Rusijos slaptybių. Jis 
taipgi pasakoja, kad pabė
gęs iš Anglijos atominis 
mokslininkas prof. Bruno 
Pontecorvo padėjęs Sovie
tams išvystyti hydrogeninę 
bo-mbą, daug sykių smar
kesnę už paprastąją atom- 
bombą.
• Intelligence Digest Ii949 
m. rugpjūtyje pranešė apie 
atominės bombos išsprog
dinimą Sovietų Sąjungoje 
trimis savaitėmis pirmiau, 
negu prezidentas Trumą- 
nas paskelbė, kad Sovietai 
tikrai išsprogdino tokią 
bombą.

ir vėl pradėjo leisti savo laik
raštį “Tėvynę”.

Šiuo tarpu jis mažesnis ir 
leidžiamas tabloidiniame for
mate.

Gerai įsivaizduojame sąly
gas, kokiose argentiniečiams 
tenka laikraštis leisti: jos 
žiaurios.

Linkime leidėjams ir re
daktoriams juo daugiau ener
gijos!

Richmond Hill 19, N. Y., Trečiad., Rugsėjo-Sept. 26, 1951

kuriam iš pradžios priešino
si Francija ir Anglija, tik 
pagaliaus sutiko.

Didelis skaičius vakarinių 
vokiečių yra pasipiktinę 
atidėliojimu nepriklausomy
bės jiems. Net vakarų Vo
kietijos seimo pirmininkas 
Hermann Ehlers dėl to pa
reiškė, “dabar tikrai vertė
tų atsižvelgti į rytinės Vo
kietijos pasiūlymus dėl vi
sos šalies suvienijimo.”

Privaryta kareivių 
į Graikijos bankus

Athenai, Graikija. — Val
džia privarė kareivių į Grai
kijos Banką, į Tautos Ban
ką ir i kitus valdinius ban
kus, kad sulaikytų karto
tinus raštininku - tarnauto
jų streikus. Tie streikai 
faktinaį suparalyžiavo ūki
nį Graikijos gyvenimą, kaip 
teigia amerikiniai kores
pondentai.

Dabar gi bankų tarnau
tojai grūmoja visuotinu 
streiku, jeigu valdžia neiš
trauks kariuomenės iš ban
kų.

United Press stebisi, ko
dėl taip nerimauja bankų 
tarnautojai, nors jie gauna 
geresnes algas, negu dau
guma kitų Graikijos darbi
ninku, v

Senatorius Langer 
užtarauja nacius

San Francisco. — Repu- 
blikonas senatorius William 
Langer apagilestavo, kad 
amerikonai su savo talki
ninkais “persekiojo” vokie
čių nacius po karo. Tatai, 
pasak Langerio, patarnavo 
komunistams.

Jis kalbėjo Vokiečių-Ame
rikiečiu Steuben Draugijos 
susirinkime ir reikalavo su
stabdyti nunacinimo pro
gramą.

Užpuolikai sunaikino 
Kubos komunistą 
spaustuvę

Havana, Kuba. — 15 iki 
20 apsimaskavusių vyrų įsi
veržė į komunistų laikraš
čio Hoy leidyklą ir sudau
žė spaustuvės įrengimus, 
padarydami $80,000 nuo
stolių.

Valdžia buvo uždarius tą 
laikraštį beveik per metus 
iki rugpjūčio 26 d. š. m., ka
da jis vėl pradėjo išeidinėti.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad rakietiniai jų lėk
tuvai mūšyje arti Mandžū- 
rijos nušovė 5 rakietinius 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

De Gasperi prašo daugiau 
dovanų iš Amerikos

Washington. — Italijos 
premjeras Alcide De Gaspe
ri kalbėjo bendroje Senato 
ir Kongreso Atstovų Rūmo 
sesijoje ir prašė dar tokių 
malonių iš Amerikos:

Duoti Italijai daugiau pi
niginės paramos.

Pripažinti jai Triesto uos
tą su apylinke.

Darbo Federacija apdeda savo 
narius mokesčiais rinkimams

San Francisco. — Darbo 
Federacijos suvažiavimas 
nutarė, kad visi 8 milijonai 
jos narių turi “savanoriai” 
sumokėti bent po dolerį į 
politinį fondą 1952 metų 
rinkimams. Tie pinigai bū
sią naudojami, kad per rin
kimus būtų išvalyta 19 prie
šingų darbininkams senato
rių ir kad būtų išrinkta gar 
na daug kongresmanų, sto
jančių už panaikinimą Taf- 
to-Hartley’o įstatymo.— sis

Naciai reikalauja sau teisių 
mainais už armijų prieš Rusiją

Bonn, Vokietija. — Vo
kietijos Kareivių (vetera
nų) Sąjungos pirmininkas 
generolas Hans Friessner 
viešai užreiškė:

—Jeigu amerikonai ir an
glai nori, kad vokiečiai da
lyvautų Europos “gynime” 
nuo Sovietų, tai būtinai tu
ri pripažinti vakarų Vo
kietijai pilnateisę nepri
klausomybę ir visišką 
teisių lygybę su Amerika 
ir Anglija. Taipgi tu
ri paliuosuoti visus įkalin
tus vokiečius (hitlerinin
kus, karinius kriminalis
tus). Tie mūsų draugai,, pa
dorūs žmonės, yra netei
singai baudžiami už tai, kad 
atliko savo pareigas ir vyk
dė komandos Įsakymus.—

Kinija sako, Amerika 
muštruoja belaisvius 
japonus karui

Peking. — Oficialė Nau
josios Kinijos Žinių Agen
tūra praneša, kad ameriko
nai lavina 85,000 japonų ka
rinių belaisvių Alaskoje ir 
A lentų salose. Sako, Ame
rika planuoja juos įjungti į 
savo armiją.

Pekingo radijas skelbė, 
jog sučiuptas amerikinis 
žemlapis rodo, kad Ameri
kos lėktuvai tyčia darė įsi
veržimus per Mandžūrijos 
sieną.

Tas radijas taipgi kaltina 
amerikonus už vaikų nau
dojimą kaip šnipų.

Manila. — Pačioje Filipi
nų sostinėje Maniloje susi
kirto partizanai (Huks) su 
policija. Nukauta 8 polici
ninkai ir 2 partizanai. Pas
kui valdžia areštavo 50 
žmonių kaip partizanų ko
vos rėmėjų.

(Triestą savinasi ir Jugo
slavija.)

Pakeisti jau padarytą tai
kos sutartį taip, kad Itali
jai būtų leista daug plačiau 
ginkluotis.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Amerika jau yra davusi 
Italijai 2 bilijonus, 631 mi
lijoną dolerių paramos.

įstatymas paralyžiuoja uni
jų ir streikų teises.

Suvažiavimas įvardino 
kaip priešdarbininkiškus 14 
republikonų senatorių — 
Owena Brewster į, Ralphą 
Flandersą, Alex. Smithą, 
Ed. Martiną ir kt., o prieš- 
unijiniais demokratais se
natoriais paskelbė penkis— 
Herbertą O’Conorą, Harry 
F. Byrdą, Tomą Connally, 
Johną S ten nišą ir Sp. L. 
Hollanda.

Kartu generolas Friess- 
nėr pabrėžė vokiečių “nuo
pelnus” Antrajame pasau
liniame kare; sako:

—Jeigu ne vokiečiu kar
eiviai, tai Rusijos bolševikų 
•bangos jau seniai būtų pa
siekusios Atlanto Vandeny
no krantus, nušluojant visą 
vakarų Europą. Bet nepai
sant to, vakariniai kraštai 
vis tiek “niekšiškai” elgia
si su vokiečių kareiviais.—

Tas gen. Friessnerio pa
reiškimas atspausdintas ir 
skleidžiamas milijonams na
ciu karo veteranu. V v

Vakarinės Vokietijos 
premjeras tyliai pritaria to
kiai hitlerinių karininkų 
veiklai.

Sovietų mokslininkai 
suranda, jog žemė eina 
šiltyn, o ne šaltyn

Maskva. — Sovietiniu as
tronomų ir matematikų su
sirinkimas patvirtino paro
dymus garsiojo- matematiko 
ir tyrinėtojo Ottono J. 
Šmidto, kad žemės rutulys 
eina šiltyn, o ne šaltyn.

Šmidtas vadovavo moksli
nei ekspedicijai, kur 1937 
metais sovietinis lėktuvas 
nusileido ant šiaurinio že
mės ašigalio (poliaus). Tai 
buvo dar pirmas lėktuvo 
nutūpimas ant šiaurinio 
ašigalio.

RUMUNIJA PROTES
TUOJA AMERIKAI

BUCHAREST. — Rumu
nijos valdžia įteikė Jungt. 
Valst. atstovui protesto no
tą dėl to, kad jos pertraukė 
prekybą su Rumunija.—Tai 
yra priešiškas Amerikos 
žygis,—sako protestas.

ŠIAURIEČIAI ATMETA 
SIŪLYMĄ PERKELTI 
DERYBAS IŠ KAESONGO

I . I I I.UI ■ II ■■ II imu ■"■■II

Desperatiški mūšiai siautėja 
del kalnų rytiniame fronte
Korėja. — šiauriniai korė

jiečiai ir kinai atmetė ame-
rikonų siūlymą panaujinti 
derybas dėl pertaikos ne 
K a e s o n g e , o kur kitur. 
Šiauriečiai užreiškė, dery
bos galėtų būti panaujintos 
tiktai Kaesonge, ir pertrau
kė pokalbį su amerikonais.

Paskui amerikonai šaukė 
juos vėl susirinkti antradie
nio vakare.

Valdžia šaukia aukot 
daugiau kraujo frontui

Washington. — Apsigyni
mo Departmentas ragina 
amerikiečius sukrusti au
kot kraują kariniams rei
kalams. Sako, reikėtų gau
ti po 75,000 puskvorčių 
kraujo kas savaitę, arba po 
300,000 puskvorčių per mė
nesį, o iki kitu metų liepos
1 d. turėtų būti suaukota
2 milijonai, 800 tūkstančių 
puskvorčių kraujo iš viso.
z Pastaruoju laiku kraujo 
davimas buvo nupuolęs že
miau to kiekio, kuris su
naudojamas sužei s t i e m s 
amerikonams Korėjoj. Pa
vyzdžiui, rugpjūčio mėnesį 
šiemet surinkta tik 30,000 
puskvorčių kraujo, o per 12 
pirmųjų korėjinio karo mė
nesių buvo suvartojama po 
39,000 puskvorčių kas mė
nesi, u

Italijos valstiečiai 
užiminėja dvarą žemes

Roma. — Tūkstančiai be
žemių ir mažažemių vals
tiečių įsiveržė į dvarų že
mes Romos provincijoje, 
dalindamiesi jas sau. Po
licija ir kariuomenė užpul
dinėjo valstiečius ir arešta
vo 42.

Valstiečių įsiveržimai bu
vo padaryti < į kunigaikščių 
Aibinio, Massino, Torlonio, 
grafo Sforzos ir kitų dva
rus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Teheran, Iran. — Irano 

valdžia nusprendė per 8 
dienas išvyti visus tuos an
glus aliejaus pramonės 
technikus, kurie nesutiks 
dirbti kaip Irano samdiniai.

Washington. — Amerikos 
valdžia Skiria apie bilijoną 
dolerių paremti francūzų 
karui prieš Vietnamo Liau
dies Respubliką Indo-Kino- 
je. t

Roma.— Italijoj yra dau
giau kaip 2 milijonai bedar
biu.;- v 

■ "   "f1"' r-     .

ORAS. — Apsiniaukę ir 
lietus.
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KARO VEIKSMAI
Rytiniame fronte ameri

konai užėmė vieną kalno 
viršūnę ir desperatiškai 
stengiasi atgriebti aukš
čiausią kalną į šiaurę nuo 
Yanggu. šėlsta kautynės 
iš arti — durtuvais ir ran
kinėmis granatomis.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai atmušė 
įtūžusias amerikonų atakas 
ir nušovė 11 amerikinių lėk
tuvų iš tų, kurie bombarda
vo šiaurinės Korėjos mies
tus.

Rytiniai vokiečiai 
smerkia AdenauerĮ

Berlin. — Rytinio Berly
no laikraščiai smerkė kaip 
išdaviką vakarinės Vokieti
jos premjerą Aderaueri už 
tai, kad jis atmetė Rytii 
Vokietijos premjero Otto 
Grotewohlo siūlymus tartis 
apie vakarinės ir rytinės 
Vokietijos suvienijimą.

Grotewohlo w pasiūlymus 
užgiria ir žymiausias vokie
čių liuterių kunigas Marti
nas Niemoeller.

Niemoelleris taipgi prie
šinasi Amerikos pasimoji- 
mui sudaryti vakarinių vo- \ 
kiečių armiją karui prieš ] 
Sovietus.

Valdininkai planuoja 
patrigubinti atominią 
ginklą gamybą

Washington. — Gordonas 
E. Dean, pirmininkas val
dinės Atomų Jėgos Komisi
jos, pareiškė, kad galima - 
būtų jau trigubai daugiau 
pagaminti atom-bombų ir \ 
kitų atominių ginklų, ne
gu pernai, jeigu* Kongresas 
paskirtų tam gana pinigų.

Kongresinės Atomų Jėgos 
Komisijos pirmininkas se
natorius Brien McMahon 
reikalavo dar 6 bilijonų do
lerių atominiams ginklams.

Gen. Nathan F. Twining, 
oro jėgų viršininko pava
duotojas, kalbėdamas Bos
tone pereitą pirmadienį, 
sakė, artėja laikas, kad 
Jungtinės Valstijos galės 
laimėti pasaulinį karą vien 
tik atominiais ginklais iš 
oro. .

REIKALINGAS
DARBININKAS

Laisvės įstaigai reikalin
gas darbininkas prie ekspe
dicijos darbo; taipgi turi 
mokėti t roką vairuoti. Len
gvas darbas, greit išmoks
tamas. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. (188-190)



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, hnd Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, pęr year ......... $7.00
United States, per 6 months $3.75 
Queens.^ Co., per year ............  $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

DĖL CICERO ĮVYKIŲ
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Cicero mieste (Chicagos pašo

nėje) suruoštos baltųjų šovinistų žiaurios riaušės, buvo 
manyta, privers ne vieną net ir rasizmo neapykantos 
persisunkusį žmogų gerai pagalvoti ir taisytis.

Mūsų krašto ir pasaulio doresnieji žmonės manė, jog 
dabar tai iš tikrųjų bus imtasi žygių tai gėdai nuplauti; 
—visi, kurie yra atsakomingi už riaušes, bus.atitinkamai 

♦" nubausti, o Harvey E. Clark būsiąs grąžintas butan, į 
kurin govėda neprileido jam gyventi.

Koks apsirikimas!
Baltieji šovinistai, rasistai, išsimaknoję iš vienos dum- 

' bliftos balos, ritasi į kita.
. Sušaukiama Cook apskrities grand džiūrė riaušių kal

tininkams tirti. Ir ką gi ji suranda? Ar ši grand džiū
rė įkaitino tuos, kurie puolė negro šeimą ir butą, kurin 
jis ryžosi įsikraustyti? Ar ji įkaitino White Circle - ku- 
kluksininkų govėda?

Nieko panašaus!
ši grand džiūrė įkaitino juodveidį advokatą George 

Lfeightbn, apsiemusį užpultąją negrų šeimą ginti; ji 
įkaitino Mrs. Camille De Rose, buvusią savininkę namo, 
kurin Clarkų šeima ryžosi įsikraustyti; George C. 
Adams, buvusį' Mrs. De Rose advokatą; Charles Ed
wards, real estate agentą, na, ir Norman Silverman, ku
ris būk tai dalinęs- “komunistinę literatūrą” Cicero 
mieste — platino jis ją praėjus keturioms savaitėms po 
riaušių I v

Vadinasi, grand džiūrė įkaitino žmones, kurie gynėsi, 
arba kovojo dėl teisių, garantuotų mūsų krašto konsti-

• tUCijoje.
Atsiminkime: šitie penki asmenys įkaitinti dėl to, kad 

■ jie akstinę Harvey ir Janetta Clarkus kraustytis į na- 
- pins (esančius po num. 1639 W. 19th St., Cicero, III.), 

gi negrams ten įsikraųsčius būtų nukritusios gyvenamų
jų namų kainos!...

Koks baisus negrų tautos pažeminimas!
Koks teisėtumo pajuokimas!
Kokia baisi Iragi-komedija, vaidinama viename iš di- 

. džiųjų Amerikos didmiesčių! |

... ŠIS COOK GRAND DŽIŪRĖS žygis privalo išjudinti 
veiklon kiekvieną pažangesnį žmogų, — veiklon prieš tą 

” pavojų, kuris grūmoja mūsų kraštui.
Cicero riaušės ir dabartinis grand džiūrės žygis joms

• . apibaltinti, joms pateisinti gali būti parako bačka, 
' sprogstančia, jei ne Chicagoj, tai kur nors kitame mies

te. Tam reikia kuogreičiausiai užbėgti už akių.
Į tai privalo įsikišti federalinė vyriausybė.
Juk prezidentas Trumanas tik neseniai ragino Ame

rikos advokatus ginti tuos, kurie areštuojami, puolatffi, 
persekiojami, o čia, va, advokatas, kuris drįso ginti puo
lamąjį negrą, yra pats įkaitintas! Ar tai nepanašu į

• Foley skvero įvykius, kur teisėjas Medina išliejo savo 
tulži prieš advokatus, gynusius vienuolika komunistų 
vadovų,

Cicero įvykiai nėra tik Chicagos dalykas, — tai viso 
. krašto reikalas' ir kaip tokis jis privalo būti traktuoja- 
’ mas.
> .’'Įkaitintiesiems gintLprivalo stoti darbo unijos, privalo 
: stoti kiekvienas žmogus, kuriam rūpi mūsų krašto žmo- 

nių gražesnis gyvenimas.
S ' Kardinolas Spellmanas, andai kalbėdamas Niujorke, 

; pasakė, jog negrai neprivalą tikėtis pagalbos iš komu- 
; nistų; girdi, katalikų bažnyčia juos ginanti.

Čia yra proga pasirodyti katalikų bažnyčiai, stojant 
’ talkon tiems, kuriuos Cook apskrities grand džiūrė be- 
. gėdiškai įkaitino!

• Mums rodosi, jog šis grand džiūrės žygis yra didesnis 
; Antausis mūsų kraštui, negu pačios Cicero riaušės, su

ruoštos baltųjų šovinistų.

išliejo, pasmerkdamas advokatus kalėj iman?

B VISUR TAS “VALYMAS’’
p; MATYT, RAUDONBAUBIZMO nugąsdinta, knygų 

leidimo firma, Little Brown and Co., privertė “laisvano-
- ! riškai” pasitraukti savo vyriausiąjį redaktorių, Angus 

Cameron.
Įvairaus plauko raganų gaudytojai’buvo pradėję pul

ti šią knygų leidimo kompaniją už tai, kam ji leidžia 
- “radikales knygas.” Žinoma, jokių radikalių knygų ši 
;; kompanija neleidžia, bet leidėjai pasibaugino, bijodami, 

kad neamerikinis komitetas nepradėtų jų viešai bjaurio- 
ti. Dėl to jie ir privertė Mr. Cameroną pasitraukti iš re- 

E daktoriaus vietos. Cameron yra liberališkų pažiūrų 
Ižmogus.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO 
ttiir, i.   ~' į Ti;mnii'o£aag 
PREZIDENTAS PALEC
KIS APIE TARYBŲ 
LIETUVOS SUKAKTĮ

Kaip žinia, 1951 metų 
liepos 21 dieną sukako Il
ka metu, kai Lietuvos 
Liaudies seimas nutarė pa
skelbti Lietuvą tarybine

gi beveik trigubai palyginti SU | Apie 2,900 nauju specialistų.
Koks tai nuostabus pasiseki
mas, galima suprasti, prisimi
nus, kad per 20 buržuazinės 
Lietuvos gyvavimo metų aukš
tojo mokslo baigimo diplo
mus gavo tik apie 2,600 stu
dentų. šių metų pradžioje sa
vo pirmąjį dešimtmetį minė
jo tarybų valdžios įkurtoji

Popiežius — lyties klausimais
M__ __ 1*

bą, kad ji priimtų Lietuvą į 
tarybinių respublikų šeimą.

Šių metų vilniškiame “Tė
vynės Balse” telpa Lietuvos 
prezidento Justo Paleckio 
straipsnis apie tą sukaktį 
ir bendrai apie pasiektus 
Lietuvos laimėjimus. Jis 
rašo:

Praėjo jau I l metų nuo ne
užmirštamųjų 1940 metų įvy
kių, tačiau gyvi tebėra ir vi
sada bus tų metų vaizdai, liu- 

! d i ją apie visą mūsų kraštą 
i apėmusį entuziazmą ir dva- 
Įsios pakilimą.

Tarybų Lietuvai kartu su 
kitomis broliškomis tarybinė
mis respublikomis teko per
gyventi sunkų išmėginimą, 
kai hitlerininkai užpuolė tary
binę šalį. Hitlerininkams už
puolus Lietuvą, lietuvių tauta 
dar kartą turėjo progos pa
matyti piktųjų liaudies prie
šu buržuaziniu nacionalistų 
klaikų veidą.

Kaip pikčiausi kruvini vil
kai puolė buržuaziniai nacio
nalistai keršyti Lietuvos dar
bo žmonėms u.ž tai, 
pradėjo kurti naują 
mą be Vailokaičių ir 
su, be Tiškevičių ir 
čių. Laižydami padus ir prie- 
saikaudami tautų naikintojui 
žmogėdrai Hitleriui, buržua
ziniai nacionalistai pasidarė 
savo tautos budeliais.! Jie per 
pirmas karo savaites ' išžudė 
keliasdešimt tūkstančių žmo
nių Lietuvos miestuose, mies
teliuose ir kaimuose. Tai bu
vo pradžia tų kruvinųjų’orgi
jų, kurių aukomis per okupa
cijos .Pietus 
žuVo šimtai 
nių. Kartu 
atsakomybę 
žudynes ir kankynes neša 
lietuviškieji 
cionalistai, niekšiški hitleri
ninkų sėbrai ir batlaižiai.

Lietuvos liaudis su viltimi 
žiūrėjo į rytus% tikėjo Tarybi
nės Armijos pergale. Drąsą ir 
pasitikėjimą visiems tarybi
niams žmonėms įkvėpė drau
go Stalino istorinė kalba, pa
sakyta 1941 m. liepos 3 d.

Nuo pirmųjų okupacijos 
dienų geriausieji Tarybų Lie
tuvos sūnūs ir dukros pradėjo 
aktyvią kovą prieš hitlerinin
kus ir jų sėbrus. įvairiose Lie
tuvos vietose kūrėsi partizanų 
būriai, kurie sudavė okupan
tams skaudžius smūgius.

Nurodęs, kai|) tarybinė 
armija išmušė iš Lietuvos 
ir kitų tarybinių kraštų vo
kiečius įsiveržėlius, Lietu
vos prezidentas žymi, ką 
išsilaisvinusi iš vokiškųjų 
okupantų Lietuva pasiekė:

Neseniai buvo paskelbtas 
Lietuvos TSR Valstybinės pla
no komisijos ir Statistikos 
valdybos pranešimas apie Ta
rybų Lietuvos pokarinio penk
mečio plano įvykdymo rezul
tatus. Pranešimas skelbia, kad 
respublikos . darbo žmonės, 
Sąjunginės Vyriausybės ir as
meniškai draugo Stalino pa
dedami, sėkmingai įvykdė 
penkmečio planą, o eilę ypa
tingai svarbių piano užduo
čių žymiai viršijo. Penkmečio 
plano nustatytas 1950 metų 
pranionės gamybos lygis pa
siektas pirma laiko — jau 
1949 metų IV ketvirtyje.

Penkmečio planą įvykdžius, 
mūsų pramonė pakilo ligi 
tiek, kad jbs produkcijos 
bendroji išeiga padidėjo dau
giau kaip 
ginti su 
Pastatyta 
giau kaip 
m onės 
skaičius išaugo 2,8 karto, tai-

kad jie 
gyveni- 

Tilrnan-
Nagevi-

Lietuvos žemėje 
tūkstančių žino- 

su hitlerininkais 
už tas nematytas 

ir
buržuaziniai na- 

niekšiški

80 protestų paly- 
prieškariniui lygiu, 
ir atstatyta dau- 
190 stambių pra- 

įmonių. Darbhiinkų

1940 metais. Atsirado naujos 
pramonės šakos, kurių nie
kuomet anksčiau nebuvo, kaip 
geležies apdirbimo staklių, 
motorų, elektros prietaisų, že
mės ūkio mašinų gamyba. 
Elektros energijos išdirbis 
1950 metais 3,5 karto viršijo 
194 0 metų lygį, žymiai paki
lo durpių gamyba, medžio ap-; Lietuvos TSR Mokslų akade- 
dirbimo, 
tekstilės, 
avalynės 
gamyba.

statybinių medžiagų, 
popieriaus, guminės 
ir kt. pramonės šakų 
Naujai sukurta žu- 

( vies pramonė. Statoma visa 
eilė naujų fabrikų ir gamyk
lų, kaip dviračių gamykla, 

’ konditerijos fabrikas ir kt.
Numatoma naujo cukraus fab 
riko statyba. Per penkmečio 
metus atlikti dideli darbai 
atstatant ir išvystant gele
žinkelių, jūrų, upių, automo
bilių transportą ir ryšius.

Ir 1951 metų duomenys ro
do tolesnį spartų pramonės 
augimą. Per pirmąjį ketvirtį 
bendrosios produkcijos 
bos planas įvykdytas 
Palyginti su 1950 m. 
virčiu gamybos

■ t i s
p 1 a č i a u 
n is 
nio 
m o 
jos 
savikainos sumažinimo. Dau
giau kaip 90% darbininkų da
lyvauja socialistinėse lenkty
nėse. 494 brigados lenkty
niauja, siekdamos išleisti vi
są produkciją vien 
kokybės. Tarybų 
pramonė plečiama 
tais ligi šiol tempais
tais. Mūsų sostinė Vilnius, ku
rią hitlerininkai sugriovė, spar
čiai atsistato. Vilniaus atkūri
mo darbe didelę reikšmę tu
rėjo draugo Stalino pagalba, 
kuri pasireiškė jo iniciatyva 
priimtu TSRS Vyriausybės nu
tarimu dėl Vilniaus atstaty
mo.

Pakilo iš griuvėsių ir eilė 
kitų miestų. Dideli atstatymo 
ir naujos statybos darbai at
likti Šiauliuose. Sparčiai eina 
šakių atstatymas, daug na
mų atstatyta ir naujai pasta
tyta Raseiniuose, Tauragėje, 
Mažeikiuose, V i 1 k a vi šk yj e.
Viso per penkmetį Lietuvos 
miestuose atstatyta ir pasta
tyta daugiau kaip milijonas 
ketvirtainių metrų gyvenamo
jo "ploto, o kaimuose — apie 
14,500 namų.

Nepaprastos reikšmės per
mainos įvyko Lietuvos kaime 
— daugiau kaip 92 procentai 
valstiečių susitelkė į kolūkius.

Jaunieji respublikos kol
ūkiai sėkmingai vystosi ir 
stiprėja.

J. Paleckis toliau nurodo, 
jog “plačiai žinomo Petro 
Rimšos skulptūra ‘Artojas,’ 
kuri vaizduoja liesą arkliu
ką iš paskutinių jėgų trau
kiantį žagrę, ir tokį pat lie
są, sunykusį artoją prie ža
grės ... buvė ryškus Lietu
vos darbo valstiečio vargin
gos dalios simbolis.” Bet 
šiandien valstietis jau ne
be tas; jo darbas jati ki- 
tokis. Jis dirba mašinomis; 
išstumtas iš kaimo senas 
gyvenimas ir jis neužilgo 
bus pamirštas. Kolektyvi
zacija kaime pakeitė visą 
Lietuvos išvaizdą, pakeitė 
ir darbo žmonių padėtį.

Toliau:
Tarybų Lietuvos darbo 

žmonės teisėtai didžiuojasi 
vis naujais laimėjimais liau
dies švietimo, meno, mokslo 
ir kultūros srityse, kurie pasi
darė galimi tiktai tarybinėje 
santvarkoje.

Mokyklų tinklas žymiai 
pralenkė prieškarinį lygį; 
Bendrojo lavinimo, o taip pat 
specialiose mokyklose bend
ras mokinių skaičius prašoko 
450,000 — tai skaičius, apie 
kurį ir svajoti negalima buvb 
buržuazijai valdaht Lietuvoje. 
Per dvejus metus respublikos 
aukštąsias mokyklas baigė

gamy- 
101%. 
I ket- 
apim-

padidėjo 22.4%. Vis 
p 1 i nta socialisti- 

lenktyniavimas del meti- 
pramonės plano įvykdy- 
pirma laiko, dėl produkei- 
kokybes pagerinimo ir

puikios 
Lietuvos 
nematy- 
ir mas-

mija, kurios mokslinio tyrimo 
institūtų skaičius išaugo jau 
ligi 13.

Pokariniais metais .ligi š.m. 
liepos 1 d. viso Tarybų Lietu
voje išleista 3,916 knygų 
bendru 42,654,000 egzemplio
rių tiražu. Laikraščių ir žur
nalų šiuo metu išeina daugiau 
kaip 200, nes laikraštį' turi 
kiekvienas rajonas ir daugu
ma mašinų-traktorių stočių. 
Sunkiu seniau būdavo Įsivaiz
duoti, kad laikraštis išeitų Vi
duklėje, Vilkijoje ar Pakruo
jyje, o šiandien tai tarybinio 
gyvenimo tikrovė. Vieno tik 
“Tiesos“ dienraščio tiražas 
žymiai prašoka visų buržu
azinės Lietuvos dienraščių 
bendrą tiražą.

Tarybų Lietuvos teatro gy
venime žymus įvykis buvo 
operos “Borisas Godunovas” 
pastatymo a p d o v anojimas 
Stalinine premija. Ketvirtus 
metus iš eilės Stalininėmis 
premijomis pažymimi Lietu
vos kompozitoriai. 1951 me
tais ųž rapsodiją lietuviško-^ 
mis temomis Stalininė premi
ja suteikta S. Vainiūnui. Už 
rašytojos žemaitės skulptūrą 
P. Aleksandravičiui buvo su
teikta Stalininė premija.

Ivespublikos kaimuose ir 
miestuose dabar veikia šimtai 
kultūros na,mų, bibliotekų, 
tūkstančiai klubų-skaityklų. 
Bibliotekų knygų’ fondas pa
didėjo 8 kartus palyginti su 
buržuazijos valdymo metais 
ir sudaro daugiau kaip 2 mi
lijonus knygų. Kino teatrų 
miestuose yra 80 ir kilnoja
mųjų —211. Radiofikuoti vi
si nhestai ir rajonų centrai, o 
taip pat daugiau kaip tūks
tantis kolūkių. Liaudies ma
sių kūrybinis aktyvumas pasi
reiškia tūkstančiais meninės 
saviveiklos rateliu, chorų, or
kestrų, liaudies šokių ratelių.

Vis plačiau plinta Tarybų 
Lietuvoje sportas. Eilė mūsų 
sportininkų pasiekė žymius 
laimėjimus ir Tarybų Sąjun
gos rinktinių sudėtyje daly
vauja tarptautinėse varžybo
se. Nauja masinė sporto drau
gija “Kolūkietis“ prisidės 
prie sporto išvystymo kolūkių 
jaunimo tarpe.

žymiai pagerėjo gyventojų 
medicininis aptarnavimas. Gy
dytojų skaičius respublikoje 
palyginti su 1945 m. padidė
jo 3 kartus, vidutinio medi
cinos personalo skaičius padi
dėjo trigubai palyginti su 
prieškariniais laikais. Palygin
ti su 1940 m. lovų skaičius li
goninėse padvigubėjo.

Koncertas kurorte
Druskininkai, VII. 24 

Viešėjęs čia Lietuvos Valsty
binis dainų ir šokių ansamblis 
suirengė tris koncertus. Buvo 
parodytas montažas “Kles- 
tėk, žemele gimta!“ Koncer
tai susilatikė didelio pasisė- 
kimo. Ypač šiltai sutiko an
samblio pasirodymus kurorti- 
ninkai, atvykę čia ilsėtis ir gy- 
dytis iš broliškųjų respublikų.

J. Gūželis

d.

Į Vatikaną pas popiežių 
pribuvo iš Francūzijos gru
pė tėvų. Jis juos šiltai pri
ėmė ir pasakė jiems jaudi
nantį pamokslą.

Kas keisčiausia, tai kad, 
apart kitų specialybių, po
piežius pasiskelbė ir lyti
niais reikalais specialistu. 
Savo toje prakalboje jis 
smarkiai išbarė, pasmerkė, 
tiesiog prakeikė tuos kata
likus rašytojus, kurie pa
skutiniais laikais labai pa
gausėjo su savo knygomis 
apie lytinius žmonių santy
kius. Jų raštai, ju knygos, 
jų mintys esančios pavojin
giausiu šaltiniu gadinimui 
ir žudymui katalikiškos jau
nuomenės.

Dalykas, mat, tame, kad 
daugelis katalikiškų rašyto
jų priėjo išvados, jog lyti
niais klausimais nebegali
ma laikyti galvas įkišus į 
smėlį, lošti strausus. Jie 
pradėjo tą klausimą gvil
denti. Jie bando paruošti 
jaunimą “lytinėms slapty
bėms” ir šeimyniškam gy
venimu? Jie mano, kaip 
jau seniai mano ir visi kiti 
su protu neatsisveikinę 
žmonės, kad lytinė apšvieta 
jauniems žmonėms yra bū
tinai reikalinga. To viso 
taip svarbaus kiekvieno

žmogaus gyvenime Reikalo 
palikimas “žiauriajai” uni
tai nepadeda jaunimui.v

Bet katalikų bažnyčia 
griežtai kovoja prieš teiki
mą jauniems žmonėms lyti
nės apšvietos. Juo mažiau 
žinojimo lytiniais klausi
mais, tuo daugiau nelaimių, 
ligų ir mirčių, tuo daugiau 
biznio graboriams ir kuni
gams.

Todėl, štai, dabar, šitai 
francūzų tėvų grupei po
piežius Pijus XII išliejo vi
sa savo karčiausia tulži ant 
tų katalikų rašytojų, kurie 
“pamiršo” katalikų bažny
čios prisakymą ir pradėjo 
rašyti ir leisti knygas lyti
nės apšvietos klausimais. 
Gal, girdi, jų troškimai yra 
geri, šventi. Bet juk ir pe
kla esanti gerais norais 
dengta. Todėl tie rašyto
jai užsitarnauja tokio pat 
katalikų bažnyčios prakei
kimo, kaip ir tie, kurie iš 
lytinių emocijų daro biznį.

Šis popiežiaus parifoks-, 
las francūzams tėvams ski
riasi nuo visų kitų encikli
kų dar ir tuomi, k^d jame 
jis pamiršo iškeiki bedie
vius ir komunistus. Gerai, 
kad nors sykį savo pasmer
kimą nukreipė išimtinai 
prieš katalikus.

Laisvamanis

Ne tauta, bet savanaudžiai
Pabėgėlis Dr. Henrikas 

Lukaševičius kunigų drau
ge gvoltu šaukia:

“Skaudu, kai, vietoj to, 
mes leidžiame laiką vesda
mi tuščias derybas ir pole
mikas tarpusavy dėl to, ka
tras iš mūsų šefas ir ka
tras ne šefas, ir katras di
delis, o katras dar dides
nis... Šitokia kova už am
bicijas ir savo didybę, nė
ra kova už Lietuvos laisvę. 
Ir duok, Dieve, kad tas as
meninių ambicijų vėžys nu
stotų ėdęs iš esmės sveiką 
mūsų tautos kūną!”

Jis, matyt, susirūpinęs 
nesusipratimais tarpe VLI- 
Ko ir “diplomatijos šefo” 
Lozoraičio. Tarpe jų ten

eina smarkiausia kova už 
ambicijas.

Bet Dr. Lukaševičius be 
reikalo kaišioja tautos kū
ną. Lietuvių tautai dėlei tų 
ginčų, kivirčų ir nesusipra
timų nei šilta, nei šalta. 
Tai yra nesusipratimas ir 
kova tarpe savanaudžių, 
atskalūnu nuo lietuviu tau
tos. .L

1
Lietuvių tauta su savo 

sveiku kūnu dirba milžiniš
kus darbus. Pirmu sykiu 
visoje savo ilgoje istorijoje 
ji pati tvarkos savo reika
lus. Prelato Krupavičiaus . 
su Lozoraičiu peštynės jos 
nejaudina. Dr. Lukaševi
čius turėtų tai žinoti.

Amerikonas

Įvairios Žinios
BULGARIJOS 
ŽEMĖS ŪKIO 
MECHANIZAVIMAS

SOFIJA. — Bulgarijoje 
sėkmingai mechani z u o j a - 
mas žemės 
rių parkas palyginti 
1948 metais padidėjo trigu
bai. Šalyje 
115 mašinų-traktorių sto
rių, kurių dispozicijoje yra 
beveik 10 tūkstančių trak
torių. Iki pirmojo penkme
čio pabaigos (1953 metai) 
mašinų - traktorių stočių 
skaičius padidės iki 150, o 
traktorių skaičius—iki 16,- 
400.

Mašinos atlieka Bulgari
jos laukuose didelius dar
bus. 1948 metais traktoriais 
buvo suarti 9 milijonai de-

karų žemės, šiemet trakto
riai turi suarti dirvą dau
giau kaip 31 milijono deka-

ūkis. Trakto-
su

dabar veikia

Taikant tarybinius darbo 
metodus ir keliant trakto
rininkų kvalifikaciją, žy
miai pakilo mašinų pajė
gumo išnaudojimo koefici
entas. 1951 metais ki^l/vie- 
nu traktoriumi bus išarta 
ne mažiau kaip 3,200 deką- 
rų — kelis kartus daugiau, 
negu 1945 metais.

Bulgarijos žemės ūkis tu
ri dabar daugiau kaip 1,200 
trakto rinių sėjamųjų, dai
giau kaip 550 kombainų, ta
me tarpe .220 savaeigių,- ir 
daug kitų žemės ūkio maši
nų. Šiuo metu nuimant . 
derlių dirba 4 tūkstančiai 
kuliamųjų.

ATITAISYMAS
Laisvės num. 186, Literatūra ir Me

nas skyriuje tūpusiame D-ro A. Petri- 
kos rašte apie save ir mūsų visuomenę 
pasiliko šios neištaisytos spaustuvės 
klaidos^ kurias čia ištaisome. PiViiiojoje ' 
špaltoje, ketvirtajame paragrafe saki
nį—“Jei stokavo dviejų krūminių dantų 
vienoje žando pusėj”... reikia skaityt— 
“Jai stokavo dviejų”...

Antrojoje špaltoje, ketvirtajame pa
ragrafe, pabaigą sakinio — “tad tenka 
operuoti jau paskelbtuoju materijonu.”-

reikia skaityt—“jau paskelbtuoju mate- 
rijolu.” t ;

To paties straipsnio pabaigoje, kuri 
nukelta į ketvirtąjį puslapį, pirmojoj 
špaltoj, tarp trečiojo ir ketvirtojo para
grafų palikta eilutė, rodanti kelintoji to 
ar kito rašto špalta čia pradedama rink
ti. Tos rūšies eilutės, dedant raštus į 
puslapius, turi būt išmestos; bet- kar
tais, per skubinimą, lieka neišmes# 
Skaitymo tokia eilutė nekliudo, tik t< o 
ją akimis peržengti ir skaityt toliau 8/

Atsiprašome gerb. autorių ir skaityto
jus už tas nelemtas klaidas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Trečia J., iftugsėjo-Sept. 26, 1951



MOTERŲ KAMPELIS
^Darbininkėms pavojingas 

pasiūlymas

NEW JERSEY NAUJIENOS

Nacionalė Moterų Parti
ja, susidedanti iš poniučių, 
siūlo Kongresui konstituci
nį pataisymų, kuris gali bū
ti pavojingas moterims dar
bininkėms.

Toji partija siūlo “lygių 
teisių” pataisymą, kurį pri
ėmus būtų panaikintas prie 
Darbo Departmento veikiąs 
Moterų Biuras, kuris buvo 
Kongreso tarimu 1920 me
tais įkurtas.

Pasiremdamos neva “ly
gių teisių” su vyrais pasiū
lymu, tos poniutės mojasi 
panaikinti specialius mo
teris liečiančius patvar
kymus, kurie yra naudingi 
moterims. darbininkėms.

Tokį pasiūlymą priėmus, 
tai ir darbavietėse moterų 
rūkalai būtų neva sulygin
ti su vyrų reikalais, bet ti

Keturiolikos metų kovotoja
Rachel Juarez, 14 metų 

jaunuolė, unijistų Bardomi- 
nao ir Jenne Juarez duktė, 
pripažinta narsia kovotoja 
11 mėnesių streike prieš 
New Jersey Zinc Co., Em
pire Division, Hanover, 
New Mexico.

Per 11 mėnesių jinai nuo
latos pikieto linijoje daly
vavo, nepaisydama didžiau
sio teroro. Birželio 16 d. ji 
buvo pikieto linijoje areš
tuota ir per 13 valandų iš
laikyta kalėjime. Kaip tik

Apie clevelandiečiy lietuvių moterų veikimą 
f • _ _ _ _ _ _

Rugpiūčio 16 d. įvyko 
Clevelando Lietuvių Mote
rų Klubo susirinkimas. Na
riu atsilankė nemažai.

Draugė A. Klivington iš
davė gražų raportą iš Ame
rikos Liaudies Taikos Kon
greso, kuris įvyko Chicagoj 
birželio 29-30 ir liepos 1 dd. 
Amerikos Taikos Kongreso 
darbams paaukota $15.

Taipgi kalbėjo dd. Kli
vington ir Simans apie Me
no Mokyklą, kuri įvyko 
Worcester, Mass. Buvo 
įdomūs jų raportai. Draugė 
Klivington žadėjo suteikti 
mums pamokas, kurios 
ivvks sekamam klubo susi
rinkime. • Visos narės ma

Šeimininkėms
Apsieinant Be Steiko
Sunku užmiršti apspra- 

ginto prieš ugnį gero stei
ko skonį, kuomet planuoja
me pietus su mėsa. Tačiau 
pakilusi steiko kaina iki 
$1.50 svarui daugelį šeimų 
verčia apsieiti be jo. Tuo
met atsimename, jog ir vi
sa kita gero gyvulio mėsa 
yra maistinga, įskaitant 
kaulus ir valgomuosius vi- 

' dinius organus.
Žemiau paduodamasis 

valgis atsieis keleriopai pi
giau už steiką, nes ta mė
sa parduodama su visais 
riebalais ir kaulu. Imti po 
pusę svaro porcijai. Čia 

? paduodama keturiems:
.Du svarai jautienos pa- 

pilvinio gabalo (beef 
L Opiate — kartais vadina 
jos PI navel) 
kai ^didelis sukapotas svogū^ 
-’NT nas

pusė puoduko pomidorų 
(tomato) soso

(šaukštelis ir pusė drus- 
■ - r ‘

krenybėje moterys nustotų 
turėjusios nors kokią spe- 
cialę apsaugą kad ir svei
katos klausimu.

Atrodo, kad demokratai 
ir republikonai tokį pasiū
lymą remia ir gali jį pada
ryti įstatymu.

Pasinaudodami karine is
terija, mūsų įstatymdaviai 
gali išleisti tokius įstaty
mus, kurie gali žymiai pa
žeisti moterų reikalus.

Jeigu jie užgyrė ir įsta
tymais padarė Smitho, Taf- 
to-Hartley ir McCarran bi- 
lius, tai kodėl gi negali ir 
kitokių panašių įstatymų 
iškepti?

Moterų organizacijos tu
rėtų tuo klausimu susirū
pinti. Reikia žiūrėti, kad 
tokie žalingi pasiūlymai 
Kongrese nepraeitų.

pasiliuosavo iš kalėjimo, vėl 
ji įstojo į pikieto eiles.

Ji supranta, ką reiškia 
unija ir jos kova už geresnį 
gyvenimą. 20 metų atgal 
jos tėvas uždirbdavo $2.50 
į dieną. Tai buvo sunki ko
va, iki išsikovojo geresnes 
algas ir darbo sąlygas. Šian
dien vėl tos dirbtuvės dar
bininkai kovoja už didesnes 
algas.

Vėliau ji Vėl buvo areš
tuota. Bet ir vėl iš kalėji
mo atvyko į pikieto liniją.

lonėkite būti paskirtu lai
ku, kurios įdomaujate ką 
naujo išmokti.

Užbaigus susirinkimą, d. 
Tizinauskienė pavaišino vi
sas nares su skaniu pyra
gu ir kitais skanumynais. 
Taipgi turėjome viešnią 
Reginą Dominaičiūtę, kuri 
mūs aplankė čionai viešėda
ma pas gimines. Buvo la
bai malonu turėti jauną 
viešnia iš Miami, Floridos. 
Regina apleido Clevelandą 
su tėveliais prieš arti desėt- 4b
kas metų atgal. Buvo jau
nutė, o dabar išaugus į gra
žią merginą. Tik gaila, 
kad mažai laiko turėjome 
pasikalbėjimui. Onute.

kos
šaukštas Worrcestershire 

soso
pusė puoduko vandens
šaukštas gatavos muštar- 

dos
skiltelė smulkiai sukapo

to česnako
žiupsnytis pipirų.
Nemėgstantieji stiprių 

prieskonių gali apsieiti be 
pastarųjų trijų ir net be 
svogūno.

Supiaustyk jautieną į 8 
gabaliukus. Storame puo
de ar skauradoje apkepink 
iki rausvumo . Kitų riebalų 
nedėk, užteks aptirpusių iš 
mėsos. Perviršį riebalų nu
pilk.

Sumaišyk priedus su van
deniu, užpilk ant mėsos. 
Uždengk ir pamažu šutink 
apie 2 valandas ir pusę. 
Retkarčiais pažiūrėk. 
Minkšta mėsa išverda grei
čiau. »

Verdant spaudimu (press
ure eookėr’yje), tepilti ket-

VANDUO
Bayonnės gyventojams ži

notina, kad jie geriamąjį 
vandenį gauna per einan
čias rynas iš Kearny, N. J. 
Bayonnės ’ miesto adminis
tracija moka Kearny mies
tui $5 už milijoną galionų 
vandens ir išvarto ja 13 mi
lijonų galionų per dieną, 
kas atsieina taksų mokėto
jams $65 kiekvieną dieną. 
Bayonnės miestas moka 
North District Water Com
mission $102.50 už milijoną 
galionų vandens, ir miesto 
valdininkai nusiskundžia, 
kad jie turi nedatekliaus 
$250,000. Eina pasitarimas, 
kad kiek lėšas sumažinus.

Mėnesinis išmokėjimas 
Social Security šiais metais 
New Jersey valstijoje padi
dėjo, palyginus su 1950-tais 

virtąją dalį puoduko van
dens ir virti tiktai 35 mi
nutes.

Jei pirm padavimo ant 
stalo išimtus kaulus pavi
rinsi dar pusvalandį apsem
tus, turėsi sekamam val
giui neblogos sriubos su 
tuo skysčiu. Kaulai išlei
džia visas sultis, tik ver
dant apsemtus. N.

Chicago, III.
MOTERŲ PIKNIKAS 
PUIKIAI PAVYKO

Roselando Moterų Klubo 
piknikas puikiai pavyko. 
Svečių buvo iš visos plačios 
apylinkės, gaspadinės ne
spėjo su patarnavimu. Die
na pasitaikė labai puiki, 
vietą gražesnę vargiai ga
lėtum rasti. Taigi ir pelno 
gražaus liko.

R. M. Klubas taria šir
dingą ačiū visiems už tokį 
skaitlingą atsilankymą, kas 
priduoda daugiau- energijos 
žengti pirmyn su naudin
gais darbais.

Lapkričio 11 d. R. M. Klu
bas perstatys komediją 
“Buvo Klaida.” Nors vadi
nasi komedija, bet joje yra 
rimtesnių įvykių. Ta die
na, rodos, yra liuosa ir ne
kliudys kitų organizacijų 
parengimams. Koresp.

Today’s Pattern

■' Pattern 9230 comes in sizes 12, 
14, 1G, 18, '20; 40. Size 16 takes 
4% yard's 39-inch fabric.

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

metais. 1950-tais metais 
mėnesinis išmokėjimas bu
vo $2,871,405, Gi šiais me
tais jau siekia $6,777,554. 
arba 140 procentų padaugė
jo. Rugpiūčio mėnesį 1950 
metais gavo iš Social Sec
urity paramos 124,868 žmo
nės. Gi rugpiūčio mėnesį 
1951 metais jau gavo 171,- 
931.

Reiškia, šie metai jau blo
gesni, ir kaip bedarbių, taip 
ir seno amžiaus žmonių yra 
daug daugiau.

•

Lietuvių parapijų pra- 
baščiai sensta ir daro iš sa
vęs ir visų lietuvių juokus. 
Jiems nusibosta po pamal
dų sėdėti, tai organizuoja 
prieš pažangių organizacijų 
parengimus pikietą. Dipu
kai, bet ne visi, jų yra re
zervas. Atmenu, kuomet 
jų buvo pirmas pikietas lai
ke Sietyno Choro parengi
mo Newark©, tai prabaš- 
čiai nedalyvavo pikiete. 
Jiem buvo pakankamai iš 
Lietuvos išbėgusių sutepto
mis rankomis žmonių. At
menu, kad jaunas kunigužis 
dipukas tik stovėdamas ant 
Adams gatvės tėmijo einan
čius į lietuvių svetainę. Da- 
bargi, kaip jų pačių parapi- 
jonai išsireiškia per “Lais
vę,” tai'pralotas Kelmelis ir 
jo pagelbininkas kunigas 
dipukas, atsisukę kalnie
čius, mokinasi vaikščioti. 
Nieko progresas, tik į atbu
lą pusę.

Nėra ko liūdėti ir jiem 
pavydėti šio progreso. At
eis laikas, kuomet jie pa
vargs ir gal surimtės.

•

Lake wood, N. J., tai gra
žus vasarotojų miesčiukas. 
Didžiumoje apgyventas žy
dų tautybės žmonėmis ir 
netoli randasi nuo Asbury 
Parko. Namai švarūs ir 
beveik visi baltai numalia- 
voti. Tai pasiturinčių 
s 1 u o k sn i o atostogautojų 
vieta. Tačiau pilnai apgy
venta ir žiemos laiku.

Ir vykstant toliau keliu 
9-tu, visur matosi farmos 
ir jose vištų auginimas. 
Vištos visos baltos, kaip 
žiemos metu sniegas, ir jų 
tūkstančiai. Pakeliui dau
guma ūkininkų augina 
kornus.

Tos baltos vištelės mus, 
miestiečius, aprūpina kiau
šiniais. Vištoms pristaty
ta namų ir su geru įrengi
mu. . Teko būti ir tėmyti, 
kaip vištų augintojai su
renka kiaušinius, juos šva
rina ir deda i baksus. Kuo
met jau viskas sutvarkyta, 
tai kupčius atvykęs superka 
ir veža i sandėlius.

Važiuojant keliu 37-tu ir 
pervažiavus Ocean Beach, 
prie Lavallette, lietuvis 
Martin turi krautuvę. Ta
čiau jis yra Čia gimęs ir 
lietuvių kalbą vartoja, sako
ma, tik tuomet, kai gerai 
lietuvį pažįsta.

Išvykus toliau nuo namų 
ir nematant dienraščio 
“Laisvės” per kelias dienas, 
pasidaro nuobodu, atsilieki 
nuo žinojimo, kas dedasi 
lietuvių tarpe, ir būtų labai 
apgailėtinas, skaudus mum 
progresyviam lietuviam 
smūgis, jei neturėtume ry
tuose savo dienraščio. Aš 
tai sakau ne vien tik apie 
save, bet ir apie daugelį ki
tų, kurie taip pat mano, 
kaip ir aš.

Pavyzdžiui, kad ir Petro 
Vaznio mirtis. Daugelis jį 
pažinojusių ir gyvenančių 
New Jersey valstijoje suži
nojo tik trečiadienį. Dau
gelis “Laisvės” skaitytojų 
antradienio “Laisvę” gavo

A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

Patamsėmis
(Tąsa)

Nusileidžiamo liptų į patį pragaTą. 
Minutei sustojame siaurame koridoriu
je pasižiūrėti, ar nėra kūrykloje žmo
nių, nepaskirtų mūsų reikalui. Čia kar
šta. Mirgėdamos, blankiai dega alieji
nės lemputės; ant garo katilų matosi 
manometrų ciferblatai. Mėtosi plaktu
kai, dalbos, geležiniai boseliai ir kiti 
“dvasių” reikmenys. Keletas kūrikų 
budi. Tarpe jų ir Grišatokas, kuris, 
lankstydamasis “valo” pakurą. Kažkas, 
apsiginklavęs kastuvu, deda į krūvą 
šlaką.

Nuėję dar keletą žingsnių, mes apsi
stojame tarp katilų. Po mumis geležinis 
grindinys. Trofimovas, pasilenkęs, pa
kelia vieną dangtį. Tarp dugno ir grin
dinio nedidelė erdvė.

— Lipk ten, — sako jis man, rodyda
mas į tamsią skylę. — Paskui gal per
kelsime į kitą vietą.

Kol aš nusileidžiu, kūrikai juokiasi:
— Papuolei, nuodėmingoji siela!
—Ne ilgam — už mane keturios de

šimtys kart po keturiasdešimt .jubagų 
meldžiasi, — juokauju aš.

Dangtis užkrito. Tamsa nepermato
ma. Po manimi kažkoks katilas. Dugne 
purvinas riebaluotas vanduo. Erdvės 
viršuje tiek maža, kad aš negaliu net 
tiesiai' sėdėti. Reikia įsikurti gulomis. 
Apčiūpinėju sienas. Jos šlapios ir šal
tos. Dvelkia drėgme ir rūdimis.

Bet aš nenusimenu. Juo toliau aš pa
sitraukiu nuo gresiančio pavojaus, tuo 
labiau ir labiau pabunda manyje gyve
nimo troškulys, ir aš pasiruošęs išgyven
ti bet kokius vargus.

Guliu ir galvoju apie tai, kaip kartais 
žmogus gali priklausyti nuo įvairių at
sitiktinumų. Neužeičiau aš į smuklę arba 
net neatsisėsčiau už to staliuko, kas bū
tų su manimi toliau? O dabar aš beveik 
išgelbėtas.

Paskui prisimenu savo guolį ir man 
darosi juokinga . ..

“Ak, tu, senų nuostatų griovikas ir 
naujo gyvenimo kūrėjas! Kur, vis dėlto, 
tave nubloškė!” *

Atsidaro dangtis. Pro skylę lenda 
žmogaus figūra. Pasigirsta Trofimovo 
balsas: 

f

— Tai tavo kompanijonas, Mitričiau. 
Nekalbėkite, nes išgirs.

— Gerai, — atsako už mane mano 
bendrakeleivis plonu, visai jaunuolišku 
balsu.

Tylime. Vienas kito nematome.

Po dešimties minučių vėl atsidaro 
dangtis. Šį kartą pro angą įlenda tiktai 
rąnka, laikanti kožkokį ryšulį. Vėl pasi
girsta Trofimovo balsas:

— Laikyk, Mitričiau. Tai tau ir Vaš
kai jautiena, duona ir vanduo skardinė
je. Kol kas iki pasimatymo. Rytoj susi
tiksime. Mes užkrausime ant jūsų tris 
tonas anglių — saugiau bus. Na, su die
vu!

— Ačiū, drauguži, — suspėjau aš iš
tarti, ir dangtis užkrito.

Viską, ką atnešė mums kūrikas, aš 
statau atsargiai į šalį, bijodamas išver
sti vandenį.

Užsimaniau parūkyti, ir pravartu ap
žiūrėti šviesoje mūsų būstą ir pabėgimo 
draugą, bet aš, lyg tyčia, pamiršau deg
tukus pas kūriką. Ir pas Vašką nėra 
degtukų, nes jis ir nerūko. Mintyse baru 
save už savo neapdairumą.

. Kad sutrumpinčiau laiką, nutariu už
migti. Guluos! ant nugaros, padėjęs po 
galva rankas. Kojas dedu į vandenį: ki
taip įsikurti negalima.

Taukšėdami kulnimis į grindinį, virš 
mūsų vaikšto žmonės. Girdėtis kūrikų 
kalbos. Mintys darosi neramios, ištižu- 
sios, ir aš smarkiai užmiegu...

III
Prabundu. Aplinkui nepermatoma 

tamsa. Virš galvos kažkas dunda, lyg 
kieti molio grumstai kristų ant karsto 
dangčio. Pamiršęs, kur esu, aš įsivaiz
davau esąs kape, gyvas palaidotas. Kū
nu perbėga išgąsčio šaltis.

Mėginu pašokti, tačiau beveik netek
damas sąmonės, suduodu galvą į geležį. 
Aš puolu į šalį, vėl gaunu smūgį ir 
krentu ant draugo.

— Dimitričiau! Kas jums? — vadin
damas vardu, kalba jis išsigandusiu 
balsu.

Ūmai prisimenu, kodėl aš čia patekau. 
Darosi suprantamas ir dundėjimas: tai 
kūrikai pila ant grindinio anglis.

Atsipeikėjęs, aš po truputėlį nusi
raminu. Greitai viskas nutyla.

—Jūs taip išgąsdinote mane: mus 
galėjo išgirsti,—tyliai kužda Vasekas.

— Atleiskite, — taip pat tyliai at
sakau aš, stengdamasis patogiau įsitai
syti.

Kažkas šilto ir glitaus liejasi man už 
marškinių apykaklės. Apčiupinėju gal
vą. Joje žaizda, kaktoje irgi įdrėskimas 
ir, sutinimas. Tiktai po to pradedu jau
sti susižeidimų skausmą.

Mano drabužiai šlapi. Vandens žy
miai padaugėjo.

Noriu gerti — surandu skardinę, bet 
ji apversta.

(Daugiau bus)

tik trečiadienį, kuomet jau 
velionis krematorijoje buvo 
sudegintas. Tačiau LDS 
Trečiosios Apskrities komi
tetas, per gerų draugų pa
stangas sužinojęs apie Vaz
nio mirtį, suspėjo nupirkti 
gėlių vainiką. . Petras buvo 
Apskrities komitete per 
paskutinius trejus metus ir 
sąžiningai jame dirbo. Tik 
apgailėtina, kad toliau gy
venanti nuo Brooklyno ir 
dėl darbo sąlygų negalėjo 
dalyvauti laidotuvėse. Už
uojauta velionio dukterims.

Pilietis

Worcester, Mass.
Pakvietimas visiems worccste- 
riečiams ir apylinkes 
lietuviam, Gintaro Žemės Ra
dijo Programos rėmėjams

Visus prašome atvykti šį 
sekmadienį, rugsėjo 30 d., į 
mūsų Olympijos parką. Ten 
įvyks paskutinis šių metų pik
nikas, worcesteriečių ruošia
mas Gintaro žemės Radijo 
naudai.

Kaip žinote iš patyrimo, 
worcesterieciai moka svečius 
priimti ir gerai pavaišinti. Pas 
juos atsilankiusiems netenka 
gailėtis.

Pasinaudokite dar šiltu ru
dens oru. Visi apšviėtos, kul
tūros ir dailės mylėtojai, bū
kite Olympijos Parke.

Rengėjai

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

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne 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 lieti! 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 išberi-, 
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 dėžutę dovanų, 
hcikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba "Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
1*. O. Box 78, S ta. A, Hartford, Conn.

• Hąrtforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

Jei reikia ką parduoti ar 
norite ką pirkti, pasiskelb
kite Laisvėje. Rezultatais 
būsite patenkinti. 3 puti.——Laisvė (Liberty)* Trečiad., Rugsėjo-Sept. 26, 1951
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NewYorto^A^Zlnloi
Kultūrinis pobūvis 
dalyviams patiko
• LMS 3-čios Apskrities 
ruoštas kultūrinis pobūvis įvy
ko šeštadienį, rugsėjo 22, Li
berty Auditorijoje.

Susirinkusieji išklausė vasa
rinės atostogų mokyklos ra
portus ir komentarus. Tos mo
kyklos vedėjai, mokytojai ir 
studentai aiškino, kiek buvo 
toje dviejų savaičių mokyklo
je atsiekta. Visi pageidavo 
pailginti mokyklos laiką, nors 
tris savaites laikyti 
tik dviejų.

Po to sekė liaudiški 
los grupės šokiai ir 
Turėta užkandžių ir 
Susirinkusieji buvo 
pilnai patenkinti.

šū

vio toj e

mokyk- 
dainos. 

gėrimų, 
pobūviu

Rep.

Nuomininkai privertė 
evikcijas atidėti

Opera “Birutė” 
bus nufilmuota

Pereitą sekmadienį atsilan
kęs į Liberty Auditorij ą. • u si i 
tinku keletą mums gerai žino
mų vaidylų. Jie entuziastingai 
kalbasi, kaip geriau susimo- 
kinti lietuvių operą “Birutę”.

Pasirodo, jog operos “Biru
tės” filmavimui pasirengimas 
eina smarkiai ir sėkmingai. 
Suorganizuoti žymiausi ir sa
vo rolėse atatinkami vaidinto
jai ir dainininkai iš Brookly- 
no ir apylinkės.

Reikia tikėtis, kad nufilma- 
vimas išeis vykusiai. Tokios 
veteranų vaidylų jėgos, ko
kias filmininkas Jurgis Kli- j 
mas suorganizavo, nedvejo
jant suvaidins gerai, o filmi
ninkas gamins jau trečią 
mą. Reiškia, jis taipgi 
praktikos. Sužinojęs.

til
tu r i

Pikietuoja filmą

Čepulių pagerbimui pare 
šeštadienį rugsėjo 29

Protestavo Harisiades 
ir Green kalinimą

Sekantį šeštadieni, rugsėjo- 
Sept. 29-tą d., 7-tą valandą 
vakare, susirinksime pagerbti 
Vincą ir Oną Čepulius jų 25 
metų vedybinio gyvenimo pro
ga. Taipgi mes norime juos 
pagerbti ir kaipo žymius vi
su o/men i n inkus. k

Artinantis tai maloniai 
eigai, dar kartą norime 
minti, kad labai svarbiu
tikrai žinoti, kiek bus daly
vių toje mūsų laukiamoje 
gražioje sueigoje. Todėl pra
šome bilietų platintojų tuo- 
jair paskambinti: Virginia 
9-1827 ir pranešti, kiek tik
rai esate pardavę parės bilie-

su- 
pri- 
yra

tų. O kurie dar neturėjote 
progos Įsigyti tos parės bilie
to, tuojau paskambinkite tele
fonu, paduokite savo vardą ir 
rengėjai parūpins jums bilie
tą.

Čepulių pagerbimui pokilis 
bus Liberty Auditorium, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond

Moterų Apšvietos Klubas, 
kurio nare yra ir Ona Čepu
lienė, ves visą valgių gamini
mo ir svečius aptarnavimo 
darbą. Tai bukime tikri, kad 
bus gera vakarienė.

Rengėjai

Ragina išlaisvinti 
jaunuoliu vadą

Reikalauja bausti ir 
narkotiku naudotojus

R o o-Negrų jaunimo vadas 
sevelt Ward buvo iš New Yor- 
ko išveštas į New Orleans ir 
ten • nuteistas tris metus kalė
ti.

Jis apkaltintas nova už pa
bėgimą nuo militarinės tarny
bos. Bet jis sako nenorėjęs 
kur nors pasislėpti, tik iš New 
Orleans atvykęs New York an 
gyventi ir čia gyvendamas ne
gavo pranešimo stoti militari- 
nėn tarnybon. Jis sako neprie- 
šingas stoti militarinėn tarny
bon. Bet vis tiek jis buvo pa

rsiųstas kalėj iman.
Tai dabar susidaręs jo gy

nimui komitetas šaukia masi
nį protesto mitingą ketvirta- 

t j dienio vakare, rugsėjo 27, Ri- 
1 verside Plaza, 253 W. 73 St., 

New Yorke. Bus žymūs kalbė
tojai, kurie išaiškins tą klau
simą.

Narkotikų komisionieriaus 
page 1 b in ink as M. L. Harney 
reikalauja smarkiai bausti ne 
tik narkotikų pardavinėtojus, 
bet ir tuos, kurie juos perka 
ir naudoja. Tokiems neturėtų 
būti pasigailėjimo.

Tiesa, jie reikia gydyti kaip 
ligoniai, bet kartu ir bausti, 
kad jie suprastų ir iš to pasi
mokintų, kad ateityje dau
giau narkotikų nebenaudotų.

Virš šimtas delegatų nuo 
77 unijų ir fraternalių draugi-’ 
jų pereitą trečiadienį, Jugo
slavų Name, užprotestavo 
prieš Peter Harisiades ir Ab
ner Green kalėjime laikymą.

Konferencija sudarė planą 
veikimui prieš Smitho ir Mc- 
Carrano aktus, prieš progre
syvių žmonių terorizavimą ir 
svotu rgi m i ų p erse k i o j i m ą.

Konferencijoje paaiškėjo, 
kad teismas nesutinka paleis
ti Peter Harisiades po kauci
ja, iki Aukščiausias Teismas 
jo bylą aptars. Tai busią pa
daryta spalio pradžioje.

Raportuota konferencijai, 
jog /Amerikinio S v et u rgi-
miams Ginti Komiteto sekre- | 
torius Abner Green yra' pa
siųstas į federalį kalėjimą, 
Danbury, Conn.

Green draugai Vanderbilt 
Field ir'Dashiell Hammett pa
siųsti į 
Ashland, 
Hunton 
kalėjimą 
nubausti
teismui vardų tų žmonių, ku
rie prisidėjo su savo pinigais 
prie Civilių Teisių Kongreso 
kaucijų fondo. Jie turės išbūti 
kalėjime nuo 6 iki 9 mėnesių.

kalėjimą, 
Alphacus

federalį
Ky. W*

pasiųstas į federalį 
Petersburg, Va. Jie 
todėl, kad neišdavė

McAvoy reikalauja 
gemblerius tyrinėti

614 brooklyniečiy 
mirė nuo džiovos

Partijos 
tarybos 
T. M.c- 
Dewey

kiekvieną penktadienio 
karą sueina grupė žmonių su 
plakatais ir pikietuoja filmą 
“Oliver Twist”, rodomą Park 
Ave. Teatre, Park Ave. ir 59 
St., New Yorke.

Pikietininkai nurodo, 
filmą yra antisemitinė, 
nanti žydų tautą, todėl 
netinkama rodyti.

va- Areštuotas Martin Fink

Elektrininkai už 
uniją vienybę

Iš New Hyde, Mass., atvež
tas ir kalėjiman pasodintas 
Martin Fink, kuris kaltinamas 

jog ši'sumušime siuvėjų unijos or
ganizatoriaus Wm. Rose 1948 
metu streike. Jis 
penkių pirmesnių 

Minimas 
minetsky 
pasamdyti 
n al Ladies 
unijos
ir padarė.

Kaminetsky 
tas 1950 metais ir dabar 
dasi po kaucija.

Dabar abu mušeikos 
teisiami.

žemi- 
esanti

Jungtinė Elektros ir Radijo 
Darbininkų Unija savo suva
žiavime priėmė rezoliuciją, 
kuri įgalioja generalę pildo
mąją tarybą daryti viską, kad 
prieiti prie AFL, CIO ir ne
priklausomų unijų vienybės.

Suvažiavimas nurodo, jog 
šiuo metu, kuomet darbdaviai 
ir valdžia viską daro, kad pa
neigti unijų veiklą, susiaurin
ti civiles žmonių teises, unijų 
vienybės klausimas yra visų 
svarbiausias.

Mainierių unija, vieningai 
veikdama, galėjo daug page
rinimų iškovoti, nepaisant ka
syklų ir Valdžios skerspainių. 
Ši „unija pritaria visų unijų 
vienybei.

turi rekordą 
areštų.

ir C h as Ka- 
kompanijos

Fink 
buvo 
sumušti Internatio- 
Garment Workers

organizatorių. Tai jie

Amerikos Darbo 
kandidatas miesto

i prezidento vietai C. 
Avoy pasiuntė gub.
reikalavimą tyrinėti New Yor- 
ko gemblerystės biznį.

Dabar pilnai pasitvirtino, 
kad Harry Gross 20 milionų 
dolerių metinis • gemblerystės 
biznis buvo pačios policijos 
apsaugotas ir už tą apsaugą 
policijai buvo išmokėta apie 
milionas dolerių.

Bet tie 18 policistų, kurie 
buvo kaltinami kyšių ėmime, 
buvo paleisti tik todėl, kad 
Harry Gross neliūdi jo, kad 
jie ėmė kyšius.

Dabar McAvoy ragina tą 
bylą iš naujo nagrinėti, taipgi 
imti nagan visus gemblerius, 
raketierius ir kyšių ėmėjus 
valdininkus.

Brooklyno Džiovos ii* Svei
katos Susivienijimas praneša, 
jog 1950 metais mirė 614 
brooklyniečių. 2,028 nauji su
sirgimai užregistruoti. Perei
tais metais per X-ray perėjo 
46,170 žmonės.

Minimas Susivienijimas taip
gi nurodo, jeigu būtų deda
mos pastangos apsisaugoti 

Į nuo džiovos, pasiduoti peržiū
rėti su X-ray, kas visai mažai 
tekainuoja, tai mirtingumai 
nuo džiovos žymiai sumažėtų.

Džiovos reikalais patartina 
kreiptis į Brooklyn Tubercu
losis and Health Association, 
293 Schermerhorn St., Brook-

buvo areštuo-
ran-

Ruošiasi streikuoti

bus

AFL Packing House Wor
kers Unija pranešė 15 sker
dyklų ir pekinauzių, kad jos 
darbininkai eis streikan, jei
gu kompanijos atsisakys pa
kelti jiems 10 centų į valandą 
algos. ’
. Prie šios unijos priklauso 
800 darbininkų. Jie nubalsa
vo streikuoti, jeigu jų reika
lavimai nebus patenkinti.

PRASIDEDA ŠIANDIEN, SEPTEMBER 26

JUDAMASIS PAVEIKSLAS SUAUGUSIEMS — SKIRTINGAS 
NUO VISŲ, KOKIUS BET KADA MATftTE!

T m? Q'T A rr>7 BROADWAY irJLjVJIL ▼ ▼ 0 0 JL /V JL IL 45TH STREET

Koks skirtumas?
N. Y. dienraštis “Post” ra

šo, jog policistų teismo pakri
kimas ir jų be bausmės palei
dimas yra didžiulis gemblerių 
ir gengsterių laimėjimas.

Toliau ta(me pačiame laik
raštyje pastebėta, jog su tais, 
kurie už taiką kovojo, kitaip 
elgiamasi. Jie į kalėjimus ki
šami ir be kaucijų laikomi.

ALEXIS SMITH
Gražioji artiste Alexis 

Smith dalyvauja pirmą 
kartą komedijinčje rolė
je su Bing Crosby naujo
je filmoje “Here Comes 
the Groom”, dabar ro
domoje New Yorko As
tor Teatre.

Knickerbocker Village nuo
mininkų pasipriešinimas pasi- 
mojimui pakelti iki 40 procen
tų nuomos ir vieną trečdali 
nuomininkų išmesti iš namų 
privertė valstijinj namų komi- 
sion iečių ši klausimą persvars
tyti.

Nuomininkai gavo komisio- 
nieriaus pranešimą, jog nieko 
nebus daroma, iki šis klausi
mas bus persvarstytas.

5 pasimokėjo bausmes 
už oro dūminimą

Penki biznieriai ir apart- 
m.entų savininkai, gyveną 
Mauhattane, Muncipaliame 
Teisme pasimokėjo pabaudos 
nuo $25 iki $75 kiekvienas.

Jie apkaltinti ir nubausti už 
dūmais teršimą oro. 
Kontrolės Biuras, kuris 
veda vajų prieš dūmus, 
lavo juos nubausti.

Consolidated Edison 
bylą už tokį pat prasižengi
mą atidėjo iki spalio 17 d.

Dūmu 
dabar 
reika-

Walter Weckstrom, užšo
kęs ant IRT relių 103 St., sto
tyje, buvo ekspresinio trauki
nio užmuštas.

“Geriausias plėšikas” 
suareštuotas

Joseph Ireland, gyvenęs 
153 E. 35 St., New Yorke, 
dabar sėdi Tombs kalėjime.

Jis yra suvogęs visokių 
brangių daiktų virš $300,000 
vertės per porą pastarųjų 
metų. Paskiausia jis buvo pa
vogęs iš Waldorf Astoria vieš
bučio visokių brangakmenių 
$64,000 vertės.

Policija skaito jį “geriausiu 
plėšiku visoje šiaurių Ameri
koje”. Jis buvo 18 kartų areš
tuotas ir vis gudriai išsisuko. 
Pavogtus daiktus jis daugiau
sia parduodavo Joseph Lovel
io, kuris taipgi yra kartu su
imtas.

Jeigu jis nenaudotų narko
tikų, tai iš vagysčių būtų ga
lėjęs daug turto susikrauti. 
Bet dabar jis yra neturtingas, 
nes kasdien išleidžia ant nar
kotikų nemažiau $100.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

PARe ĮVYKS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y. 

Pradžia 7-tą valandą vakare 

Vakarienei Bilietas $3.00

Kurie dar neturite bilietų, tuojau skambinkite: 
Virginia 9-1827 ir užsisakykite.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Daugėja LKC 
daržo rėmėjai

Drg. Waresonas padarė 
tikrai gerą pradžią, paau
kodamas LKC daržui pen
kinę. Jis tada sakė: “Pa
matysi, atsiras daug rėmė
jų. Reikia tik pradžią pa
daryt.” Ir jo pranašystė 
buvo labai teisinga — į dar
žo fondą jau sudovanota 
$33!

Jau ne tik padengtos 
daržininko išlaidos, bet jau 
turimas ir rezervukas di
desniam daržo turtinimui.

Paskiausiai daržą apdo
vanojo vienu doleriu Zig
mas Gaili finas ir Centro 
pirmininkas M. Klimas už 
poros minučių darže pasto
ve j imą užsimok ė j o visą 
penkinę.

Ateinantį pavasarį daržas 
pasipuoš naujomis anksty
vomis gėlėmis.

Daržininkas

Kriaučių atydai
Rugsėjo (Sept.) 26 d. į- 

vyksta lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje, kaip 7:30 vakare. 
Ateidami į susirinkimą turė
kite unijos ir Social Security 
korteles. Kitaip nebūsite Įleis
ti į susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, tuo laiku padėkite 
į šalį savo naminius reikalus 
ir dalyvaukite minėtu, laiku 
susirinkime. Labai yra svar
bus šis kriaučių susirinkimas. 
Jūsų yra pareiga dalyvauti 
jame.

Kadangi mūsų lokalo jubi
liejinis bankietas artėja, tai 
turėsime pasitarti ir bankieto 
reikalais, kad mūsų bankie
tas pavyktų puikiausiai. Visi 
padėkime savo politinius rei
kalus į šalį, o unijos ir mūsų 
lokalo auksinę jubiliejinę sur 
kaktį gražiai pagerbkime.

J. S.
(186-187)

GARSINKITeS LAISVĖJ!

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S įL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-FEMALE

Virėja, namų darbininkė, kalbanti 
angliškai, guolis vieloje.

Tol. BU 2-1964. '(187-191)
----- 7--------- ---- ---------------Laisves įstaigoje visada zgą* 
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Dar bus piknikas Lietuvių Tautiš
ko Namo Parko, Winter St. ant 
Keswick Rd, įvyks rugsėjo (Sep
tember) 30, 1951. Pradžia 1 valan
dą dieną. Bus muzika, valgių, gė
rimų.

Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks spalių (October) 1 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Prašom visus narius 
dalyvauti. Kurie dar nesate pasimo- 
kėję, ^j^rašom ateiti ir pasimokėti. 
Visi "nariaį šiemet gaus gerą knygą 
apie sveikatą. — Fin. rašt. G. Ši
maitis. (188-189)

WORCESTER, MASS. 
Visų Pakvietimas.

Kviečiame visus Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius ir lietuves į Gin
tarų Žemės Radio paramai pikniką. 
Jis įvyks sekamą sekmadienį, rug
sėjo 30 dieną, Olympia Parke. Tai 
jau bus paskutinis šį sezoną pikni
kas. Vis?i žinome, kaip Olympia Par
kas gražus, parenkus piknikams ir 
kaip smagu jame praleisti laikas.

Pikniką rengia worcesteriečiai pa
ramai Gintarų žemės Radijo pusva
landžio. Jie turi didelį patyrin^ su
rengti gerų piknikų. Visi svečiai ir 
viešnios bus tinkamai priimt, gaus 
tinkamo maisto ir gėrimo. Gi da
lyvaudami — paremsite /gražų ir 
kultūrišką tikslą. — Rengėjai.

(188-189)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugs. (September) 28 
d., bus 408 Court St., pradžia 8 v. 
vakare, šis susirinkimas yra šaukia
mas svarbiu reikalu, tad visi nariai 
ateikite. — A. S., sekr.

(188-189)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs Rikte
lia!, ligonių kambariui reikrmenys 

—už griežtai žemas kairias.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

, 1

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS \ 

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
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 b

TELEVISION EVergreen 4-8969

4 pusi.—Laisve (Liberty) —Trečiad., Rugsėjo-Sept. 26, 1951




