
Taylor’o Nelaimės. 
Kiekvienas Turi Bėdų. 
Lapienė—Palaiminta. 
Už Ką?

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street,

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Pr e z i d e n to Tru m an o pasi u n -  --------------------------------------------------------------------------- —.........    '.■■■.........................        ;■ -...................> ....... -  
tinys Vatikane? birželio 10 
dieną buvo popiežiaus priim
tas audiencijoj.

Net 30 minučių jis kalbėjo
si su Pijum XII-tuoju.

Taip praneša United Press.
Gi Associated Press tą pa

čią dieną iš Chicagos paskel
bė tokią žinią :

Mrs. Eunice Waiterman, 
dvynukų motina/ užvedė teis
mine bylą, reikalaudama iš 
Myron S. Taylor 2-jų milijo
nų dolerių!

Myron C. Taylor yra tas 
pats prezidento Trumano pa
siuntinys i šventąjį miestą — 
turtingas, milijonierius, gal 
būt netgi bilijonierius!

★ ★ ★
Paminėtoji Mrs. Walter- 

man’ienė skelbia, jog Myron 
C. Taylor yra josios tėvas, 
bet j'arn pavykę tą faktą kaip 
nors, su kitų pagalba, nutrin
ti.

Kai ši moteriškė gimė, — 
1912 m. Bronxe, — tuomet 
metrikuose buvo pažymėta, 
kad josios tėvas esąs pats 
Taylor’as, bet vėliau ji žiū
ri, žiūri, jog pasiliko “betė
vė.”

Moteriškės motina, pagim
džiusi ją būdama mergina, te
bėra gyva, ir senė visa tai by
los eigoje “faktais prirodys.” 

Taigi kuriasi naujas skan
dalas.

Į<a į tai atsakys asmuo, 
dažnai turįs reikalų su kata
likų bažnyčios galva, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

Ir kas neturi bėdų !. . .
★ ★ ★

“Lietuvių Naujienose” skai
tau tokią įdomybę:

“...ponia Pranė Lapienė iš 
Stony Brook, New Yorko atei
to yra gavus nuo šventojo tė- 
vo-popiežiaus taip vadinamą: 
apaštališkos palaimos pabudi
mą už savo kilnaširdingk vi
suomeninę veiklą...”

Ten pat:
“Toki išaukštinimą nepa

niekintų net ir tie žmonės, ku
rių galvas puošia net ir ka
rūnos, tai yra, karaliai.”

Vadinasi, palaima per ne- 
lyg didelė!

Kyla klausimas: už ką gi 
ši ponia likos^ taip šlovingai 
popiežiaus paaukštinta?

Rodosi, dar tik vakar ji 
skaitėsi “liberale” ir rašinėjo 
mūsų kaiminkai Vienybei 
straipsnelius apie “kilnašir- 
diškus” moterų reikalus.

Tiesa, pašlovintoji sykį “pa
sižymėjo,” — tai buvo 1941 
m. birželio mėnesį', kai naciš
kieji vokiečiai žiauriai užpuo
lė Lietuvą. Tuomet poniutė 
šitaip sušuko:

“Vokietijos pasikėsinimas 
prieš Sovietą Rusiją mane 
džiaugsmingai nuteikė... ne
žiūrint to, kad vokiečiai gali 
tapti mano tėvynės viešpa
čiais, aš neliūstu. Aš manau, 
kad Lietuva nors per karo 
griuvėsius galės lengviau atsi
kvėpti...”

Nejaugi už šiuos “kilnašir- 
diškus nuopelnus” popiežius 
suteikė jai apaštališkąjį pa
laiminimą ?!

O gal p-nia Lapienė kitaip 
kaip nors atsivertė “į dvasią 
šventą” ?.

Gal ji panoro būti lietuviš
kąja Claire Luce?

Kaip ten bebūtų, ir mes, 
vadinasi, turėsime palaimintą
ją

Kiek reikia suvalgyti gorčių 
pipirų, kad nuo palaiminimo 
pasiekus konsekravimą, neži
nau.

Tai galėtų paaiškinti prof. 
Pakštas, kuris tuose dalykuo
se nusimano daugiau, negu aš.

Vienas žymus vidurinių
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VOKIETIJOS LIAUDIES KONGRESAS 
REIKALAUJA NEDALOMOS ŠALIES
Ragina Įknrt Vieningą Demokratinę Respubliką; Smerkia 
Vakariniu Talkininką Ruošiamą Vokietijos Skaldymą

Berlin. — Vokiečių Liau
dies Kongreso pręzidiumas 
paskelbė programą dėl Vo
kietijos atkūrimo, kaipo 
vieningos demokratinės val
stybės.

Liaudies Kongresas aš
triai pasmerkė Amerikos, 
Anglijos ir keturių kitų va
karinių talkininkų nutari
mą. įsteigti vakarinę Vokie
tijos valstybę atskirai nuo 
Sovietų kontroliuojamos ry
tinės Vokieiijos. Liaudies 
Kongreso pareiškimas sako, 
jog tas planas yra daug 
blogesnis vokiečiams, negu 
Versalės sutartis po Pirmo
jo pasaulinio karo.

Tas vokiečių kongresas 
ragina įsteigti nedaloma de
mokratinę Vokietijos res
publiką ir padaryti taikos 
sutartį, kurioje būt aiškiai 
nustatyti kariniai atpildai 
ir kitos sąlygos. Liaudies 
Kongresas, be to, reikalau
ja:

Nuslopint reakcinius gai
valus; atmest Jungtinių 
Valstijų pasimojimą įtraukt 
vokiečius į planuojamąjį a- 
tominį ir bakterinį karą 
prieš Sovietų Sąjungą; 
ruoštis atsaukt talkininkų 
armijas iš Vokietijos, nors 
dar palaikant tam tikrą tal
kininkų kontrolę.

Tokius reikalavimus re
mia ne tik komunistai ir ki
ti vadinamieji kairieji, bet 
tokie dešin. vokiečių politi
kai, kaip Jacob Kaiser, 
Krikščion. Demokratų Par
tijos vadas, ir k t.

Vokiečių Liaudies Kong
resas paskleidė prašymus

AMBASADORIAI ČECHO
SLOVAKIJOS PREZI
DENTO ĮKURTUVĖSE

Praga. — Naujojo čecho
slovakijos prezidento Kle
mento Gottwaldo įkurtuvių 
iškilmėse dalyvavo Ameri
kos, Sovietų, Anglijos, 
Franci jos ir Chinijos amba
sadoriai.

su tais reikalavimais sovie* 
tiniame ir angliškame Vo
kietijos ruožtuose. Sovietų 
užimtoje rytinėje Vokietijo
je tuos prašymus pasirašė 
90 iki 94 nuošimčių visų pil
nateisių piliečių.. Šiaur. 
Rheino - Westph'alijos pro
vincijoje, angliškame ruož
te, 750,000 vokiečių padėjo 
savo parašus po tokiais pra
šymais.

Amerikonų komanda sa
vo srityje uždraudė tų pra
šymų skleidimą.

95 Nuošimčiai Cechų 
Pramones Socializuota

Praga. — Jau 95 nuošim
čiai Čechoslovakijos pramo
nės yra nacionalizuota, — 
perimta į valstybės rankas.

Spartesnis pramonės val- 
stybinimas prasidėjo nuo 
vasario š. m. Nežiūrint to, 
nenukenčia prekyba, su 
Jungtin. Valstijomis. Per 5 
pirmuosius šių metų mėne
sius Amerika pirko iš Če- 
choslovakijos įvairių daiktų 
už $10,000,000, tai daugiau 
kaip pernai per tuos pačius 
mėnesius, Čechoslovaki j a 
1947.m. pirko po apie 5 mi
lionų- dolerių vertės prekių 
iš Amerikos per. mėnesį, o 
šiemet perka apie 3 milionų 
dolerių vertės kas mėnesį.

Clement Gottwald— 
Čechoslovakijos 
Prezidentas

i

Praga, birž. 14. — Čecho
slovakijos seimas vienbal
siai išrinko komunistą 
premjerą Klementą Gott- 
waldą respublikos preziden
tu. Nauju premjeru paskir
tas komunistas Antonin Za
potocky. Gottwaldas yra 51 
metų amžiaus, o Zapotocky, 
64 metų..

Naujojo prezidento įkur
tuvėms arkivyskupas Josef 
Beran atlaikė iškilmingas 
“Te Deum” pamaldas Šv. 
Vito katedroj. Pranešama, 
jog į pamaldas atsilankė ir 
prez. Gottwaldas. Jis užė
mė vietą prez. Ed. Benešo, 
pasitraukusio dėl nesveika^ 
tos. ’ ' *

Gottwaldas iki šiol buvo 
Čechoslovakijos Komunistų 
Partijos pirmininkas.

24,000 BELAISVHJ NAC1V 
GYVENS ANGLIJOJ

London. — Anglų valdžia 
leido 24,000 vokiečių kari
nių belaisvių pastoviai apsi
gyventi Anglijoje. Sako, be
veik visi jie turės dirbti 
kaip žemės ūkio darbininkai 
ir gaus unijines algas. Be 
to, Anglijoj tebėra dar 376,- 
000 vokiečių karo belaisvių.

Portland, Ore. — Gręsia 
naujas Colombia upes pot
vynis.

Kodėl Rusai Buvo Sulaikę 
AusjIų Prekių Traukinius

Berlin. — Sovietai buvo 
24 valandoms sulaikę pre
kinius anglų traukinius iš 
anglų užimto Vokietijos 
ploto per sovietinį ruožtą 
į Berlyną todėl, kad anglai 
nepažymėjo, ką veža vago
nais į savo sritį Berlyne. 
Sovietai ypač reikalavo su
žymėti karinius krovinius.

Po pasikalbėjimų su ang
lų pareigūnais, Sovietai 
praleido tuos traukinius į 
Berlyną. Bet ginčas dėl kro
vinių sąrašo dar neišspręs
tas.

Lenkija ir Čechoslovaki j a 
Glaudžiai Bendradarbiauja

Varšaya. — Lenkija pa
darė pramonės bendradar
biavimo sutartį su Čecho
slovaki j a, kad išvengtų ne
sveikų varžytinių užsieninė
se rinkose. Dabar statoma 
didžiulė elektros dirbykla 
abieiu kraštų jėgomis Dwo- 
ry Silezijoj, Lenkijoj.

Bus įrengta bendromis 
Lenkijos ir Čechoslovakijos

amžiij rašytojas yra pasakęs:
“...tarp mirtingųjų visų to

liausia stovi nuo palaimos tie, 
kurie veržiasi7 prie išminties.”

Apie palaimintuosius yra 
neblogai pasakyta ir tūlame 
katekizme.

pastangomis dar 20 stambių 
pramonės įmonių. Pavyz
džiui, cechų Kladno .plieno- 
geležies fabrikai lenkiškoje 
Silezijoje gaus koksus iš 
Čechoslovakijos, Ostravos.

Kad išvengtų varžytinių, 
Lenkija ir Čechoslovakija 
gamįns skirtingų rūšių mo
torinius dviračius, mašini
nius įrankius, dažus, auto
mobilių padangas (tajerius) 
ir kt. “

Washington. — Buvęs 
North Dakotos teisėjas Ed. 
P. Totten taip pat ragina 
Senato komitetą atmesti 
Mundto bilių.

MOJASI PERVARYTI NEVA TAISOMĄ
MUNDTO POLICINĖS VALSTYBĖS BILIŲ
“Dailinamas” Bilius. Taip Pat Reikalauja Suregistruoti Komunistus ir Kitus
Vadinamus “Raudonaisiais”; Masinis Sujudimas Dar Galėtu Atmušti Tą Pavojų

Washington. — Kongres- 
manai Karl Mundt ir Ri
chard Nixon, policinės vals
tybės biliaus meistrai, ta; 
riasi su senatorium Home- 
riu Fergusonu ir kitais Se
nato teisių komiteto na
riais, kaip padailinti tą bi
lių, kad Senatąs jį greit už- 
girtų šioje Kongreso sesijo
je. Republikonai Kongreso 
vadai planuoja baigti sesiją 
ateinantį šašetadienį. Kong
reso Atst. Rūmai jau užgy- 
rė Mundto-Nixono bilių.

Biliaus “tašyme ir oblia
vime” dalyvauja ir kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
Komiteto nariai. Daroma 
“pataisymai”, kad atrodytų, 
būk tas bilius nelaužąs 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijos dėl pilietinių teisių.

Pradiniai Mundto bilius 
siūlė duoti vienam genera- 
liam prokurorui galią pa
skelbti “neištikimais” Ame
rikai Komunistų Partiją ir 
kitas politiniai pažangias 
organižacijas bei jų narius.

Washington.— Pasinau- 
jino derybos tarp Mainierių 
Unijos ir kompanijų.

Indžionkšinas Prieš 
Marininky Streiką

Washington, birž. 14. — 
Federaliai apskričių teismai 
davė valdžios reikalaujamą 
indžionkšiną, uždraudžiantį 
CIO MJarininkų Unijoms 
streikuoti rytiniuose, vaka
riniuose ir pietiniuose uos
tuose. Streiko pradžia buvo 
paskirta nuo vidunakčio iš 
antradienio į trečiadienį.

New York. — Dešinysis 
Nacionalės CIO Marininkų 
Unijos pirmininkas Joseph 
Curran sakė: “Mes nema
nome laužyti (Tafto-Hart- 
lev’o) įstatymo.”

Bet konferencija eilinių 
laivakrovių, sandėlių darbi
ninku, jūrinių virėjų ir ra-
dijo darbįninkų, CIO unijis- 
tų, jau šeštadienį, pasiga
mino planus kovai dėl algų 
pakėlimo ir darbo sąlygų 
pagerinimo.

(San Francisco. — Jau 
sustreikavo 7.000 Cip San- 
dėlinės Darbininkų Unijos 
narių.)

ARABU-ŽYDII RIAUŠĖSE 
LIBIJOJ UŽMUŠTA 17

Tripoli, Libija. — Riau
šėse tarn arabų ir žydu Tri- 
polije, šiaurinėje Afrikoje, 
tapo užmušta 12 žydų ,ir 5 
arabai: sužeista 33 žydai ir 
17 arabu. Arbai plėšė ir de
gino žydu krautuves. Ang-
lai, pagaliau apstatė karei
viais gatves, kad sulaikytų 
riaušininkus.

Teigiama, Kad Liovęsi 
Araby-Žydy Mūšiai

Kairo, Egiptas. — Ame
rikonai kariniai stebėtojai 
ir Izraeliaus valdininkai sa
kė, jog liovėsi artilerijos ir 
pėstininkų mūšiai tarp Sy- 
rijos arabų ir žydų šiauri
nėje Palestinoje.

Izraelius kaltino arabus 
už karo veiksmus po. pa
liaubų paskelbimo praeitą 
penktadienį. Arabai, iš sa
vo pusės, kaltino žydus už 
paliaubų laužymą, tad kova 
tęn tęsėsi dar trejetą die
nu, v

Pirmadienį pranešta, kad 
jau ramu visuose Palesti
nos frontuose.

Dar $95JMOOO 
Vienuolikai Salių

Washington. — Valdiško
ji “Ekonominio Bendradar
biavimo . A d m inistracija” 
ant greitųjų paskyrė dar 
$95,610,605 paramos vienuo
likai kraštu vakarinė] Eu
ropoj ir Azijoj. Anglija gau
na $36,300,000, Franci] a 
$21,749,879, Chinija $13,r 
000,000, Graikija $8,164,000, 
Italija $5,967,000 ir t.t. Ši 
parama taipgi duodama pa
gal Trumano-Marshallo1 pla
nus prieš komunizmą.

Už gaunamus pinigus tie 
kraštai žadą pirkti iš Ame
rikos maistą, žibalą, med
vilnę, metalus, tabaką ir ki
tus produktus.

APELIACIJŲ TEISMAS 
PATVIRTINO BAUSMĘ 
G. EISLERIUI

Washington, birž. 14. — 
Jungtinių Valstijų apelia
cijų teismas patvirtino vie
nų metų kalėjimo ir $1,000 
bausmę ateiviui vokiečių 
komunistui Gerhardtui Eis- 
leriui, esą, už “kongreso pa
niekinimą.”

Paniekinimas buvęs ta
me, kad Eisleris atsisakė 
duoti atsakymus į tūlus 
kongresmamj, Neamerikinės 
Veiklos Komiteto klausi
mus. Menama, kad Eisleris 
kreipsis dar į šalies Aukš
čiausią Teismą.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę.

Atšauktas Atominiy 
Darbininkų Streikas

Oak Ridge, Tenn.— Ato
miniai darbininkai Darbo 
Federacijos unijistai, at
šaukė ruoštąjį streiką, kuo
met Carbide and Carbon 
Chemikalų korporacija pa
kėlė algą pusšešiolikto cen
to valandai ir pasižadėjo 
pagerinti atostogų ir darbo 
sąlygas. Unija pradiniai 
reikalavo 26 centų priedo 
valandai.

Federalio teismo in
džionkšinas (drausmė) su
laikė streiką per 80 dienų. 
Jeigu unija nebūtų suside
rėjus su kompanija, tai val
džia būtų panaujinus in- 
džionkšiną. Ta kompanija 
veda atominius Oak Ridge 
darbus pagal valdžios kon
traktą.

J. F. Dulles Perša Keist 
Politiką Prieš Komunizmą

Schenectady, N. Y.— Re- 
publikonas John Foster Du
lles, Amerikos delegatas 
Jungt. Tautų seimui, ragino 
šią šalį keisti politiką, kada 
to reikią kovai prieš komu
nizmą. Dulles, prez. Truma
no patarėjas dėl užsieninės 
politikos, kalbėdamas Uni
on Universitete, pasakojo, 
kad komunizmas, esą, galįs 
“užtaisyti spąstus”, jei A- 
merika laikysis ramios, ne
keičiamos politikos. Univer
sitetas davė Dulles’ui teisių 
daktaro garbės laipsnį.

Kadangi tūkstančiai žmo
nių protestavo prieš dikta- 
toriškoš valios davimą ge- 
neraliam prokurorui, tai 
dabar peršama, kad ne vie
nas generalis prokuroras 
skelbtų “kriminalistais” or
ganizacijas ir jų narius. 
Siūloma tokią įkaltinim. tei
sę duoti keturiems ar pen
kiems prezidento kabineto 
nariams (ministrams).

Tarp tų prezidentinio ko
miteto narių bus ir genera
lis prokuroras.' Visų pirma 
jis pagamins tariamų “ne
ištikimųjų” organižhcijų ir 
narių sąrašus. Tuomet pre
zidento komitetas spręfc jų 
įtraukimą į “neištikimųjų” 
skaičių.

Visi žymieji Mundto-Ni
xono biliaus rėmėjai reika
lauja ir “pataisytame” biliu- 
je palaikyti posmą, įsakantį 
užsiregistruoti Komunistų 
Partijai ir visoms organi
zacijoms, kurios vadinamos 
“raudonaisiais frontais.”

Užsiregistravimas reikš
tų prisipažinimą kaltais, o 
jeigu tokios organizacijos 
neužsiregistruotų, tai būtų 
persekiojamos ir kalėjimu 
baudžiamos.

Taigi, nežiūrint kaišioja
mų paviršutinių taisymų, 
biliaus branduolys tebėra 
lygiai pavojingas demokra
tinėms amerikiečių lais
vėms. Jis dąr galėtų būti 
atmuštas, sako Jerry J. 
O’Connell, buvęs kongres- 
manas, o dabar Nacionalio 
Komitet. Pirmininkas Mun
dto Biliu sumušti.

“Bet tiktai milionų žmo
nių sujudimas iš naujo ga
lėtu atremti ta pavojų ir už
mušti ši bilių”, pareiškė 
O’Connell.

Šimtai Veteranų Komite
to narių stovi “mirties sar
gyboje” prie Senato teisių 
komiteto, darydami spaudi
mą,: kad atmestų Mundto 
biliu. Laukiamą dar tūks
tančių veteranų budėtojų.

Raginama tuoj siųsti te
legramas senatoriams Taf- 
tui, Vandenbergui ir visiem 
senatinio komiteto nariam 
su reikalavimais atmesti 
Mundto-Nixono bilių.

Du Komunistai vėl Išrinkti 
Ontario Provincijos Seiman

Toronto, Canada. — Du 
Progresyvės Darbo (Ko
munistų) Partijos kandida
tai vėl tapo išrinkti į On
tario provincijos seimą, ne
žiūrint aršiausių pjudymų 
prieš “raudonuosius.” J. B. 
Salberg gavo daugiau balsų, 
negu visų kitų partijų kan
didatai sykiu. Kitas darbie- 
čių - komunistų kandidatas 
McLeod išrinktas tokiu pat 
balsų skaičium, kaip ir pir- 
mesniuose rinkimuose.

Socialdemokratinė Cana
dian Commonwealth Fede
racija laimėjo dar 14 vietų 
Ontario seime; taigi ji da

bar turės jau 22 savo atsto
vus.

Progresyvė Darbo (Ko
munistų) Partija rėmė so
cialdemokratinius kandida
tus, nepaisant, kad pasta
rųjų vadai kurstė prieš 
progresyvius - komunistus. 
Komunistai šaukė darbinin
kus balsuoti už socialdemo
kratus visur/ kur tik patys 
progresyviai darbiečiai ne
stato savo kandidatė-

Konservatas (tory) prem
jeras Drew prakišo rinki
mus pačioje savo apskrity
je.



čiais. Pirmųjų bandymų re- čiai pritaikydami pirmau- 
žultataf žada, kad greitu j ančių tarybinių selekcinin-

der-
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uždrebia tiems, kurie skelbia, būk Stalinas esąs T. Są- niz

Sveikiname!

2 pual.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —An trad., Birž. 15, 1948
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procen- 
rugiais

Transjordano arabų val
dovai sake, kad jie nedarys 
taikos su žydais, jeigu žy
dai reikalaus Izraeliaus val
stybes.
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(Pasikalbėjimas su/Dotnuvos selekcijos stoties direk
torium docentu J. Bulavu)
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ą, patyrusį vyrą savo pre- 
zidėntu, Čechbslovakijos demokratija, bė abejojimo, žy
giuos pirmyn į progresą.

Amerikos Darbo Unijos ir 
Pasauline Darbo Unijų 

F ederacija

Kaip Tai Reikia Suprasti?
Gastroliuodamas po vakarines valstijas, prezidentas 

Trumanas dažnai leidžiasi “į lengvus pokalbius”. Jis ban
do būti “liaudiškas”, todėl neretai vartoja paprasčiausią 
kalbą, kokia kalba vidutinis Amerikos pilietis, susitikęs 
sau tolygius.

Neretai prezidentas iškrečia pokštą, juoką; kai kada 
jis ir rimtą, net tarptautinį klausimą paliečia.

Praėjusį penktadienį prezidentas Trumanas, kalbė- 
’ damas Oregono valstijoje (Eugene miestelyje), prisiminė 
jo “mėgiamąjį” Staliną. Jam atėjo galvon Potsdamo 

‘konferencija, kurioje jis su Stalinu ne vieną valandą pra
leido diskusijose ir bendrose pramogėlėse. Tai prisiminęs, 
prezidentas sakė:

‘T got very well acquainted with Stalin there. I like 
c old Joe. He’s a decent fellow but he’s a prisoner of the 

Politburo.
“He would make certain agreements and he would 

• keep these agreements, but they won’t let him keep 
. them...” •

Išvertus tai lietuvių kalbon, atsieit, turėtų skambėti 
šitaip:

a “Potsdame gerai susipažinau su Stalinu. Man pa
tinka Juozelis. Jis geras žmogus, bet jis yra Politbiuro 
kalinys.

“Kai jis daro kokias sutartis, jis ir nori jas gyveni
man pravesti, bet jie (Politbiuro nariai) neleidžia jam 
tai padaryti.”

Ką gi šitie prezidento žodžiai reiškia?
Pirmiausia jie parodo, jog Stalinas nėra koks nors 

pabaisa, kaip piešia Hearstas, visoki kitokį komerciniai 
laikraščiai, na, ir lietuviškų kryžiokų spauda.

Trumanui Stalinas doras, malonus, geras žmogus!
Antra: prezidentas Trumanas netiesiogiai smarkiai

jungos diktatorius, būk jis viską nulemiąs, viską pats 
dienas atliekąs.
L. Prezidentas viešai pareiškia, jog viso to Tarybų Są
jungoje nėra. Svarbiuosius klausimus sprendžia politinis 
biuras kolektyviai. Vieno žmogaus balsas ten reiškia tik 
vieną balsą; viską sprendžia dauguma.

Mes tai visuomet sakėme. Dabar tai patvirtina ir 
pats mūsų prezidentas.

Žinoma, klaida būtų sakyti, jog viską sprendžia tik 
vienas politinis biuras. Turime žinoti, jog vyriausia T. 
Sąjungoje įstaiga yra Aukščiausioji Taryba — parlamen
tas, žmonių išrinktas ir įpareigotas visus valstybinius 
reikalus atlikti. Aukščiausioji Taryba išrenka atitinka
mus Organus visiems valstybės reikalams spręsti ir gy
veniman vykdyti.

Užsieninę T. Sąjungos politiką, esame tikri, kasdien 
svarsto ir tuo reikalu daro tarimus šimtai rinktiniausių 
tarybinių pareigūnų, o gyveniman praveda užsieninė mi
nisterija.

O kai dėl to, ar T. Sąjunga vykdo gyveniman padary
tąsias su kitais kraštais sutartis, ar ne, mes čia su p. 
prezidentu nesiginčysime, o tik trumpai pažymėsime, jog 
viskas rodo, kad Jaltos ir Potsdamo sutartis laužo ne T. 
Sąjunga, bet Amerika su Anglija. Štai iš daugelio vienas 
faktas: Jalta ir Potsdamas pasisakė už apvienytą demo-

• kratinę Vokietiją, gi Amerika su Anglija, kaip matome, 
jau įkūrė dvi Vokietijas!

Nežinia, ar šis prezidento Trumano pasisakymas dėl 
“Juozelio” buvo išsišokimas ar apgalvotas dalykas, bet 
yra aišku, kad jis nepatiks visokiems raudonbaubiams ir 
politiniams glušams, kurie dažnai patys nežino, ką plepa.

Naujasis Čechoslovakijos Prezidentas
Pasitraukus Dr. Benešui, naujasis Čechoslovakijos 

parlamentas išrinko krašto prezidentu Klementį Gott- 
waldą. Jis buvo išrinktas su didelėmis ovacijomis ir ne
paprastu entuziazmu.

Klementis Gottwaldas yra dar jaunąs, palyginti, vy
ras, — tik 51 metų amžiaus, tačiau jau spėjęs gražiai pa
sidarbuoti. Visą savo sąmoningą gyvenimą jis praleido 
darbininkų judėjime, — pirmiau socialistiniame, o vėliau 
~ komunistiniame. Jis buvo Čechoslovakijos Komunistų 
Partijos pirmininkas ir vadas; pastaruoju metu jis ėjo 
ministrų jpirmininko pareigas.

1934 metais Gottwaldas kandidatavo komunistų. są
raše prezidento vietai prieš Masaryką. Aišku, tuomet nei 
jis, nei jo draugai nesitikėjo būti išrinkti. Bet kas tuo
met galėjo pasakyti, kad po 16-kos metų jis bus Čechoslo
vakijos prezidentas?!
* • Antoninas Zapotocky, — kitas žymus Čechoslovaki
jos komunistų vadas ir darbo unijose veikėjas, — užims 
premjero vietą.

Kas įeis į naująjį mirųstrų kabinetą, šiuos žodžius 
rašąnt, dar neturime žini

Turėdama energingą, j

Paskutiniais laikais išsi
vystė įdomios diskūsijųs 
tarpe Amerikos Darbo Fe
deracijos ir Industrinių Or- 
ganizac. Kongreso (CIO). 
Diskusijas atidarė Federa
cijos vice-prezidentas, už
šalęs reakcijonierius Ma
thew Woll. Jis parašė laišką 
CIO prezidentui Murray, 
ragindamas, kad CIO pasi
trauktų iš Pasaulinės Dar
bo Unijų Federacijos, ku
riai priklauso ir Tarybų Są
jungos darbo unijos. Woll 
pareiškė, kad kol CIO pasi
liks tos Federacijos dalimi, 
neįmanoma bus Amerikos 
darbo unijų vienybė. Jis 
žiedą,,kad Tarybų Sąjungos 
darbo unijos “yra Krem
liaus penktoji kolona”, ir 
todėl su jomis Amerikos 
Darbo Federacijai esą ne 
pakeliui.

Bet CIO prezidentas Mur
ray sakosi į tą klausimą žiū
rįs kitaip. Jis gina CIO pri
klausymą Pasaulinei Fede-, 
racijai. Jis kritikuoja Dar
bo Federaciją už atsisaky
mą prisidėti. Murray rašo:

“Aš apgailestavau tuo
met ir apgailestauju dabar, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija nematė reikalo tapti 
Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracijos nare. Aišku, jog 
jeigu Federacija būtų įsto
jus į Pasaulinę Federaciją 
kartu su CIO, tai laisvųjų 
darbo unijų, ginančių de
mokratinį nusistatymą to- 

‘ pozicija tz «/ v / A U

būtų buvus sustiprinta.
“Be to, tokia Federacijos 

ir CIO bendra veikla būtų 
tolygiai pastūmėjus pirmyn 
Amerikos darbo unijų ju
dėjimo bendrąją veiklą, ku
ri visuomet buvo ir pasilie-. 
ka vienu, mano svarbiausių 
siekimų.” . ;

Mathew Woll su tais iš
vedžiojimais nesutinka. Jis'nuvesti į Amerikos Darbo 
teigia, kad CIO yra “susi-, Federacijos pozicijas. Ji ga- 
rišusi sau rankas” ir negali 
laisvai veikti Toje Pasauli
nėje Federacijoje.

Šiuo tarpu ir šiuo klausi
mu CIO prezidento pozicija 
yra teisinga. Gerai, kad 
CIO priklauso Pasaulinei 
Darbo Unijų Federacijai. 
Gerai būtų buvę, jeigu A- 
merikos Darbo Federacija 
būtų įstojusi į tą organiza
ciją. Tiek tautiniu, tiek 
tarptautiniu mastu organi
zuotų darbininkų pasidali
nimas patarnauja samdyto
jams ir reakcijai. ,

Bet klausimas iškyla, kaip laikyti prieš tas audras ir 
ilgai pats Murray tos tei- -apginti savo eilių vienybę? 
singos .pozicijos išsilaikys?' Į tą klausimą atsakys tik 
Paskutiniais laikais jis pa- ateitis.

krypo dešinėn ir paskelbė 
tokį pat karą komunistams 
ir visiems kairiasparniams 
darbo unijose, kokį seniai 
Federacijoje veda Mathew 
Woll ir William Green. Jis 
dabar sistematiškaį kartoja 
visus Green ir Wollo anti
komunistinius šūkius. Jam 
jau ir trečioji partija yra 
“Kremliaus suok albis.” 
Plieno darbininkų unijos, 
kurios Murray yra taip pat 
prezidentu, neseniai įvyku
sioje Bostono konferencijo
je buvo pravestas’ atviras 
teroras prieš kairiuosius ti
ni jistus ir priimtas konsti
tucijos pataisymas, kad 
joks “raudonasis” negali 
būti toje unijoje viršinin
ku.

Šis Murray pasisukimas, 
suprantama, pradės pasi
reikšti ir CIO politikoje 
linkui Pasaulinės Darbo li
nijų Federacijos, kurioje 
juk priklauso daug unijų 
komunistų vadovybėje. Ne 
tik Tarybų Sąjungos unijo
se, bet tolygiai unijose Len
kijos, Jugoslavijos, Prancū
zijos ir Italijos komunistų 
įtaka labai didelė.

CIO vadovybė jau buvo 
pasimojus Pasaulinei Fede
racijai įkalbėti Marshall 
Plano rėmimą. Tam tikslui 
Murray buvo pasiuntęs UIO 
sekretorių Carey į Europą. 
Tuo tarpu Pasaulinės Fede
racijos tarybai pavyko iš
vengti diskusijų dėl Mar
shall Plano. Nusileido ir 
Carey, kai pamatė, kad 
dauguma Federacijos unijų 
yra nusiteikusios prieš 
Marshall Planą, ir to reika
lo griežtai nebestatė. Bet 
šitos “paliaubos” gali su
byrėti. CIO vadovybėje įsi-, 
siūbavus raudonbaubizmo 
isterija gali Murray ir jo 
kolegas CIO Pild. Taryboje

Ii bandyti arba Pasaulinę 
Federaciją suskaldyti, arba 
iš jos pasitraukti. Tokia ga
limybė yra. Tos valandos, 
matyt, laukia ir Woll su 
Greenu. Pastarieji seniai 
deda pastangas Pasaulinę 
Federaciją suskaldyti. Jie 
yra išleidę šimtus tūkstan
čių dolerių papirkimui 
Francūzijos ir Italijos dar
bo unijose dešiniųjų ele
mentų. .Tie elementai jau 
skaldo tų kraštų unijas.

Ar Pasaulinė Darbo Uni
jų Federacija pajėgs atsi-.

. Stasys Kuzmickas pranešė Laisvės Administracijai, 
kad ir šenandoriečiai rengia dienraščio Laisvės para
mai pikniką. Įvyks sekmadienį, rugp.-Aug. 1 u./ bus 
Brandonville, Pa. Fire Co. Grove.

Sveikiname šenandoriečių iniciatyvą ir linkime, kad jų 
piknikas kuo geriausia pavyktų. > 4

Wilkes-Barre ir Scranton organizacijos turėtų daly
vauti šenandoriečių piknike. Tačiau Wilkes-Barre ir 
Scranton taipgi turėtų surengti savo apylinkėse po pik
niką naudai mūsų dienrūščio.

Infliacija vis labiau spaudžia mūsų dienraštį. Pikni
kai dienraščio paramai yra stipriausia atspara prieš in
fliaciją. - . .

Dėkojame šenandoriečiams už rengimą pikniko, ir 
prašome visų kolonijų veikėjų pasirūpinti surengimu ko
kios nors pramogos paramai dienraščio Laisves.

\ Laisvės Adminstracija.

London. — Per 10 pasku
tinių nletų Anglijos pinigai 
svarai sterlingų nupuolė 27 
nuošimčiais, lyginti su Ame
rikos doleriais.

Šiame bendrame kape, pridengtame akmenimis, pažymėtame bovido Žvaigžde, ran
dasi 29 kūnai žydu armijos Haganah kovūnų, kurie tapo užmušti atakuojant arabų 

tvirtuma Nebi Yushar. *•

J. BULOTA.

Kaip Dirba Lietuvos Selekcininkai

Docentas J. Bulavas vie
nas žymiausių Lietuvos se
lekcininkų. Jis vadovauja 
Dotnuvos selekcijos stoties 
darbui. Per nedidelį laiko 
tarpą šios stoties darbuoto
jai išaugino daug naujų au
galų veislių, kurios šiuo 
metu plačiai paplito Lietu
voje. Docentas Bulavas'už 
laimėjimus darbe, už sąži
ningą, pasiaukojantį darbą 
Tarybinės Vyriausybės ap- 
dovąnotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu.
Docentas J. Bulavas .mums 

papasakojo:
“Dotnuvos selekcijos sto

tis buvo įsteigta 1922 me
tais, jos įsteigėju buvo pro
fesorius D. Rudzinskas. 
Smetoniniais Lietuvos lai
kais selekcinis darbas netu
rėjo reikiamos paramos1 iš 
vyriausybės pusės. Lėšų bu
vo teikiama labai maželi. 
Darbuotojų trūko. Stoties 
uždaviniai buvo apriboti jr 
tenkinosi nedidelio kiekio 
augalų selekcijos.

Dabar, Tarybų Lietuvoj, 
augalų selekcija turi ypa
tingai didelę reikšmę. Nuo 
selekcinių veislių auginimo 
žymiai priklauso žemės ri
kio vystymasis. Todėl tary
binę, vyriausybė kreipia di
delį dėmesį selekcijai ir tei
kia jai visokeriopą pagalbą.

Koks, didelis skirtumas, 
lyginant selekcijos stoties 
buržuazinių laikų b a' z ę 
(1939 m.) su dabartine baze 
pokarinio atstatymo laiku 
tarybinėje santvarkoje, ma
tyti iš šių duomenų:

Selekcijos stotis 19.39 me
tais turėjo savo žinioje 35 
ha žemės, o dabar turi 1128 
ha; selekciniame darbe 
1939 metais buvo 70 etati
niu1 ir neetatiniu darbuoto
jų, o dabar jų yra 286; 
selekcijos stoties sąmata 
1939 metais buvo 75,600 li
tų, o dabartinė sąmatą me
tams — daugiau kaip 2 mi
lijonai rublių. Selekcijos- 
sėklininkystės darbas bur
žuazinėje Lietuvoje buvo 
dirbamas siauru mastu, bu
vo .apribojama vien tik au
galų selekcija. Dabar selek
cijos - sėklininkystės darbas 
žymiai. išplėstas, sudarytos 
puikiausios sąlygos įvai
riems tyrimams. Prie selek
cijos stoties- veikia agro
technikos skyrius, fitopato
logijos - entomologijos, ag
rochemijos ir technologijos 
laboratorijos. Pradėtas dar
žovių selekcijos ir sėklinin
kystės darbas, kuris iki šiol 
Lietuvoje nebuvo daromas. 
Viena pagrindinių stoties 
uždavinių — tai grūdinių 
kultūrų selekcija. Šioje sri
tyje pasiekti tam tikri lai
mėjimai.

Visoje Lietuvoje plačiai

žinomi Dotnuvos Aukštieji 
rugiai. Jie buvo gauti, kry
žiuojant vietinius rugius su 
Rygiškių veislės rugiais. 
Šie rugiai geriau už kitas 
veisles pakenčia blogesnes 
sąlygas, ypatingai gerai tin
ka sėti Vilniaus krašte ir 
Žemaitijoje. Vidutiniai jie 
iš hektaro duoda 25,4 
centnerių grūdų 
Šiais Aukštaisiais 
numatyta pasėti 60 
tų viso Lietuvoje 
apsėjamo ploto.

Puikų derlių — 
centnerių grūdų iš
duoda Dotnuvos Septintieji 
rugiai, išvesti iš vietinių 
Joniškėlio apylinkės rugių. 
Šia veisle numatoma užimti 
30 procentų Lietuvoje apsė
jamo ploto.

Ne mažiau sudėtingas ir 
opus klausimas buvo žiemi-' 
nių kviečių žiemos nebijan
čios veislės išauginimas. 
Buržuaziniais laikais daug 
rūpesčių kėlęs tinkamos 
mūsų krašto sąlygoms kvie
čių veislės išvedimo klausi- 

l mas, dabar sėkmingai iš
spręstas. Kryžiuojant Mas
kvos selekcijos stoties veis
lę Nr. 2453 su kitų veislių 
kviečiais, gauta nauja veis
lė, kuri pavadinta “Perga
lė”. Šie kviečiai turi raus
vas be akuotų varpas, šiau
dai tvirti — neišgula. Pa
sižymi puikiu derlium —iki 
32,3 centnerių iš hektaro. 
Jais apsėta Lietuvoje apie 
70 procentų viso kviečiais 
sėjamojo ploto. Geromis sa
vybėmis pasižymi1 taip pat 
Dotnuvos Selekcijos stoties 
išvesti “Nr. 458” ir “Akuo- 
tuotieji” kviečiai. -
'Be to, pietų ir vidurio 

Lietuvoje tūkstančiai hek
tarų apsėjama Dotnuvos se
lekcijos stoties vasariniais 
kviečiais “Gražučiais”, pasi
žyminčiais aukštu derlingu
mu — iki 20,9 dvigubų cent
nerių iš hektaro. Šiuo metu, 
pasinaudojant tarybinių se
lekcininkų patyrimu, atlie
kamas vasarin. kviečių kry
žiavimas su žieminiais kvie-

čiau minėtąsias, miežių 
veislės. Miežiai “Auksiniai 
— II” duoda po 26,4 centne
rio derliaus iš hektaro. Šiais 
metais bus-apsėta 70 pro
centų Lietuvoje * miežiais 
apsėjamo ploto. Šiaurės Va
karų Lietuvoje bus sėjami, 
naujai išvesti iš Lietuvos 
vietinių miežių, derlingieji 
miežiai “Džiugiai.”

Selekcijos stotes darbuo
tojai dabar stengiasi iš
vesti naujas miežių veisles 
švelniais akuotais, arba vi
sai neturinčias akuotų. Ne 
mažesnis dėmesys teikia
mas ir tokiai svarbiai grū
dinei kultūrai, kaip avižos. 
Dotnuvos selekcijos stoties 
išvestos avižų veislės “Stip- 
ruolė” ir “Girūmės” yra 
daug derlingesnės už vieti
nes veisles ir turi didelį pa
sisekimą visoje respubliko
je.

Didelę reikšmę turi linų 
veisimas 1 Lietuvoje. Todėl 
linų selekcija vedama išim
tinai pluoštinio tipo krypti
mi. Jau plačiai paplito Dot
nuvos selekcijos stoties iš
vestos linų veislės “Dotnu
vos Ilgūnėliai II” ir “Vaiž
gantas” kurios pasižymi 
derlingumu ir puikiomis 
sėklos savybėmis.

Sėkmingai vyksta darbas 
ir visai naujoje srityje — 
vaisių ir sėklų selekcijos 
srityje. Selekcijos stotis yra 
išvedusi. derlingą, dabar 
dauginamą Lietuvoje cukri
nių runkelių veislę “05” ir 
pašarinių runkelių — “Dot
nuvos Barres II”. Bulvių 
selekcijps darbui vadovauja 
žinomas šios srities specia
listas selekcininkas Bėčius. 
Bulvių selekcijos darbas 
vedamas dvejomis krypti
mis — valgomųjų bulvių ir 
pramoninių bulvių veislėms 
išvesti. Dabar dauginamos 
valgomųjų bulvių veislės 
“Milda” ir “Majestik” ir 
pramoninių bulvių—“Krak- 
molingosios” ir “Ostpote”. 
Išvedant šias bulvių veisles, 
buvo kreipiamas didelis dė
mesys į jų tinkamumą vie
tos sąlygoms įvairiuose res
publikos rajonuose.

Lietuv. selekcininkai pla-

laiku/ bus gauta vertingų 
veislių. Vasarinių kviečių 
veislių klausimas yra labai 
aktualus: vasarinių kviečių 
pasėlių plotai Tarybų Lietu
voje numatyti išplėsti nuo 
dabar apsėjamo 50,000 hek
tarų ploto, iki 100,000 hek-

Be naujų rugių ir kviečių 
veislių, Lietuvoje plačiai pa
plitę Dotnuvos selekcijos 
stoties miežiai “Auksiniai”, 
“Gulbės kaklas’’ ir “Dotnu
vos ketureiliai”. Pastaruoju 
laiku išvestos naujos, žy
miai derlingesnės • už aukš-

kų Lysenko, Cicino ir kitų 
darbo metodus, dabar savo 
darbą nukreipia į tai, kad 
išvesti naujas aukštai 
lingas kviečių, rugių, gri
kių, avižų, saldžiųjų lupinų, 
šalčio nebijančių raudonųjų 
dobilų, kukurūzų, saulėgrą- 
žųx rapso veisles.

Besivystantis žėmės ūkis 
iškelia mums didžiulius už
davinius, — pareiškė baig
damas pasikalbėjimą, do
centas Bulavas, — ir mes, 
selekcininkai, dėsime visas 
pastangas, kad šiuos užda
vinius įvykdyti
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Maspeth, L. I., N. Y.

Kazakevi č iaus 
Orkestrą

GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS K A VALKUS ŠOKIAMS

DAINŲ PROGRAMA DUOS

NEWARK0 SIETYNO CHORAS
vadovybėje WALTER ŽUKO

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybejė G. KAZAKEVIČIAUS

Parkas, atsidarys 1 vai. dieną, Muzika nuo 8-tos 
vakaro iki 12-tos nakties

PIKNIKUI ĮŽANGA 60 CENTŲ
(taksai įslkaįtyti) 

•Dovanos prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite iš anksto įsigyti įžangos 
bilietus. v

BOSTON APYLINKE
Laisvės Paramai Piknikas

U
(SUNDAY, JULY 4TH)

u. ’ ’

Vose Pavilion
Park

*

Maynard, Mass.

Senatorius
GLEN H. TAYLOR
PROGRESYVĖS PARTIJOS KANDIDATAS Į VICE - PREZIDENTUS SAKYS 
PRAKALBĄ. TOLIAU BUS SEKANTI PROGRAMA.-

NORWOODO VYRĮI CHORAS,
vadovybėje S. PAUROS'

WORCESTER AIDO CHORAS.
vadovaujamas Normos Čeponaitės

DIRVELIO ORKESTRĄ » is Worcester
GRAŽUS EŽERAS PASIMAUDYMUI. PASIIMKITE SAVO SIŪTUS, KURIE 

NORĖSITE MAUDYTIS. ,
BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ IR SPORTIš KŲ GĖMIŲ.

PIKNIKAS PRASIDĖS 1 VAL. PO PIETŲ
PUIKIOS DOVANOS prie iš anksto perkamų bilietų. Pasirūpinkite įsigyti iš 

anksto. ' « .
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(Tąsa)
Persiskyręs su Breteiliu, Liusjenas 

galutinai atšalo nuo politikos: net nepa
žvelgdavo į laikraščius. Pasaulio istorija 
jam atrodė šleikšti ir purvina, kaip tė
vo bylos, kaip Breteilio šeimos butas, 

. kaip nepažįstamojo Kilmano sprandas.
Gatvėj arba kavinėj, girdėdamas kal
bant apie Hitlerį, apie karą, Liusjenas 
žiovaudavo: matyt, tėtušis tūpčioja apie 
Fužę ... Ir staiga Liusjeną pašaukė. Jis 
prisiminė Salamanką, karinių sueigų 
įkarštį, grįžusių iš fronto falangistų lė
bavimus; ir jis apsidžiaugė.

O po dviejų dienų buvo paskelbtas 
Miuncheno susitarimas. Liusjenas tyčio-, 
jos iš savęs: jį dar kartą apmovė. Kartu 
su milijonais prastuolių jis patikėjo už
temdymu, tankais Paryžiaus gatvėse, 
mobilizacija. O tai tėvelis rinko parla
mento balsus. Ir Liusjenas mėšlungiškai 
nusižiovavo: vadinasi, vėl pinigų me
džioklė, niurzgus šeimininkas su neap
mokėtomis sąskaitomis, piktas neskustas 
veidas, kuris netikėtai žvilgteri iš vitri
nos veidrodžio.

Likimas jo pasigailėjo: palei Madleną 
jis sutiko savo buvusį leidėją Gotje. Ki
tu laiku Gotje skubėtų pasišalinti nuo 
Liusjeno, bet šiandien jis buvo sukrės
tas: dar rytą kukčiojo prie trejų metų 
dukters lovutės, besirengdamas jos mir
čiai, ir staiga ekstra “La Voix Nouvelle” 
laida, atrodė, grąžino jam prarastąją 
gyvybę. Gotje galėjo išbučiuoti ne tiktai 
Liusjeną, bet ir laikraščių pardavėją, 
policininkus. Jis dargi nepastebėjo, kad 
Liusjenas apsileidęs: neskustas liesas 
veidas, aptriušęs kostiumas (uniformų 
nespėta išduoti) jam atrodė natūrali ne
ramių dienų butaforija.,

— Aš negaliu atsikvošėti, — riktelėjo 
jis.—Tu supranti, kokia tai laimė? Juk 
rytoj aš būčiau turėjęs išvykti į Kolma- 
rą: korpuso artilerijos seržantu, 
štai <..

Atsikvėpęs jis paklausė:
— O tu?
— Aš? Pėstininkas. Antro rango 

N reivis.
— Ir tu, kretine, nesidžiaugi?
— Atvirai sakant, man vistiek.
— Snobas! Ne, palauk, tai tu nervų 

šoką turi...
Liusjenas prisiminė: pinigai! Jis ta

rė, paslaptingai šypsodamasis:
— Be to turiu nemalonumą,... Bu

vau su viena artiste Truvilyje, kai pra
sidėjo tas sąmyšis. Aš, tiesa, žinojau, 
kad karo nebus. Bet štai siurprizas: mo
bilizacija. Teko ją tenai palikti. Aš tu
riu tučtuojau išvažiuoti į Truvilį, at
vežti ją. Atostogų davė, bet kvaila isto
rija ... Visi bankai jau uždaryti. Nesi
norėtų atidėti rytdienai... Jei gali ma
ne išgelbėti, aš būsiu tau labai dėkingas, 
bet jeigu tai tave bent kiek varžo...

„ — Na, ką tu!...
Gotje ' ištraukė iš kišenės tūkstantinę 

asignaciją. Liusjenas nusišypsojo: jis 
žinojo, kad Gotje labai šykštus. Savo lai
ku jis sunkiai gaudavo iš jo honorarą. O 
dabar davė tūkstantį (Liusjenas tikėjo
si poros šimtų.) Gotje šaukė:

— Palauk! Aš tavęs taip nepaleisiu. 
Kuomet tau į traukinį? Suspėsi...

Jie užsuko į barą ir išgėrė po porą 
kokteilių.' Liusjenas pajuto šilimą, pasi
tenkinimą. Atsisveikinęs su Gotje, jis 
pašaukė taksi ir nuvažiavo į Monparna- 
są. Įėjo į didelį restoraną, palypėjo į 
dntrąjį aukštą. Pamatęs save veidrody
je, maloniai linktelėjo galva: šiandien 
tinka būti nesiskutusiam, apsileidusiam; 
o grožis lieka grožiu. Štai ir rūbininkė 
užsižiūrėjo į jį.

Jis užsakė ištaigingus pietus; gėrė
josi savo išmone, kaprizingu tonu; norė
jo iš karto suvalgyti raguolį, gulėjusį 
ant stalo, tačiau neskubėdamas pasakė 
metrdoteliui: “Paskui, sakysim, vištelę 
su triufeliais, žinoma, jeigu vištelė iš 
Breso...” . z

Aplinkui lėbavo. Herojais buvo šau- 
l kiamojo amžiaus vyrai; jie atrodė nuka

muoti, pavargę, tartum iš fronto grįžę. 
Kai kurie buvo uniformuoti; beveik visi 
nesiskutę; tai priminė gyvenimą žygyje; 
tyčia kalbėjo šiurkščiai, keikėsi. Moterys 
meilinosi jiems; jos buvo gerosios fėjos,

i mei- 
riterių. 
lempos 
šviesą.

gailestingosios seserys, ištikimosios 
lūžės, daug metų laukusios savo ri 
Pasteliniais abažūrais staliukų 
metė silpną, viską puošiančią

ka-

Tango kalbėjo apie grąžintą rojų. Pok
šėjo šampano kamščiai; skambėjo boka
lai susidaužiant: “Už taiką!” Kai kurie, 
ištuštinę jau keletą butelių ir prisiminę 
iškilmingas eilutes, sukurtas Žolijo, rė
kavo: “Už pergalę!”

Liusjenas išgėrė butelį seno šamber- 
teno; jis beprasmiškai šypsojos. Jis ne
prisiminė dabar nei Kilmano, nei vieš
bučio šeimininko, nei savo gėdingos bui
ties. Jis vėl buvo garsus rašytojas, siur
realistų draugas, madingo advokato sū
nus, gražios artistės meilužis, jis vėl gy
veno.

Įvykiai ir svaigalai-ne iš jo vieno at
ėmė laiko pajautimą; visi aplinkui jau
tė vakaro nepaprastumą, jo atitrūkimą 
nuo daugelio nuobodžių dienų. Liusjenas 
nesistebėjo, kai paveikslų 'galerijos lai
kytojas Giujo, su kuriuo jis buvo nesi
matęs gal trejetą metų, prieidamas link
smai sušuko:

— Kodėl tu neužsuki į galeriją? Aš, 
mano mielas, deimantą radau, tikrą dei
mantą !...

Giujo svirduliavo. Jo raudonas, aps
kritas veidas spindėjo. Atlapo kilputėje 
baltavo vaškinė kamelija nulaužtais la- 

- peliais. Giujo nusitempė Liusjeną prie 
savo staliuko. Ir Liusjenas nesigailėjo 
nuėjęs: jis pamatė moterį, kuri iš karto 
jį nustebino — laibutė, labai juodais, ly
giai sušukuotais plaukais, vaikiškai ries
ta nosytė, putliomis praviromis lūpomis 
ir žaliomis, tarsi porcelianinėmis, aki
mis. Giujo būbnijo:

— Susipažinkite. Tai ir yra žemčiū
gas — dailininkė Dženi. O čia vienas ge
riausių mūsų rašytojų—Liusjenas Tes
sa. Prašau nepainioti su tėvu.

Liusjenas ėmė juoktis:
— Kam tu niekus plepi? Aš visai ne 

rašytojas. Aš arklių auginimo specialis- 
• tas.

Dženi pažiūrėjo tiesiai į jį, jos akys 
atgijo, patamsėjo.

—Aš skaičiau jūsų knygą. Apie mir
tį... Aš jūsų laukiau, kaip persų sodi
ninko laukė mirtis Bagdade.,

Angliškas akcentas suteikė jos žo
džiams kažką vaikiško. Liusjenas pagal
vojo: išgėrusi, bet kokia graži! Jis atsi
sėdo, išgėrė šampano bokalą, paskui at
sakė :

— Aš jūsų taip pat laukiau. Bet pro- 
zaiškiau: kaip gražutės 
mes pažįstami. Gerkime.

— Gerai. Bet as geriu
Dženi gimė ir užaugo

džiausiam Kentuki štato miestely. Jos 
tėvas buvo metodistas ir prekiavo fa
me ra. Dženi iš vaikystės pasižymėjo eg
zaltacija: prisiskaitė Šelio ir Kitso eilių, 
norėjo pereiti į katalikų tikėjimą, rašė 
apysakas apie negrų kančias, o kai Vil- 
sonas grįžo iš Europos, pabėgo, kad ga
lėtų jį pasveikinti. Tuomet ji buvo šešio
likos metų. O aštuoniolikos metų ji ište
kėjo už besibastančio fotografo, kuris 
pažadėjo išvežti ją į Holivudą. Su foto
grafu ji greitai persiskyrė, bet iki Holi
vudo vis dėlto prisikasė: troško būti ki
no žvaigžde. Ten ji pažino vargą ir 
skriaudas. Režisierių pagelbininkai sa
kydavo atvirai: “Pavakarieniausime, o 
paskui...” Ji su pasipiktinimu atmes
davo tokius pasiūlymus. Žavėjosi tapy
ba: nevalgiusi tapė peizažus — rudą že
mę, kaktusus, margus namus. Ji buvo 
gabi, bet neturėjo skonio, nes ir gamto
je jai patiko visa, kas rėkia, x be ryšio. 
Staiga jai pasisekė:’ ją įsimylėjo inžinie
rius iš Los-Andželos, lėktuvų konstruk
torius; jis taip pat jai patiko; jiedu su
situokė. Iš skurdo Dženi pateko į pra
bangą. Šeimyniniame gyvenime inžinie
rius buvo meilus, kuklus, bet blankus; 
ji kalbėdavo sau: “Aš taip ir nepažinau 
tikrosios meilės.” O po dviejų metų vy
ras užsimušė. Ji nurijo du tiubikus ve
ronalio; ją išgelbėjo. Ji šoko į ežerą; ją 
ištraukė. Metus ji neišėjo iš apytamsio 
kambario. Paskui atsigavo. Ji pasijuto 
viena, su dideliais pinigais. Išvažiavo į 
Europą; trankėsi iš vieno krašto į kitą; 
apžiūrinėjo muziejus nr landynes; susi
dėjo su avantiūristais — norėjo pažinti 
“tikrąją meilę”; tvarkingai, kaip moks
leivė, lankė įvairias meno mokyklas, pas
kui- nutūpė Paryžiaus Monparnase, kur 
iškritę iš gyvenimo amerikiečiai tyčiojo
si iš Senojo ir Naujojo pasaulio ir gėrė 
viski. Ji taip pat tyčiojosi ir taip pat

_gere. ‘
(Bus daugiau)

Anthony Dupre, 68 metų, narys AFL Hotel & Res
taurant Workers Lokalo 6-to, New Yorke, laikyda
mas sūnelį Tony, linksmai žiūri į savo žmoną, ką tik 
pagimdžiusią jiems trijukus. Dupre, vedęs jau ket
virtą žmoną, be šių turi 31 vaiką, tarpe kurių yra 

šeši setai dvynukų.

ml

New. Britain, Conn.

moters. Dabar

tik viski.
vienam nuobo-

Streikieriai Gerai Kovoja

šis miestas veik niekados ne
buvo paliestas didesnio streiko, 
o ypač American Hardware 
kompanija. Ir šis streikas po
nus labai išgąsdino. Jie puolėsi 
streiką laužyti, darbininkus ko
munistais gąsdindami, policijos 
pagalba grūsti į darbą streik
laužius, bet nieko nelaimėjo.

Darbininkai gerai laikosi ir 
reikalauja, kad kompanija turi 
susitarti jų reikalais su CIO 
unija. Jie reikalauja pakelti al
gas, pasirašyti su unija kont
raktą ii’ suteikti darbininkams 
kitokių pagerinimų. Gi darbi
ninkams pakelti algas kompa
nijos nenori, tie reikalavimai 
bosus varo į desperaciją.

Kompanija išgavo drausmę 
(indžionkšiną) pas teisėją prieš 
CIO uniją, draudžia darbinin
kams masiniai pikietuoti. Kom
panija mane, kad ji jau laimė
jo, kad streiką^ bus sulaužytas.

Bet darbininkai nesiskaitė su 
drausme pikietuoti, jie laikėsi, 
kaip ir pirma. Jie puikiai su
prato, kad kompanija indžionk- 
šinais jiems darbo sąlygų ne
pagerins, o kaip tik priešingai.

Kompanija, matydama, kad 
negali darbininkų ūpo sulaužy
ti, dūko, ypatingai po to, kaip 
9 d. birželio unija laimėjo ir 
indžionkšinas buvo nuimtas, 
žinoma, kompanija ketina iš 
naujo ieškoti kito indžionkšino, 
Kažin ar jai pavyks?

Jau devinta diena darbinin
kai streikuoja ir pikietuoja vi
sus keturis American Hard
ware fabrikus. Masinis darbi
ninkų pi kietas gąsdina kompa
nijos viršylas ir miesto reak
cinius valdininkus.

Policija reikalavo, kad dar
bininkai pikietuotų, eidami vie
nas nuo kito 10 pėdų atstumo- 
je. Reiškia, kad streiklaužiai 
galėtų per tas spragas lengvai 
praeiti. Policijos pastatė po 10 
ir net 15 vyrų prie kiekvienų 
vartų. Streikieriai, pajuokdami 
tokį policijos patvarkymą, prie 
kiekvienų vartų pastatė tik po 
vieną ar du pikietihinkus. 
Miesto gyventojai reiškia savo 
sirppatijas streikieriams ir to
dėl streiklaužių, vietoje padau
gėti, tai sumažėjo skaičius.

Kada streiklaužiai lenda į 
fabrikus, tai pikietininkai rė
kia, šaukia, baubia. Aišku, kaip 
jaučiasi tie, kurie su darbinin
kų valia nesiskaito — jie nu
leidę akis. Jie 'supranta, kad 
taip elgdamiesi jie vagia nuo 
kitų darbininkų duonos kąsnį 
ir kartu-patys nuo savęs. Pikta 
ir gaila žiūrint į juos, kad taip 
lengvai duodasi kompanijai su
vedžioti. Streikieriai per gar
siakalbius streiklaužius įspėja, 
kad' streikas, kad streiklaužiau- 
ti negražu. Streiklaužių tarpe 
vyrų nedaug, daugiau yra senų 
moterų. Nejaugi jos nesupran
ta, kad jų elgęsis žalingas vi
sai visuomenei ir jų pačių vai

kams? Nejaugi jos nesupranta, 
kad unija, tai yra darbo žmo
nių reikalų apgynėja?

Kol unijos nebuvo, tai bosai 
elgėsi su darbininkais, kaip 
jiems patiko — stumdė darbi
ninkus’, išmesdavo iš darbo, ka
da tik panorėjo. Darbininkas 
bijojo boso ryte ir vakare. Bū
dami neorganizuoti, neturėjo 
užtarimo, neturėjo kam pasi
skųsti, nebuvo kas juos užtar
tų, kas atgal į darbą sugrą
žintų.

Kada unija susiorganizavo, 
tai padėtis pasikeitė ir bosai 
pasidarė “geri,” “mandagūs,” 
laiko liežuvius už dantų. Ko
dėl? Todėl, kad kada preziden
to vietoje buvo velionis F. D. 
Rooseveltas, tai darbininkai su
prato organizacijos reikšmę, 
susiorganizavo į unijas ir bosų 
neribotas viešpatavimas pasi
baigė.

Tat ir šiai kovai vadovauja 
CIO unija. Jos vadai iškovojo 
indžionkšino panaikinimą, jos 
vadai vadovauja darbininkų 
kovai už jų teisingus reikalavi
mus, didesnes algas, geresnes 
darbo sąlygas. Todėl, reikia 
darbininkams laikytis vienin
gai, su unija, o laimėjimas bus 
užtikrintas.

Žinių. Rinkėjas.

Worcester, Mass.
PRANEŠIMAS

LDS 1-mos Apskrities me
tinis piknikas įvyksta birželio 
20 d., Olympia Parke, 68 So. 
Quinsigamond Ave., Shrews
bury, Mass.

Iš Worcesterio numerio 6 
busai nuveža tiesiai į Parką, 
žinokite, kad šis piknikas bus 
vienas iš didžiausių, daugiau 
negu iš visos Massachusettts 
valstijoš žmonių suvažiuos. 
LDS Apskrities- piknikai per 
keletą metų vis būdavo Mon- 
telloj su geriausiomis pasek
mėmis. Worcesteris gi yra 
skaitlingesnė lietuvių koloni
ja. Parkas moderniškas, su 
puikiausiais patogumais.

Programoje dainuos worces- 
teriškis Aido mišrus choras I 
vadovybėj Normos* Čeponytės. 
Prakalbą pasakys LDS Centro 
sekretorius J. Siurba, worces- 
teriečiams labai senai girdėtas 
kalbėtojas.

Todėl, kįekvięnas stengkitės 
dalyvauti. Jej būtų lietingas 
oras, žin’okite, kad pastogės 
dėl keleto šimtų žmonių yra 
-įvalias. Gėrimų ir valgių bus 
visokių. Iš arti ir toli kvie
čiame visus dalyvauti šiame 
priešaštuntaseiminiame pikni
ke. Kom.

Tel Aviv. — žydų vadai 
sake, kad Amerika arabų 
naudai suruošė paliaubas 
Palestinoj.

Inglewood, Cal
Turtingas, o Gyvena Neturte

Sykį nuvykau pas seną pa
žįstamą pažiūrėti, kaip jis gy
vena; seniai buvome besima
lę. Namukas turbūt vieno 
kambario, aukštai iškeltas, 
bet laiptų nėra, užlipimui 
padėtos kopėčios. Užlipau 
aukštyn ir žvalgausi, kaip įei
ti į butą, o mano pažįstamas 
šaukia iš apačios: “Sveikas, 
seniai matytas!”

Nulipau kopėčiomis žemyn ir 
pradėjome kalbėtis. Iš pasi
kalbėjimo supratau, kad ma
no pažįstamas nėra jau tokis 
biedniokas, turi daug nuosavy
bės ir susitvarkęs galėtų la
bai gražiai gyventi.

Nesuprantu, kodėl žmogus, 
kuris pusėtinai supranta gy
venimą, o taip keistai tvarko
si? , '

Neturi Nieko, o Bijo, Kad 
“Neatimtų”

LDS “Mixmasteriu” paren
gime teko nugirsti sekamą pa
sikalbėjimą tarpe dviejų man 
gerai pažįstamų vyrų. Vienas 
gyvena iš pašalpos, o antras 
pusėtinai pasiturintis. Tur
tingasis agituoja balsuoti už 
Progresyvės Partijos kandida
tus, ypatingai už Henry Wall
ace. O iš “almužnos” gyve
nąs žmogelis, kurio jau ir ke
linės sulopytos, baisiai bijąs 
raudonųjų. Sako: “Jei mes 
išrinktume Wallace preziden
tu, tai jis iš mūsų viską at
imtų.”

Tas parodo, kaip kapitalis
tinė . propaganda paveikia

žmogų, kuris neskaito pažan
giosios spaudos ir visiškai su
stoja savistoviai protavęs.

Kitas panašus tam įvykis 
atsitiko, kada anądien susiti
kau pažįstamą amerikietį. 
Tuojau paklausė, ar aš pasi
rašiau peticiją, kad uždėjus 
Wallace’o vardą ant baloto 
būsimuose rinkimuose. Atsa
kiau, kad ne tik pats pasira
šiau, bet ir iš kitų rinkau pa
rašus. Išgirdęs tai mano pa
žįstamas taip išsigando, kad į 
valandžiukę nei žodžio ištarti 
negalėjo. Atgavęs kvapą pra
dėjo dėstyti:

V A r tu nežinai, kad išrinkus 
Wallace’a prezidentu netek
tume visų laisvių ?” Bet tuoj 
perėjo prie kitos temos ir 
pradėjo klausinėti, ar negalė
čiau paskolinti kiek pinigų. 
Norįs statyti namelį, bet nėra 
išteklių. Turi du vaikučiu, o 
per tai savininkai nenori iš
nuomoti buto. Sakau, kodėl 
iš banko nepasiskolini, juk 
ten kalnai pinigų. Atsakė, 
kad bankieriai tik tokiems 
skolina, kurie gali parodyti, 
jog jau ir be to yra “daug 
verti.” ’

✓
Tai, sakau, brolau, tau ir 

“laisvė”! Jeigu būtum tur
tingas, su tavim ir bankierius 
kalbėsis, ir paskolą pats pa
siūlys. Neturi nieko — gali 
stipti. Sakau, prie Wallace’o 
administracijos visgi būtų ge
riau. R—ka.

Roma. — Italų komunistų 
vadas Togliatti smerke po
piežiaus kišimąsi į rinki
mus.

---------*--------- ---------------- --------------

į IDEALIŠKA VIETA 
VAKACIJOMS

b Geram poilsiui praleiskite savo vakacijas ant 
moderniškos farmos, su visais patogumais, aukš
tai ant kalno, 2į valandų iš New York miesto.

KAINA $35 Į SAVAITĘ
Puikiausias valgis, didelis, oringas kambarys, 

arti maudynių.
■ t

Mrs. Nellie Dauenhauer
R.F.D. 1, Box 325, Stone Ridge, N. Y.

Telefonas High Falls -T185
Į Kelrodis: Short line bus iš Dixie Hotel, 8th Ave.
J ir W. 42nd St. Išlipkite Rosendale. Arba imkite 
j laivą nuo W. 42nd St. ir išlipkite Kingston Point.

fcONKONKOMX
8634

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS) 5

Laisniuotas Graborius

660

pusk—Laisvė (Liberty,

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

■ Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.



NEWARK,.N. J.
. z ♦

New Britam, Conn.
SUSIORGANIZAVO 
TREČIOJI PARTIJA

šeštadienį, birželio 5 d., 
Newark Armory svetainėje 
įvyko konferencija, kurioje 
tapo suorganizuota trečioji 
partija, kuri į prezidentus 
stato Henry Wallace, į vice
prezidentus Glen Taylor ir 
kitus pažangius žmones Į ki
tas valdiškas vietas.

Konferenciją atidarė negrų 
choras Jungtinių Valstijų him
nu ir paskui sudainavo dar 
kelias dainas. Sveikinančias 
kalbas pasakė kandidatai tre
čiosios partijos į kongresma- 
nus, senatorius ir kitas vietas. 
Vyriausi kalbėtojai konferen
cijoj buvo Glen Taylor ir P. 
Robeson. Dainininką Robe- 
soną susirinkę delegatai ir 
svečiai karštai sveikino, kaip j 
tik jis ant estrados pasirodė.

Jis gražiai sudainavo kelias 
arijas, o paskui pasakė pui
kią prakalbą apibūdindamas 
dabartinę padėtį mūsų šalyje 
ir demokratinės liaudies už
davinius. Jis gimęs New Jer
sey valstijoj. Jis priminė, 
kad dar savo kūdikystėj, jam 
vaiku būnant, teko kentėti kai
po negrui, nuo baltųjų vaikų, 
netikusiai auklėjamų. Jis pa
smerkė Mundto bilių, kaipo 
vergijos retežius, ir šaukė vi
somis jėgomis kovoti prieš jį.

Kada pasirodė Glen Taylor, 
tai buvo sukelta griausmingos 
ovacijos. Delegatai, ypatin
gai jaunimas, kuris didžiumo
je delegatus sudarė, šaukė: 
“Mes norime prezidentu Hen
ry Wallace! Mes norim turė
ti vice-prezidentu Glen Tay
lor!”

Senatorius Glen Taylor sa
kė, kad 150 metų atgal New 
Jersey valstijoj buvo padėta 
pamatai mūsų šalies demokra
tijos, garantuojanti piliečiams 
laisvę žodžio, spaudos ir susi
rinkimų. Bet turčiai laipsnis 
po laipsnio' siekia atimti tas 
laisves nuo Amerikos žmonių

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tęl. Virginia 7-4499 

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home, 
-inc. ••

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory -

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

1 prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis paikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
j ■—•——■—a—a—a—a—a—a—m—a^-a—nf;

už kurias amerikiečiai kovojo 
ginklu prieš Anglijos karališ
ką tironiją ir reakciją.

Senatorius Taylor Mundto 
bilių sulygino su Hitlerio re
akcine programa, kuri' ne vien 
Vokietijoj’ pasmaugė liaudies 
laisves, bet ir uždegė karą 
pasaulyje.

Jis kietai pasmerkė atomi
nės bombos šalininkus, kurie 
su šiais baisiais ginklais sie
kia pavergti kitas šalis, tuo 
kartu nesuprasdami, kad jie 
veda pasaulį prie pražūties. 
Senatorius sakė, kad 250 ato
minių bombų paverstų pasaulį 
į griuvėsius. Matyti, kad ato
minio karo šalininkai pamir
šo, kad jie patys ant šios že
mės gyvena.

Kad sulaikyti reakciją, kad 
išgelbėti amerikines demokra
tines laisves, kad pastoti tre
čiam ir viską naikinančiam 
pasauliniam karui kelią, tai 
Taylor sakė, kad piliečių par
eiga išrinkti trečiosios partijos 
kandidatus ir pavaryti lau
kan tuos, kas mojasi prieš 
liaudies demokratiją, kas sie
kia naujo karo.

Senatorius sakė, kad jau 
24-se valstijose susiorganizavo 
trečioji partija, kad jos orga
nizavimas eina ir kitose. Jis 
atžymėjo, kad netrukus dai
li valstijų įkurs trečiąją par
tiją, kuri didžiumoje vadina
si Progresyve Partija.

Konferencija buvo sėkmin
ga. Ji baigėsi masiniu susi
rinkimu, kur daug tūkstančių 
žmonių dalyvavo. Kad liau
dis remia trečiąją partiją, tai 
parodė aukų rinkimas, nes 
daug atsirado žmonių, kurie 
aukavo po $500 ir net $1,000.

V. š.

Nauja Elektrine
Skuode (Kretingos aps

kritis) baigta statyti nauja 
elektrinė. Elektrinė duoda 
šviesą miesteliui ir kele
tui kaimų.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

SUVĖLINTA ŽINIA
Juozas Mažeika praėjusią 

žiemą yra miręs. Per tūlą 
laiką apie jo mirtį neteko ži
noti dėl to, kad jis užbaigė 
savo dienas valstijos ligoninė
je ir ten buvo palaidotas.

Juozas buvo pažangus žmo
gus, draugiškas, skaitė dien
raštį Laisvę per daugelį me
tų ir ją savo laiku platindavo. 
Platindavo ir kitus pažangius 
laikraščius. Kadaise turėjo 
daug įtakos pas žmones, bet 
kartą automobilio nelaimėje 
galva buvo sužeista ir po to 
pas jį sąvoka pradėjo mažėti, 
jo* gyvenimas pakrypo į nege
rą pusę, žmonės atšalo nuo jo. 
Rodos, jau bus sulaukęs Virš 
81 metų ir amžinai užmigo.

Kiek žinoma, iš Lietuvos yra 
atvykęs į Plymouth, Pa., ir ’ten 
pramokęs vartot muzikališkus 
instrumentus gavo darbą lie
tuviškoj bažnyčioj už vargo
nininką. Jam tame darbe te
ko daug patirti, kaip kunigi
ja “mokina” žmones “dieviš
kumo.” Jam nepatiko tas dar
bas, metęs jį atvyko į New 
Britain miestą ir stojo dirbti 
prie sunkaus darbo į faundrę. 
čia irgi matė, kaip jis ir kiti 
išnauclęjami, o išnaudojimo jis 
labai neapkentė. Todėl susi
taupęs keletą centų griebės už 
■iš karto fnenkos vertelgystės, 
pardavinėjo laikrodėlius ir ki
tokius paauksuotus dalykėlius, 
vėliau užsidėjo mažą krautu
vę Hartfordo mieste ir taip 
darė pragyvenimą, kol pajė
gė.

Juozas paliko nuliūdime 
žmoną Amiliją, vieną sūnų ir 
brolį Motiejų. Lai Juozui bū
na lengva' šios šalies žemelė.

S. F.

Worcester, Mass.
Sen. Glen H. Taylor Kalbėjo

' Birželio 6 trečios partijos 
kandidatas į S. V., vice-prezi- 
dentus senatorius Glen H. 
Taylor, kelyje į Providence, 
buvo sustojęs mūsų mieste ir 

■ pasakė prakalbą progresyvės 
partijos sušauktame susirinki
me, Washburn salėje. Nepai
sant, kad ir nepatogus laikas 
1 vai. dieną, publikos prisi
rinko pilna salė—apie 500.

Taylor tikrai naUjagadyniš- 
kas kalbėtojas. Jis kalba iš 
aukšto ir puikiai humoristiškai 
perduoda klausovams aiškius 
faktus dabartinės padėties 
Suvienytose Valstijose ir pa
saulyje.

Prie užbaigos prakalbos atė
jo estradon jo žmona ir du sū
neliai — vyresnysis apie 13 
m., antrasis apie 6 m. Jie vi
si sudainavo tris dainas, bet 
vienu sykiu kiekvienas atski
rą dainą' dainuoja ir sutaria 
harmoningai. Po padainavimo 
publika sukėlė didelę ovaciją.

Susirinkusieji rinkimų kam
panijai sudėjo aukų arti $600, 
o įžangos buvo 30 centų ypa- 
tai.

Reikia pažymėti, kad vie- Į 
tinis “The Evening Gazette” 
vienatinis laikraštis, kurio cir
kuliacija, sakosi, yra 140,000 
kopijų, begėdiškai ignoravo. 
Senatorius ir kandidatas į S. 
V. vice-prezidentą Glen H. 
Taylor atsilankė ir kalbėjo 
susirinkimui žmonių, tai ant 
rytojaus nei eilutės nebuvo 
įdėta. Bet jei sen. Taft ar 
sen. Vandenberg atvažiuotų į 
Worcester!, tai ta gazieta vi
są pirmą , puslapį užimtų ži
niomis. Tai, mat, kokia “tei
sybė” bei “lygybė.” Taip 
miesto gyventojai dvasiniai 
yra maitinami. U. G. J.

Minersville, Pa.
Sunkiai serga Ona Gustai- 

tienė. Jos duktė, Irene Juod- 
viršienė, gyvenanti Brooklyn, 
N. Y., jau du mėnesiai kai 
būna pas ją ir prižiūri ligonę.

Ona Gustaitienė yra ilga
metė dienraščio Laisvės skai
tytoja ir rėmėja.

Nuoširdžiai linkime Gustai- 
tienei pasveikti ir kad neužil
go galėtų vėl vesti normali 
gyvenimą. L. K.

“Ir nepamiršk—greta tavo lazdos, tavo pusėje yra 
ir Taft-Hartley įstatymas.”

Žinios iš Lietuvos
»

Pavasario Sėja — Apylin
kes Taryb. Dėmesio Centre

Pakalniškių a p y 1 i nke 
(Kauno apsk. A. Panemu
nės valsčiaus) viena iš pa
vyzdingiausių šiame vals
čiuje. Apylinkės Taryba su 
pirmininku Virbašiumj Z. 
priešakyje anksti pavasarį 
paruošė apylinkę sėjai, į- 
jungdama į darbą visus a- 
pylinkės Tarybos deputa
tus.

Apylinkės Taryba pasi
ėmė įsipareigojimus padėti 
valstiečiams sėkla, pravesti 
sėkmingai laukų darbus, 
kad nepasiliktų nė vienos 
pėdos dirvonuojančios že
mės. •.

Įsipareigojimai buvo į- 
vykdyti. Visi 115 apylinkės 
ūkių laiku aparė ir apsėjo 
visą savo žemę.

Pavasario Muge Rokiškyje
Rokiškio apskrities vals

tiečiai noriai lanko prasidė
jusią Rokiškio mieste gegu
žinę mugę. Joje gausiai da
lyvauja apskrities tarybi
niai ūkiai, MTS, individua
linių ūkių valstiečiai, pra
monės ir prekybinės įmo
nės. Paskutiniosios parda
vimui išstatė žemės ūkio 
mašinas, įrankius, pakink
tus, baldus, avalynes, in
dus, drabužius, ir 1.1.

Darbo Valstiečiai Prisideda 
Prie Miško Atstatymo 

Darbų
Vokiečių okupacijos .ir 

karo laikotarpiu respubli
kos miškų ūkis buvo smar
kiai suardytas. Tarybų val
džia atkreipė didelį dėmesį 
į miškų atželdinimą.

Šiemet numatoma atžel
dinti miškus 10,000 ha plo
te. Marijampolės 'apskrity
je, Kazlų ir Jūres girinin
kijų darbuotojai ir darbo 
valstiečiai x pasodino dau
giau kaip 10,000 jaunų me
delių* Švenčionių apskrity-, 
je, Pabradės ir Varnėnų gi
rininkijos apsodino 75 ha. 
Trakų apskrityje vyksta 
masinis miškb atželdinimas. 
Šį pavasarį čia bus apžel
dinta 450 ha.

Naujosios žemes Ūkio 
Draugijos

' Šiais metais darbo valstie
čiai dar labiau stoja į že
mės ūkio kooperaciją, nes 
ji aprūpina savo narius į- 
vairiomis žemės ūkio maši
nomis, veislinėmis sėklo
mis, mineralinėmis trąšo

mis ir t.t. , Šiomis dienomis 
Kidulių, Gelgaudiškio ir 
Šakių, valsčių apylinkėse su
kurtos trys naujos žemės ū- 
kio draugijos, jungiančios 
šimtus valstiečių ūkių .

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altofiukas, maldą knyga. Tilžčs 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa-
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ............... .,....................... 75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ............  15c

Apie Pailgų, Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 10c 
Elcnnte ir Jonukas, gražios np.vsakait. 25c 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai,

ką jie reiškia ................................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ..... ..............................................  30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai

apie burtus ........................................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir

prova su socialistais, už dalinimą
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais...........................    35c
Duktė Marių, graži apysaka ..........  25c
Duktė Gyvena Pūstynojo—ir apie du

brolius ................  25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ....................     35c
Etistachijušas, apysaka iš pirmutinių

amž. krikščionybės ................................ 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir

kitokį elgesiai, su paveiksi.  ............. 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant

salos per 17 metų ............................... 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su

paveikslais .... ......................................  25c
Juoki; Vežimas, daugelis juokingų .pa

sakymų, ir t.t...................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono

nosia ....................................... ’................ 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas,

su paveikslais ............i............................ 25c
Keliautojai, į Šventą Žemę, '.Tcriizolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laime ir Planetos, nuspėjimai laimių

rašant paikutes .................................... 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi............................ 65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............... 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir

viską paskui žinoti ................................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

link šeimyniško gyveninio ir lyties
dalykų ..................................................... $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu-
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga?
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ................. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą - Gyvenimą, atidaryk

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ....................   $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaites ..........   25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

reęeptų ,..................................... ,........  $1.00
Stcbū^Jingas Veidrodis, apysaka .......  25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. ............     50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

? 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė. aprašo

apie 350 visokių augmenų ir kam
jie tinkami ................ ;..v....................... 25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su s
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux.
40c; 3 . tuz. $1.

Tyra Mostis. .Nuo rbžčs, pailių ir bile
kokio niežulio. Uncija ......._......—..... $1.25
Dvi uncijos $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ..........................   60c
Nervų pastiprintojas .............. .............. 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo „...................... 60c
Nuo^ Inkstų ir akmenėlio augimo    60c 
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ........................... — 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ....................... !.................................. 60c
Vidurių valytojas ...............  — 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų ...............  — 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. .75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ~....................—...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1,00. . • ' •
Nuo Pailių ................................ —............. 85c
N ii . vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo ............................. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —85c
Nuo veneriškų ligų. .........................  $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas,' sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo ■■........................  60c
Norintieji ,įsigyti bile vieną iš virš minėtą 

knygų ar žolių, rašykite
M. ŽUKAITIS,

834* Dean St, Spėričėfpoft, N. Y.
I (adv.)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
PATYRUSIOS — REIKIA TUOJAU

Siuvimui ant reguliarių mašinų—prosyti, apsiūti padelkas ir guxikam kilpas. 
Ikarpuoti ir padaryti t-iūles. Aplenkimui ir .rankom siuvimui.

TRIE MISSES JR JAUNŲ MERGINŲ SUKNELIŲ
5 DIENŲ SAVAITE APSKRITŲ METŲ DARBAS

Geros darbo sąlygos. Nauja Dirbtuve
Kreipkitės

THE RUTLEY MFG. CORP.
1626 CEDAR AVENUE, SCRANTON, PA.

....................... ■ . . v . . (144)

Wilkes-Barre, Pa.
SMAGŪS PIKNIKAS

Lietuvių Progresyvis Klubas 
rengia labai smagų pikni
ką, sekmadienį, birželio 20, 
Gracedale-Parke, White Ha
ven Road, Mountain Top.

.Šokiams gros Lietuvių Ra
dio Valandos orkestras. Bus 
valgių ir gėrimų. Bus įvai
rių žaislų su dovanomis.

Bušai išeis lygiai 12:30, nuo 
kampo E. Market St. ir Sher
man St. Vietas buse rezer- 
vuokit pas A. Skarnulį, 17 
N. Sherman St., arba pašau
kit Nell Kuzmickienę 4-0150.

Kurie norit smagiai laiką 
praleisti, kviečiame atvykti.

A. Skarnulis,
Liet. Progr. Kl. Pirm.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 20 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug reikalų aptarti. Atsiveski
te ir naujų narių.—Sekr. (140-141)

PHILADELPHIA, PA.
Wallace Steigimo Kliubo susirin

kimas įvyks birželio 16 d., 735 Fair
mount Ave., 8 v. v. įvyks mūsų or
ganizacijų Laisvės skaitytojų ir rė
mėjų susirinkimas, suorganizavimui 
Wallace Klubo. Bus prisiųsti geri 
kalbėtojai; gausime literatūros ir 
patarimus. Draugai, būkime visi šia
me susirinkime, sudarykime gerą 
publiką. — Kom. (139-140)

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.j;

530 Summer Avenue, ’J
Newark 4, N. J. J J

HUmboldt 2-7964 : •
•ja 

JU .V- aS* .Y*—I— *2, • 1 - —X— —1— H’ raw * A U • -4 *a

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE j

Valgykite Pietus pas f
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

4Š6 South 5th St., Brooklyn, N. Y. '

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c i j
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ ;
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

--------------------------------------------- ---------------------------y .

- Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogtbir rtia- 
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parte. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pakilių, krikStynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
w I Į« > ................. .............................................. ........................ ................................

LITUANICA SQUARE '

RESTAURANT!
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI 
N J

š PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS L

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 5

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612 j

GREEN STAR BAR & GRILL į 
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina J 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkiriti. 4

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
* S, < *. • ’S

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. <
(Skersai ritio Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—< Antrad., Birž. 15,

HĖLP WANTED—FEMALE
reikalingos Moterys

OPERATORĖS
Patyrusios

Prie Wilcox Gibbs Mašinos
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA.
HOWLIT MFG. CO.

252 MARION ST., BROOKLYN

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

DAILYDĖS
Patyrę, Nuolatinis darbas 

Geros darbo sąlygos. ,
< Kreipkitės

Aircraft UfHioIstering
780 EAST 135TH ST.

Telephone MELROSE 5-4303
(1W)—.... ~ - -

MISCELLAkEOUSziind
Ornamental Iron Detailer

An Excellent Position is available 'for a 
thoroughly exi>eriencęd Miscellaneous and or
namental iron detailer.

The person we nre seeking should have 
had u long term, practical and diversified 
experience on, the board, and should have 
such a broad knowledge of the subject as 
would enable him to work without super
vision. The position is in New Jersey with 
a highly reputable company which can offer 
the successful applicant a permanent con
nection under highly favorable terms.

Adress us in confidence
ELIZABETH IRON WORKS

P. O. Box 360
Elizabeth, N. J.

______ ;_______ T_________ (ui) 
AUDĖJAI

prie vienos šaudyklės x Jaquards
ANTRAM 6IFTUI
Nuo 3:30 iki 12 P. M.

Taipgi
TWISTER

susipažinę su Jaquard {rengimais
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Vicntik patyrę

FAIRHURST 
JAQUARD MILL

543 EAST 18TII STREET, 
PATERSON, N. J.

(142)

Kelių valandų amžiaus mer
gytė buvo atrasta Whitehall 
pervažų stotyje, New Yorke. 
Ją padavė pamestinukų ligo
ninėn ant E. 68th St.



JŪSŲ BUITIS

SAUGOKITE JAS GERAI

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

GERAI PATYRĘ BARBERIAI i

NewYorto^g^zfeZInloi
užtikrina

vistiek dalyvauja
sako,

ne

yra

u z sa-

Aidiečiams

prieš

Stow-

Valandos:3

yra
Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer

B. S. A. O.

Tel. EVergreen 8-9770
Valandos: B

•f

*

M

BAR & GRILL

Peter Kapzskas
6 pu»l.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Birž. 15, 1948

7

Santy- 
panai-

yra
Pu-

pa-
sa-

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

žentas Alan 
ir Marijonos

Toronto,

yra pasirašiusios su unijomis

mokėti po 10 centų vie- 
dabar mokamo 5 centu

Miesto gatvės pasidabino 
“paauksuotomis” lempomis 
didžiojo New Yorko auksinio 
jubiliejaus proga.

LIETUVIŠKA ALUDE
t

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

New Yorko policija areštavo 
kapitoną 

Jį kaltina, 
Helen Mc- 

kurios kū-

kp. susirinkimas įvyks 
d., 8 v, v. Šapolo-Vaiginio 
Thames St. Nariai daly

čiame
neužsimokėjote,

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

New Yorko ir kitų rytiniu 
pajūrių uostamiesčių marinin
kai išmetami iš darbų ir iš

r

Newjersietis Bergen 
ties teisėjas Carmine

Katalikų vaikams kempėse 
gaus atostogas apie 28,000 
vaikų, žydai savo kempėsna 
pasiųs 45,000 vaikų.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Taksikui atsimušus į medį 
•Bronxe sužeisti 4 keleiviai, du 
iš jų kūdikiai. Vairuotojas 
sakosi buvęs apsvaigęs prie 
vairo.

LDS 55 
birželio 15 
salėje, 147 
vaukite šiame susirinkime, kurie 
dar neužsimokėjote, užsimokėkite 
susirinkime. Turime ir kitų svarbių 
reikalų aptarti. — P. Babarskas, 
sekr. (139-140)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -

, Dar trys asmenys, vienas bu
vęs specialiu policistu ir du 
darbininkai, įkaitinti vogime iš 

, Long Island gelžkelių firmos 
St

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tol. EVergreen 7-6288

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Birželio 16 d., 8 v. v. įvyks LLD 
185 kp. susirinkimas, Liberty Audi
torium, 110-06 Atlantic Avė. Nariai, 
kurie tik galite, malonėkite atsilan
kyti; kurie dar neužsimokėjote už 
šiuos metus, pasistengkite užsimo
kėti. — V. P. (140-141)

RIDGEWOOD-BROOKLYN

DANTŲ GYDYTOJAS B

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street q 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 H 
9—12 ryte j 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta, 
'''iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiii?

Net ir biznyje nugabenta 
mui.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir • 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-

: geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway 5r Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. QLenjtnore 5-6191

Am. Darbo Partija 
Rinks Parašus 
Atgavimui 5 et. Fėro

Marininkai Pradeda Didžią 
Ir Sunkią Kovą

Amerikos • Darbo Partija
New Yorko mieste išleis peti
ciją, kurioje bus reikalauja- j vandenimis plaukiojančios pa- 
ma fėro klausimą uždėti ant stogus laivuose pradedant an- 
baloto lapkričio 2-ros baisa- tradieniu, birželio 15-tą.

- vimui rinkimuose. Birželio 15-tą baigiasi ma-
Peticija siūlo sausio 1-mą, rininkų su laivų savininkėmis 

1949 metų, atsteigti 5 centų firmomis kontraktas, o naujo 
fėra visose miesto važiuotės kontrakto-sutarties laivų kom
isijose. Ir reikalauja taip Prijos iki šiol nebuvo pasiū- 
pataisyti Miesto čarterį, kad ; busies.
niekas niekada ateityje nebe
galėtų kelti fėrą be piliečių j 
tam pritarimo balsavimuose.

šešioms marininkų . unijoms 
gręsė triguba ataka:

Iš prezidento Trumano su
Parašus pradės rinkti liepos Taft-Hartley įstatymo draus- 

1-mą, kada žmonės turės p ra-j 
dėti 
toje 
fėro.

me (injunction) kovoti 
vo teises;

Iš Nacionalės Darbo 
i k iii Tarybos, norinčios 
kinti samdymą per uniją;

Iš laivu savininku, kurie 
i ožiškai užsispyrė nesitarti su 
' darbininkais, kadangi dabar 
valdžia su Taft-Hartley įsta
tymu atlieka nešvaru • 
unijas darbą. • 
Paliestomis Marininkų

i Unijomis Yra:
National Maritime: 
Marine Cooks and 

' ards;
International Longshore- 

and Warehousemen’s;
Marine Engineers Benefi

cial Association:
American Radio Associa- 

i tion ;r
Marine Firemen, Oilers and 

i Watertenders.
Unijos nurodinėja, jog nėra 

priežasties, dėl ko savininkai 
I neturėtų pasirašyti sutarties, 

Miestavoji Transportacijos i jeigu jie norėtų. Savininkai 
Taryba pasiūlė miesto centre' sakosi negalį pasirašyti sam- 
esantiems visokiems bizniams, dymo per uniją (union hir- 
suderinti savo įstaigų atidary-hall) punkto, nes tą drau- 
mo ir uždarymo valandas i džiąs Taft-Hartley įstatymas, 
taip, kad jos pasklistų tarp1 Unijistai parodo', kad daug
7 ir 10 ryto ir 4 ir 7 po pietų. | samdytojų, tame skaičiuje ne- 

Pirm to pasiūlymo atitinka- mažai ir laivų kompanijų jau
mos įstaigos studijavo, kiek j 
kuriuo dienos laikotarpiu ke-1 
leivių vartoja vyriausias mies
to transportacijos linijas. 
Daugiausia keliaujančių, pa
tyrė jie, randasi tarp 8-9 ry
to ir 5-6 vakaro. Tačiau dar 
ir tuo laikotarpiu yra skirtu
mų. Už vis didžiausia spus-j anglinės pervažos 
tis, sako jie, būna tarp 8:20 ir j Charles Wolford.
8:40 ryto, o kita tarp 5:20 ir ‘ kad jis nužudė 
5:40 po pietų.

Jeigu %larbo pradžios ir pa
baigos valandos būtų įstaigose 
bent 15 minučių skirtingos, 
keliaujantieji galėtų daug 
patogiau važinėti be da- 
dėjimo daugiau vagonų ar 
traukinių. Ir vienų ir kitų 
sunku daugiau dadėti miesto 
centre, l^adangi traukiniai jau 
ir taip eina vienas po kito. 
Suglausti traukinius arčiau 
viens kito būtų pavojinga. 
Pridėti daugiau vagonų būtų 
Ąe p r a k t iška, nebeišsitektų 
esamose stotyse.

Vidutinę darbo dieną, kaip j nuogo kūno 
įrodo tyrinėtojų pateiktos kūną netoli prieplaukos, ma- 
skaitlinės, 1,200,000 keleivių nydamas palaidojęs visiems 
atvažiuoja į žemutinę Man-! laikams, 
hattan dalį tarpe 7 ir 10 ryto.
To virš miliono didesnė pusė tą patį vakarą, beveik 
*—620,000 — atvažiuoja tarp ] ‘ '
8 ir 9 valandos. Vakarais 
tarp 4 ir 7 valandų išvažiuo
ja iš Manhattan apie 1,150,- 
000. Iš jų didesnė pusė, 
610,000, išvažiuoja tarp 5 ir 
6 vai.

Taryba skaitlines pateikė 
Įvairioms miesto centre vei
kiančioms įmonėms su prašy
mu skaitlines gerai išstudijuo- 

. ti ir veikti.
Greta to, taryba prašo vi

sų važiuojančių į miesto cen- 
,, ' trą bile kokiais reikalais ban- 

‘ dyti pritaikyti savo kelionę 
kitomis valandomis.

Atsidarys Informaciją 
Centras

Aptarnavimui čionai atvyks
tančių svečių, kurių didmiesty
je šiemet tikimasi dar dau
giau sąryšyje su didžiojo New 
Yorko 50 metų jubiliejaus iš
kilmėmis, įsteigia naują infor
macijų centrą. Jis bus 500
Park Ave. Atidarys penkta- men 
dieni.

Transportacijos Taryba 
Siūlo Keisti Darbo 
Pradžios Laiką

Pervažos Vairuotoją 
Kaltina Žmogžudystėje 

i

Avage Kerenskį, 
nas iškilo iš vandens praėju
sią savaitė. Su ji jisai sugy
venęs, kaip su žmona. Anot 
policijos, Wolford prisipažinęs 
ją nužudęs.

Policijai jis pasakojęs, kad 
jiedu susibarę ir susimušę ant 
pervažos, plaukiančios iš Go- 
wanus kanalo, Brooklyne, 18- 
tos prieplaukon, Jersey City. 
Jis ją sumušęs ir nuėjęs mie
goti. Rytą ją radęs negyvą. 
Tuomet iš gretimos pervažos 
savininko pasiskolinęs metali- 

! nę sunkmeną, pririšęs prie 
Ir paskandinęs

sutartis, kuriose 
samdymą per uniją.
Unijistai Kovos už 
Samdymą per Uniją

Unijistai marininkai
jog jie daugeliu kitų klausimų 
yra nusileidę, bet niekad ne
sutiktu nusileisti samdymo per 
uniją klausimu.

Ką reiškia, turėjimas samdy
mo per uniją, gal geriausia pa
rodo tas, kokiose, sąlygose ma
rininkai ^skurdo, kol neturėjo 
samdymo per uniją.

Marininkas turėdavo eiti į 
prieplaukas kiekvieną dieną, 
visokiomis valandomis. Jis tu
rėdavo tūnoti lietuje ir snie
ge, saulėje ir kaitroje (nesu 
skaitomas valandas, kad koks 
nors kompanijos boselis pa
kviestų dirbti. O jeigu taip 
nepasitaiko darbo per kelias 
savaites, marininkas užstato 
paskutinį drabužį agentui, ku
ris taipgi ne visuomet darbą 
jam gauna. O jeigu dar esi 
sveturgimis, negras ar kurios 
kitos mažumos žmogus, o dar
bų nėra daug, tuomet ir visai 
atsisveikink su darbu.

Kas kita turint uniją, sam
dymą per uniją. Unija turi 
savo raštinę. Joje užsiregis
truoji. Numatant, kada ta
vo eilė ateina darbui, unija 
pašaukia. Kol viską sutvarko, 
palauki raštinėje, ,o tada, su 
viskuo tvarkoje, eini į paskir
tą prieplauką ir į laivą.

Dėl to visos tos unijos pa
reiškė, kad jos laikysis vienin
gai už teisę samdymo per uni
ją. To laikysis, nors visos 
reakcinės spėkos susiburtų 
prieš juos.

Marininkai tikisi, kad visas 
organizuotas darbininkų judė
jimas pagelbės jiems laimėti, 
kadangi laimėjus marininkų 
fronte mažiau liksis drąsos 
kompanijoms pradėti pana
šias atakas ant darbininkų ki
tuose darbo frontuose.

Marininkų kova yra visų ko
va.

Už dienos kitos matysime, 
kuomi ir mes visi kiti galėsi
me jiems pagelbėti. Būkime 
greiti su pagalba. 1 F.

JįįiinooiamAftiJ 
Rašome Receptus Į 

Darome ir Pritaikome Akinius I

Newyorkieciai Esą 
Prasti Motoristai

Dalinusią $$ Merginą

Už Kiek Dirbdavo i
Marininkai Pirm 
Unijos Laiką?

Marininkams ir su marinin
kais turintiems artimų ryšių 
žmonėms nėra naujiena, jog 
maarininkų padėtis ir dabar 
tebėra sunki. Tai dėl to ma
rininkai ir ryžtasi kovoti už 
geresnes sąlygas. Tačiau
kiekvienas is marininkams ar
timųjų žino, kokia padėtis bu
vo pirm unijos.

Dar visai atmenami tie 
laikai, kada marininkas dirb
davo visą mėnesį už $35. Tai 
buvo 1934 metais, pirm Na
tional Maritime Unijos įsisti- 
prinimo.

- Dabartinės algos ir sąlygos 
taip pat dar neprilygsta ati
tinkamai patyrusių darbinin
kų kategorijoms (laipsniams) 
darbuose ant sausžemio. Ma- 
rininko uždarbiaujamasis lai
kotarpis būna apie 8 mėnesiai 
per metus. O pragyvenimas 
lėšuoja brangiau, kadangi at
skirai turi gyventi jo žmona ir 
vaikai.

Marininko šeima negauna 
jokios pagalbos marininkui 
susirgus ar žuvus darbe. O 
tokių nelaimių atsitinka daug. 
Dėl to:
Marininkai Reikalauja—

Kad kompanijos įsteigtų ma
rininkams sveikatos ir gerovės 
fondą. Tai vienas iš svar
biųjų reikalavimų greta reika
lavimo išlaikyti samdymą per 
uniją ir pakelti algas.

Kompanijų siūlomasis ir vir
šininko Joseph Curran vado
vybės sutiktas algų pakėlimas 
yra labai menkutis, pakeltų 
tik po apie 2 centus per va
landą. Eiliniai, unijistai nesu
tinka tokio pakėlimo priimti.

apskri- 
Savino 

sako, kad newyorkieciai auto
mobilistai “turį pakeisti savus 
auto vairavimo papročius ar
ba būti namie.” Newyorkie
ciai, sako jis, dažniau prasi
kalstą nepaisymu trafiko tai
syklių. Jisai kas savaitė nu- 
baudžiąs bent 200 tokių pra
sižengėlių, kurių didžiumą su
daro New Yorko automobilis
tai.

Mirė Greenpointės 
Demokratą Lyderis

Birželio 10-tą, širdies liga, 
mirė Peter J. McGuinness, 59 
m., buvęs Greenpointės demo
kratų lyderis nuo 1924 metų. 
Jis yra buvęs tos susiedijos 
aldermanu, vėliau Kings ap
skrities šerifu ir registru. Pa
skiausia tarnavo Borough 
Works komisijonieriaus štabe 
padėjėju.

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y

Vedybos
13 d. birželio i 

an Lazauskaitė u 
ro, iš Kanados.

Lillian yra duktė Jono ir
Julijos Lazauskų, kurie palai-Į dirbtus, nieko blogo, 
ko tavern biznį 337 St.
cholas Avė., Brooklyne. 
nas Lazauskas taipgi yra 
sižymėjęs menininkas - 
d into j as.
lento vaidyboje ir turi patrau
kimo vaidinti.
būdamas, kur laikas jam gan 
brangus, jis 
vaidyboje.

Lazauskų 
sūnus Petro 
rų, gyvenančių 
nada.

Pūrai su Lazauskais 
jaunystės draugai. Jie taip
gi tūlą laiką kaimynystėje gy
veno Kanadoje.

Buvo kilnus vedybų ban- 
kietas, Grand Paradise salėje. 
Galėjo, būti apie porą šimtų 
svečių, kurie buvo gausiai pa
vaišinti. Visi linksminosi, šo
ko ir viešėjo iki vėlumos. 
Linksmai išsiskirstė įteikdami 
jauniesiems linkėjimus laimės.

Laisvietis.

užc Aian’pu? Nuvežė į Ligoninę
Imti dolerius, kad ir neuž- < 

. Bet da- 
Ni- i linėti juos neuždirbusiems pas 
Jo- mus nenormalu. Dėl to graži 
pa- mergina, pasisakiusi policijai 
vai- esanti Jacqueline Duchaine,11111II1 * * ĮV CVO vai , (Jodllvl t) U 11IIV vVVI I <*I i Iv; ,

Jis turi gražaus ta-1 28 metų, iš Quebec, tapo po-

Trūkus vandens įvadai pa
state, kuriame randasi graži
nimo salionas, 75 moterys tu
rėjo apvyniotomis galvomis 
eiti skersai Fifth Ave. ties 
57th St. į kitą salioną už
baigti plaukų plovimą, o pas
kui vėl grįžti į aną užbaigti 
gražinimą. Nutrūkimas van
dens tūlas užtiko muiluotas 
ir tokiomis turėjo eiti skersai 
gatvę.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

licijos suimta New Yorke ir 
į Bellevue ištyri-

pastebėjo sėdint 
prie 7th Avė. ir

Merginą 
ant valizų
23rd St. dvidesiiptdolerinėmis 
dalinant pinigus praeiviams.

Vienam auto staiga* sustojus 
prie raudonos šviesos netoli 
Kingston, N. Y., nebesusilaikė, 
viena kiton . įtrenkė 3 kitos 
mašinos. Dvi brooklynietės 
moterys sužeistos.

Visi aidiečiai 
kad pamokos šią savaitę įvyks 
KETVIRTADIENI, 17 d. bir
želio, o ne penktadienį.

Apart pamokų, kurios gana 
svarbios, nes turime prisi
rengti dainuoti Laisvės pikni
ke, turėsime rinkti studentus į 
Meno Sąjungos apskrities mo
kyklą. šis klausimas turėtų 
suįdominti jaunus choristus ir 
todėl visi kviečiami atsilanky
ti.

Taigi, nepamirškite, pamo
kos Įvyks šį ketvirtadienį.

Pirmininke.

TONY’S
> UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

I 306 UNION AVENUE

JŪSŲ AKYS

DUOKITE IŠEGZAMINUOTI SAVO AKIS IR 
“SUŽINOKITE TIESĄ APIE SAVO AKIS”

Jerome Hurwitz
OPTOMETRISTAS

Mes patys ištekiname stiklus, pritaikom jūsų regėjimui.
830 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EV. 8-2123
Atdara kas vakarą iki 8-tos — Penktadieniais uždara

Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.
Kūnas iškilo ant paviršiaus 

: prie 
pat jo pervažos, tarsi grasin
damas kerštu už nužudymą.

Wolford taipgi vadinęsis 
Ray Winchell. Po ta pavar
de jis buvęs kartą su ja areš
tuotas, policijai ją suėmus kal
tinimu prostitucijoje. Jis tuo
met sakęsis esąs jos vyru. Još 
giminės,- gyvenantieji Pennsyl- 
vanijoje, įtarė, kac^ Winchell 
ir Wolford esą vienas ir tas 
pats. Pirštų nuospaudos tą 
patvirtino.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS! \
» Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Dojmikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas
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PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUSBAR & GRILL

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Telefonas STagg 2-2173
Tel. EVergreen 4-8174

prekių. Policistas “sargas,” 
sakoma, parūdydavęs vagišių 
grupei, kurie vagonai verti 
“apžiūrėti.

fe

Už PAČIĄ AR Už DOLERĮ?
Greenpointietis Mariano Gi- 

ordani, 52 metų, areštuotas už 
pavojingai perkirtimą veido 
pas jį nuomojančiam butą Mi
chael Morovich’iui, 45 metų. 
Kirtėjas sako, kad Morovich 
ką nors negražaus pasakęs 
apie jo pačią. Kiti abejoja, 
ar nebus buvęs doleris po 
du — nesusipratimas^ tarp 
vininko ir nuomininko.

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr. 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
, lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg ' 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės




