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Bulvės.
‘Amerikos Hindenburgas” 
Pono Mikuckio žodis. 
Adv. P. P. Bradchulis.

Rašo R. M1ZARA

Kainų* kontrole bulvėms nu
imta. '

Dabar, sako komercinė spau No. 113
da, bulvių bus užtenkamai, 
bet pirkėjai\mokės aukštesnes 
kainas, negir nnokė.jo. Vadina
si, gyvenimas darbo žmonių 
dar pasunkės.

—o—

Eisenhoworio interview su 
spaudos ir radijo korespon
dentais nedavė nieko nauja.

Kiekvienam, kuris norėjo 
žinoti, pirmiau buvo aišku ir 
dabar aišku, jog Eisenhower- 
ris yra Wall stryto kandida
tas. Jis už ginklavimąsi, jis už 
karą, jis už imperialistų inte
resus. O tai reiškia: Prieš dar
bo žmonių interesus.

Prieš tūlą laiką dienraštis 
Daily Worker rašė daug maž 
taip: jei Eisenhoweris būtų 
išrinktas mūsų krašto prezi
dentu, jis gali būti Amerikos 

^Hindenburgas.
Dėl to skambioji spauda, 

radijas ir televizija taip ji 
garbina.

Dėl- to Amerikos darbo žmo
nės turėtų daugiau* darbuotis 
už Progresyvių partijos kandi
datus.

Neseniai išėjo iš spaudos i- 
domi knyga: “Kaip muzika iš
reiškia idėjas”. Ją parašė Sid
ney Finkelsteinas.

Knygos dar neskaičiau, bet 
iš apžvalgos, tilpusius spaudo
je, matyt, jog knyga-įdomi. 
Suprasti muziką, suprasti jon 
įvilktą kompozitoriaus idėją, 

» yra didelis dalykas.
Ateityj stengsimės paduoti 

skait^rdbjui šios knygos tini n į.
— o—

Poetas Juozas Mikuckis 
• prašo pranešti, kad Laisvės 

109 num. Krisluose, priminta, 
jog jis pasakė, kad Literatū
ros Draugijos leidžiamos kny
gos “suteikia garbę visai mū
sų tautai”, turėjo būti: sutei
kia garbę visiems pįrogresy- 
viams darbininkams, t

Nors aš pono Mikuckio 
trumpo prasitarimo kabutėse 
nekvotavau, tačiau mielai pa
taisau mano pastaboje įvyku
sį netikslumą.

—o—
Šių metų birželio 1 d. neto

li Chieagos, Wilmette, III., 
mirė advokatas Pranas P. Bra
dchulis. Jis buvcr 85 metų am
žiaus, o į Ameriką atvyko be
veik prieš 70 metų. Tai vie- 

jfkas seniausiųjų Lietuvos išei
vių Amerikoje. Tai vienai, 
-beje, seniausiųjų lietuvių pro- 
ifesionalų' mūsų krašte.

Bradchulis buvo tautinin
kams pritarėjas.

Tačiau...
Prieš 30 metų Susivieniji

me Lietuvių Amerikoje prasi
dėjo aštri kova tarp pažangių
jų narių ir dešiniųjų.

1924 metais priklausiau 
SLA 36-tai kuopai Ch i Gago
je. Tais pačiais metais įvyko 
SLA seimas Wilkes-Barre, Pa., 
ir toji kuopa rinko Seiman de
legatus.

Lietuviškieji menševikai, 
tautininkai, sandariečiai su
darė bloką, kad nepraleisti 
nei vieno mūsiškio žmogaus 
seiman.

Mūsų žmonės kandidatu į 
delegatus statė mane. Mitin 
gas praėjo įtemptoje atmosfe
roje ir šitų žodžių rašytojas 
delegato į seimą rinkimus lai
mėjo.’

—o—
Ant rytojaus, pietų metu, 

viename lietuviškame restora* 
ne, adv. Bradchulis priėjo 
nrie manęs ir sakė:
1—Aš vakar balsavau už jus. 
f — Kodėl? — nusistebėjęs 
Klausiau. — Kodėl tamsta už 
mane balsavote ?

—■ šiaip sau ! — buvo at
sakymas.

Iš tikrųjų, aš nežinojau*, ar 
Bradchuljs balsavo už mane

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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Kongresas stengias
užgniaužti plieno 
darbininkų streiką
Streikas jau nusitęsė savaitę;
Derybos esančios arti sutarties

Washingtonas. — Plieno 
darbininkų unijų ir kompa
nijų atstovų derybos šį pir
madieni įėjo Į lemiamą sta
dija, ir buvo manoma, kad 
susitarimas gali būti pa
siektas. Per visą laiką kon
gresas radosi gatavas bal
suoti anti-unijinį nutarimą, 
kuriuomi Tafto - Hartley 
įstatymas būtų panaudotas 
prieš s.treikierius.

Kuomet derybų sesija bu- 
Ijinti šiandien (pirmadienį) 
j 11-tą valandą ryto. Atski
ro, nutarta buvo ją atnau- 
vo baigta šeštadienio vaka
ri kongresmanai per savai-

Kanada rengiasi prie 
bakteriologinio karo

—
Londonas. — Tarybų Są

jungos organas “Krasnaja 
Zviezda” (“Raudonoji 
žvaigždė”) sako, kad Ka
nada, kaip ir Amerikos 
Jungi. Valstybės., 'rengiasi 
prie bakteriologinio karo. 
Tarybų Sąjungos karinis 
organas sako, kad bak
teriologiniu ir nuodingų 
duju ginklų gamyba va
roma Albertos provinci
joje jau kelinti (metai, ir 
kad gamyba vedama po jan
kiu instruktorių ir karinin
kų priežiūra.

Kanada tame straipsnyje 
vadinama “Amerikos sateli-

Japonija jau atsiuntė savo 
ambasadorių j Washington?

Washingtonas. — Nauja
sis Japonijos ambasadorius 
.Amerikai Eikiči Araki jau 
yra sostinėje, ir jis greitu 

i laiku įteiks savo kredenci
alus prezidentui Trumanui. 
Araki buvo sutiktas aukštų 
Valstybės Departmento val
dininku ir buvusio Ameri
kos. ambasadoriaus Japoni
joje J. C. Grew.

Ambasadorius Eikiči Ara
ki persistatė -kaip “Naujo
sios Japonijos” ambasado
rius, ir išreiškė savo pasi
tikėjimą, kad Amerika ir 
Japonija gyvens taikoje. 
Japonija dar nėra pasikei
tusi ambasadoriais, su Ta
rybų Sąjunga ,nes TS ne
pripažįsta atskirai pasira
šytos taikos sutarties tarp 
Japonijos ir Amerikos blo
ko.

ar nebalsavo, bet po to mudu, 
susitikę Halsted gatvėje, jau 
sakydavome vienas kitam 
“alau”.

Vėliau man sakė vienas 
vaistininkas, advokato bičiulis, 
kuris taipgi priklausė Qai kuo
pai :

— Bradchulis balsavo už 
jus dėl to, kad jis labai neap
kenčia naujieninių. Aš taipgi 
balsavau už tamstą...

tės pabaigą darė pareiški
mus spaudai ir šiaip .viešu
moje, ir vis grasinant uni
jai nusileisti . CIO vadai 
pabrėžia, kad tas kongres- 
manų viešų pareiškimų lie
tus yra tiksliai planuotas, 
kad padėti didžiosioms plie
no kampanijoms.

John Gates liudija 
Kompartijos byloje

Washingtonas. — “Daily 
Worker’io” r e d a k torius 
John Gates buvo atvežtas 
iš kalėjimo Danbury, Conn., 
ir jis liudys McCarrano ko- 
rųitetui, svarstant Komu
nistų Partijos bylą. Mc- 

I Carrano komitetas, kitaip 
'vadinamas Subversyvio 
Veikimo Kontrolės Taryba, 
dabar imasi tvrineti Ameri
kos Komunistų Partiją, > ir, 
kaip tai suprantama, ban
dyti ją delegalizuoti.

John Gates buvo nuteis
tas penkiems metams kalė-1 
jimo pirmoje didžioje ko
munistų vadų byloje. Jis 
yra Ispanijos pilietinio karo 
ir Amerikos armijos Antro
jo Ųasaulinio karo vetera
nas.

Illinois progresyviai 
turėsią savo sąrašą 

______«
Chicago. — Illinois Pro

gresyvių Partija atsiekė 
pirmą laimėjimą savo pa
stangose legalizuoti savo 
saraša ateinančiuose rinki
muose, tai yra, būti padė
tai ant baloto. Illinois 
Aukščiausias Teismas išme
tė valstijos leg’lslatūros pri
imtą įstatymą, kad parašus 
po baloto peticijomis kiek
vienoje apskrityje gali rink
ti tik toje apskrityje gy
venantis asmuo. Tas įsta
tymas butų buvęs didele 
kliūtimi progresyviams, ka
dangi dažnai jų darbuoto
jai yra ne vietinių apskri
čių nuolatiniai gyventojai, 
o atvykę iš Chieagos ar ki
tų didmiesčių.

Tos kliūties atpuolimas 
skaitomas dideliu laimėji
mu, ir progresyviai dabar 
tūri didesnę viltį bū£i ant 
baloto.

Franco užgniaužė kelius 
Katalonijos laikraščius

Barcelona. — Franco val
džia uždarė kelius katalo- 
niečių kalbos laikraščius, 
tarp jų kultūrinius žurna
lus “Resso” ir “Aplec.” Abu 
leidiniai rėmė nacionalisti
niai separatistinį Kataloni
jos judėjimą.

NATO kariniai laivai bai
gė savo manevrus Vidurže
mio jūroje.

$10,000 FONDAS
Dienraščio Laisvės paramai
Fondas Tari Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

JAU ĮPLAUKĖ $3971.51
DAR REIKIA $6028.49

Vajaus reikalu jau antru kartu prabilo Bostonas. Pra
šome pasiskaityti gražų laiškelį:

“Gerb. Drg. Laisviečiai:
Aęiu už gerą pagarsinimą mūsų įvykusio parengi- 

mėlio. Ten mes turėjome progos gauti Laisvei finan
sinės paramos.

Čia randate čekį $67.00, tai yra aukos į fondą, su
rinktos tame parengime. 1

Draugiškai, H. Tamošauskienė”
Gerbiama Tamošauskienė prisiuntė dovanas nuo šių 

asmenų:
M. Kazlauskas ........................................•.... $10.00
So. Bostonietė .. ..............................   10.00
Laisvės Rėmėja . . •............................................ 10.00

; (Tąsa 2-rame puslapy.])

Eisenhoweris:— 
‘matytą Staliną, 
bet neverta ...’ «

Pravedė kratas 
francūzą uostą 
uniją centruose

Korėjos liaudiečiai 
reikalauja paliaubų 
derybų atnaujinimo
Jankiai nutraukė derybas keliom 
dienom; Rhee išmėtė konstituciją

New Yorkas. — Genero
las Eisenhoweris pareiškė, 
kad jis susitiktu su Tarvbų 
Sąjungos premieru Stalinu 
i)- tartųsi dėl taikos, bet jis 
tuojau pridėjo, kad nema
no, kad tas prie dabartinių 
aplinkybių verta. Atsaky
damas. į klausimus spaudos 
atstovams Commodore vieš
butyje, generolas Eisenho
weris teigė, kad Sovietai 
vartoja “subversiją, korup
ciją, papirkinėjimą ir gin
kluotą agresiją prieš savo 
kaimynus.

Jis teigė, kad jis vyktų 
matyti Stalina bet kur, bet 
vis pridėjo, kad nemato tam 
reikalo, nes Sovietų Sąjun
gos taktika susitarimą pa
daro “negalimu.”

Nurodoma, kad, kalbėda
mas apie susitikimą su Sta
linu, Eisenhoweris. eina ke
liais Churchillo, kuris prieš 
rinkimus irgi apie tai kal
bėjo, ir, kaip manoma, lai
mėjo tuom balsų.

Elizabeth, N. J.
Mirė Dominikas Krūtis; 

laidojimas antradienį, bir
želio 10 d.

Birželio 8 dieną čionai mi
rė Dominikas Krūtis, apie 
50 metų amžiaus veikėjas. 
Pašarvotas Garfcey Fune
ral Home, 330 Elizabeth 
Ave.

Laidotuvės įvyks antra
dienį, birželio (June) 10 d., 
11 vai. ryto. Bus palaido
tas Rose Dale kapinėse, 
Linden, N. J.

Žinią pranešė telefonu B. 
Makutėnienė.

Dominikas. Krūtis buvo 
ilgametis veikėjas Elizabe- 
tho miesto lietuviuose, nuo
latinis Laisvės bendradar
bis, malonus žmogus. Apie 
jį plačiau bus parašyta vė
liau.

Šiuo metu raginame visus 
progresyvius žmones, ku
riems sąlygos leidžia, daly
vauti Dominiko laidotuvėse.

Paryžius. — Po to, kai 
Pinay valdžios policija pra
vedė kratas Komunistų 
Partijos centre Paryžiuje 
ir visoje eilėje komunistinių 
ištaigų, dabar puolimas pra
dėtas prieš unijas. Pirma 
ataka atėjo prieš uosto dar
bininkų unijas., kurios pri
klauso prie Generalinės 
Darbo Konfederacijos. Po
licijos agentai praeitos sa
vaitės pabaigoje įsiveržė į 
unijų būstines Bresto, Lo- 
riento, Bordeaux ir kituose 
uostuose. Beveik tuo pačiu 
laiku policija puolė ir uosti
ninkų centra Grane, šiauri
nėje Afrikoje.

Toulone policija suėmė 65 
unijistus, tarp jų uostinin
kų unijos vadą. Valdžia tei
gia, kad ji surado, jog ko
munistų kontrolių o j a m o s 
uostininkų unijos šnipinėjo 
Tarvbų Sąjungos naudai. w

Sekmadieniniai kairieji 
laikraščiai pažymėjo, ^kad 
naujasis valdžios žygis yra 
toks pat provokacinis, kaip 

.Kompartijos, vado Duclos 
suėmimas. Kaip kaltinimas, 
kad Dučlos rengė “konspi
raciją,” nėra pamatuotas 
ir juokingas, sako kairioji 
spauda, taip yra juokingas 
ir iš piršto išlaužtas kalti
nimas prieš uostininkų uni
ja.

Platūs prisirengimai prie 
pasaulio taikos kongreso

Berlynas. — Pasaulinė 
Taikos Taryba jau pradėjo 
gauti atsakymus iš visos ei
lės' šalių į pakvietimą daly
vauti Pasauliniame Taikos 
Kongrese, kuris įvyks lie
pos 1-mą dieną čia. Kon
gresas prasidės pirmą ir tę
sis penkias dienas. Pakvie
timai išsiųsti 58-nių šalių 
taikos, judėjimo šalinin
kams.

Kadangi laiko liko nela
bai daug, tai prisirengimai, 
kaip sako Taryba, jau daro-

Tokyo.— Korėjos liaudie- 
čių komanda pasiuntė laiš
ką generolui Clarkui su 
reikalavimu atnaujinti pa
liaubų derybas, jei Amerika 
yra nuoširdi paliaubų nore.

Tokyo.— Iš Korėjos liau- 
diečiu ir kinu savanoriu de- c * *

rybų delegacijos buvo gau-

TSRS ambasadorius 
Paniuškinas išvyksta

New Yorkas. — čia jau 
pribuvo Tąrybų Sąjungos 
ambasad o r i u s Paniuški nas, 
kuris rytoj (antradienį) 
švedų laivu išvyksta į Šve
diją, iš kur skris namo į 
TSRS. Kaip buvo pranešta 
savaitės pabaigoje, naujuo
ju TSRS ambasadoriumi 
Washingtone jau paskirtas 
Zarubinas, buvęs tarybinis 
ambasadorius Londone. 
Washingtonas jau išreiškė 
savo sutikimą su Zarubino 
paskyrimu, ir jis atvyks at
einančių keliu mėnesiu bė
gyje. Kol kas ambasado
riaus. pareigas eina amba
sados patarėjas Borisas 
Karavaj ievas.

Buvęs ambasadorius Pa- 
niuškinas prieš apleisdamas 
Washingtona išreiškė savo 
geriausius, linkėjimus Ame
rikos žmonėms.

Lamontas bus ALP 
kandidatu i senata 

<- 4.

-------- e
New Yorkas. — Ameri

kos Darbo Partija (Progre
syvių Partijos skyrius New 
Yorke) vienbalsiai nutarė 
nominuoti kaip senatinį 
kandidata Corliss Latfiontą. 
Lamontas yra žinomas ra
šytojas ir pedagogas. No- 
minavimas bus o’ficialiai pa
skelbtas ALP konvencijoje, 
kuri įvyks rugpjūčio 28-tą 
dieną.

Corliss Lamontas reko
mendavimą jau priėmė, ir 
pareiškė,' kad jis ves ener
gingą prieškarinę kampani
ją ant civilių teisių, pilnų 
demokratinių laisvių, rasiz
mo panaikinimo, taikos, nu
siginklavimo ir gerų tarp
tautinių santykių platfor
mos. Jis dar pridėjo, kad 
nors jis pritaria Amerikos 
Darbo Partijos programai, 
jis priešrinkiminėje kampa
nijoje ne būtinai laikysis 
kiekvienu punktu partijos 
nusistatymo, o kiekvienu 
klausimu vadovausis asme
nišku nutarimu.

Generolas Eisenhoweris 
atvyksta į New Yorką.

ORAS. — Vėsiau, dalinai 
debesuota.

tas. reikalavimas tuojau at
naujinti paliaubų derybas. 
Korėjiečiai ir kinai savo 
reikalavime sako, kad jan- 

I kiaį derybas nutraukė ne
pamatuotai, ir kad tuomi 
derybos pastatytos į didelį 
pavojų. Jankiai, kaip jau 
buvo pranešta, derybas nu
traukė iki šio trečiadienio.

Jankiu delegacija atmetė 
reikalavimą, atsakydama, 
kad jie neateis į derybas 
iki numatytos dienos, tre
čiadienio. Majoras genero
las. Harrisonas, kuris va
dovauja jankių delegacijai, 
išvyko į Tokyo iš Korėjos. 
Manoma, kad jis susitiks su 
Britanijos karo reikalų mi
nistru Alexandru, kuris an
tradienį atvyksta Japoni- 
jon.

Pusanas, Pietų Korėja.— 
Prezidentas Rhee pareiškė, 
kad jis tol nesusitaikys su 
parlamentu, iki nebus iš
mesta dabartinė konstituci
ja ir įvesta pakaita pre
zidentinių rinkimų sistemo-- 
je. Rhee reikalauja, kad 
prezidento rinkimas būtų 
atimtas nuo parlamento ir 
perduotas “gyventojams.”

Parlamento nariai nuro
do, kad tuomi Rhee nori už
tikrinti savo išrinkimą. Jis 
žino, s.ako 'parlamento na
riai, kurie jam priešingi, 
kad jo korupcija jam su
darė daug priešų, ir kad 
parlamentas gali jd neiš
rinkti. Bet jeigu preziden
to rinkimai būtų perduoti 
gyventojams, Rhee būtų už
tikrintas išrinkimu . Nuro
doma, kad tai būtų ne dėl 
jo populiarumo .gyventojų 
masėse, bet dėl fakto, kad 
visoms opozicinėms parti
joms esant užgniaužtoms ir 
policijos terorui siaučiant, 
gyventojai kitokios išeities, 
kai]) už jį balsuoti, netu
rėtu, v

Nehru pasmerkęs užsienio 
misionierių rolę Indijoj

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad krikščioniškieji misio
nieriai, kurie darbuojasi to
je šalyje, dažnai elgiasi ne 
kaip misionieriai, bet kaip 
užsienio valdžių agentai. 
Jis ypatingai pasmerkė tuos 
misionierius, kurie darbuo
jasi puslaukiniu Asamo ir 
kitų sričių genčių tarpe. Jis 
sakė, kad tie misionieriai 
kiršina vietiniūs gentiečius 
prie separatizmo ir tuomi 
pasitarnauja britams, kurie 
iki šios dienos, nėatsisakė 
vilties Indiją dar labiau su
skaldyti.

mi energingai visose šalyse, 
iš kur tikisi atvykti delega
cijos.

Bostonas.—Naujosios An
glijos darbai sumažėjo ant 
37,000 per balandžio mėne
sį. !
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Kas Ką Rašo ir Sako Baigėme paskaitų eiklių
KLAIPĖDA SENIAU
IR DABAR

Clevelando ta u t i n i n k ų 
Dirva užsimanė parašyti 
apie Klaipėdą ir jos uostą. 
Girdi, tarybinė vyriausybė 
Klaipėdą pavertė 'žvejybos 
baze. Valdant Lietuvą fa-

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........ $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
united States, per 6 months $3.75 Canadh and Brazil, 6 months $4.00
queens Co.............. 4.00 oer six mos. Foreign countries, per year $9.00
queens Co.................. $8.00 per y°*n Foreign countries, 6 months $4.50

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

šistams, to, aišku, nebuvo, 
ką pripažįsta pati s.metoni- 
ninkii' Dirva. Jos. žodžiais: v

žvejybos ūkis Nepriklauso
moj Lietuvoj buvo užvargęs 
kūdikis. Kas metai mūsų kraš
tas išmokėdavo svetimiems 
kraštams keturius miiionus li
tų už silkes, kurios lygiai taip 
pat skanios ir riebios plaukio
ja Šiaurės Jūroj, taip netoli 
nuo Lietuvos.

? šviežios žuvies vienas Lie
tuvos gyventojas per metus su
naudodavo nepilną kilogramą. 
Tuo•tarpu pagarsėjęs savo 
sveiku ir'geru maitinimuisi 
britas suvalgo per metus 11 
klg., vokietis 12 klg., japonas 
25 klg. Lietuvoj reiktų paga
minti per metus, apytikriai 
90,000 tonų, o būdavo paga
minta tik 2,400 tonų!

Mes neturėjome laivų, netu
rėjome pakankamai žvejų, o 
svarbiausia — neturėjome or
ganizacijos žuvį patiekti var
totojui. O jei tos žuvies nega
lima gauti, tai ir prie geriau
sio apetito, negalima valgyti. 
Neišvystytos žvejybos pasėkoj 
mūsų kraštas nustodavo daug 
pajamų, sunaudodavo daug 
kitų produktų, kurių atitinka
mas kiekis turėtų atitekti eks
portui, maitinosi vienpusiškai, 
o kaime priaugančios darbo 
jėgos perteklius negalėjo' ras
ti šioje, gana pelningamoje 
šakoje, darbo.

Matot, ką pripažįsta pats 
tautininkų organas! Žuvis 
—geras maistas, bet jo 
buržuazinėje santva r k o j e 

.Lietuvos žmonės neturėjo. 
I Dabar, kai Klaipėda pa- 
i versta tvirta, plačia žvejy- 
, bos baze, bus daugiau žu- 

■ vies, bus daugiau gero 
maisto Lietuvos žmonėms!

Dėl to tautininkai ir jų 
talkininkai tarybinę, Lietu
vos santvarką niekina.

GALVOKIME IR SUSIRŪPINKIME
TURIME RIMTAI PASIKALBĖTI apie dienraščio de- 

' šimties tūkstančių dolerių vajaus eigą. Nuo vajaus pra
džios jau virš du mėnesiai prabėgo, o fondas dar nė ne- 
įpusėjo. Turime daug kadaise buvusių gana veiklių ir 
nemažų kolonijų, kurias randame vajaus žemlapyje tik 
su desėtku kitu dolerių. Reiškia, ten mažai kas tesi- 
darbuoja.

Ką daro ir veikia dienraščio patriotai ir abelnai pa
žangiečiai? Juk mes nė vienas netikime, kad aukos iš 
dangaus iškris. Pažangūs žmonės yra praktiški žmo
nės, suaugę vyrai ir moterys, daug daug metų praleidę 
kovose už darbo žmonių reikalus. Jie supranta spaudos 
svarbą. Jie žino, kaip šiais laikais sunku yra’ dienraštį 
išleisti ir išlaikyti.

Laisvės Bendrovės šėrininkų suvažiavimas nutarė au
komis sukelti dešimt tūkstančių dolerių tik todėl, kad 
kitos išeities dienraščio išlaikymui nebesurado. Klau
simas buvo aiškus: Jeigu norime turėt dienraštį, tu
rime finansiškai paremti. Prenumeratų ir šiaip kas
dienio spaustuvės biznio toli gražu nebeužtenka paden
gimui visų dėl nesvietiško brangumo padidėjusių išlaidų.

Visi šėrininkai, dalyvavę suvažiavime, buvo vienos 
Uiinties: Dienraščio mums reikia ir dienraštis tur būti 
išlaikytas! Jie karštai tikėjo, kad‘kaip praėjusiais dve
jais metais, taip šiemet, mes vajų sėkmingai pravesime 
ir dienraščio išlaikymą užtikrinsime.

Suvažiavimo išrinkti direktoriai ėpiėsį šėrininkų tari
mą pravesti gyvenimam Jie padarė viską, kas tik gali
ma, kad vajus praeitų gerai ir sėkmingai. Iš dienraščio- 
štabo pusės taipgi dedamos visos pastangos pasiekti pa- 
sibrėžtą tikslą.

Bet reikia žinoti, kad ta saujelė draugų bei draugių, 
kurie sudaro direktorijatą bei dienraščio personalą, ne
turi jokių stebuklingų priemonių dešimčiai tūkstančių 
dolerių surinkti, neigi jie gali visas kolonijas aplankyti 
ir visus pažangiečius paprašyti aukų. Čia yra darbas 

# ir atsakomybė kolonijų veikėju.
Tai ve kokioje padėtyje stovi vajaus reikalai.
Išvada tėra viena: Kiekvienas laisvietis privalo pa

galvoti ir susirūpinti, o svarbiausia — prisidėt darbu 
bei aukomis prie vajaus pra vedimo . Tik patys savo jė
gomis ir ištekliais tegalime pasitikėti. Nė vienas dole
ris į vajų rieateis iš kur nors kitur, apart mūsų visų 
darbininkiškų kišenių.

Taip buvo per visą Laisvės gyvenimą iki šiolei ir taip 
bus ateityje.

Todėl dar kartą visus laisviečius kviečiame ir prašome 
greiton ir darbščion talkon vajaus pagyvinimui..

TEISMAS PRIEŠ ISTORIJĄ
NEW YORKO ŠEŠIOLIKOS KOMUNISTŲ byloje de- 

dasi tokie dalykai, kuriais turėtų susirūpinti visa Ame
rika. Nieko panašaus visa šio krašto audringa istorija 
dar nėra mačiusi. Teisme ištisomis valandomis skaito
mos ištraukos iš senų, istorinių knygų. Skaitomos ir 
kryžiavojamos Lenino knygos, rašytos prieš daug, daug 
metų: “Three Sources and Three Component Parts of 
Marxism,” “Left Wing of Communism: An Infantile 
Disorder,” “What Is To Be Done,” “History of the 
Communist Party of the Soviet Union” ir keletas de- 
sėtkų kitų. Atrodo, kad New Yorke yra teisiama visa 
rusų revoliucija, teisiami Marksas, Engelsas ir Leninas, 
jau seniai, seniai mirę.

Tai juokinga ir pavojinga. Tik įsivaizduokime: nu
teis jie ir pasmerks istoriją! Istorija iš šio teismo juk 
tik pasijuoks. Bet tuo patim kartu šis teismas yra ir be 
galo pavojingas. Reakcija jau taip toli nuėjo, jog teisia 
knygas ir istoriją. Nebevalia knygas skaityti, nębęvaįia 
be valdžios užgyrimo ir leidimo knygas studijuoti. Su
kuriamas baisus precedentas. Bandoma įvesti proto

• ir minties cenzūra. Dedami pamatai hįtlęri^mui.
Štai kur pavojus iš to politinio teismo. Knisami ir 

griaunami Amerikos demokratijos pagrindai. Piktai ty
čiojamasi iš visų demokratinių teisių* Kojomis trempia
mos Amerikos žmonių konstitucinės ląisves.

GERAI, KAD RAKETIE- 
RIAMS NESISEKA

Kanadiškė kardelinė Ne
priklausoma Lietuva labai 
nepasitenkinus Kanados lie
tuvių atsinešim u linkui 
“Kanados Lietuvių Ben
druomenės..” Jie į tą raketą 
labai prastai žiūri ir tas la
bai nepatinka J. Kardeliui.

Ypač prastai išėję su rin- 
k ima is į “Bendruomenę.” 
Kardelis rašo:

Bendras vaizdas, turint pir
mąsias žinias iš kelių didžių
jų ♦’lietuvių kolonijų yra tas, 
kad • rinkimuose tedalyvavo 
labai mažas tautiečių skaičius. 
Kaikur, kaip pav., Montre- 
aly — nepaprastai mažas, ži
nios iš Toronto ir Londono 
patvirtinta . tą pat.

Montrealio pavyzdys, tur 

MAISTO TRUSTAS LAIMĖJO
VALDŽIA NUĖMĖ KONTROLĘ nuo bulvių kainos. 

Dabar ^maisto trustas galės imt už bulves tiek, kiek no
rės. O bulvės yra labai svarbi Amerikos žmonių maisto

> 18ali s.
•’ Tas tik patvirtina mūsų pirmiau išreikštą nuomonę, 

,,jog mes turime ne stoką bulvių, bet suokalbį tarpe vai
zdžios ir maisto trusto. Pelnagrobiai sulaikė bulves nuo 
marke to, kad atsikratyti kainų kontrolės. Valdžia tatai

būt, yra pats prasčiausias. Vi
sų pirma, čia registracija ne-, 
pasiekė. nei 10 procentų visų 
mieste gyvenančių lietuvių. Ir 
iš jų mažiau negu dešimt pro
centų suregistruotųjų ir turin
čių,. teisę balsuoti tedalyv.avo 
tiktai J apie 48 procentus, — 
tiktai apie' 300 asmenų. Tai 
juokingai mažas skaičius.

Bet tai esą dar pusė bė
dos. Pasirodo, kad ir tuose 
pačiuose rinkimuose buvę 
pasidarbuota suktų šmugel- 
ninkų, reikia surasti, kleri
kalų. J. Kardelis pasakoja:

Ęe to, dar vienas keistas 
dalykas: rinkimuose, kaip tei
giama,, dąlyvąvę apie trečda- 
lis tokių, kurie prieš tai 'lie

sos bulvės?! Jos randasi, sandėliuose. Juk kai valdžia 
supirko trisdešimt milijonų bušelių bulvių ir jas sunai
kino, ji išvien dirbo su maisto trustu pakėlimui bulvių

žinojo, bent jau negalėjo nežinoti. - kainos.. Dabar tą procesą pabaigė nuėmimu kontrolės
Argi galimas daiktas, kad staiga būtų dingusios vi-J nuo bulvių kainos. /

buvo įsiregistravę. Kaip žino
ma, nesiregistravimas buvo 
tam, tikros agitacijos pasekmė. 
Dabar nesunku spėti, kad 
balsavimas iš anksto neįsire
gistravus, buvo taip pat tam 
tikros agitacijos pasekmė. To
dėl konstatuotina: iš vienos 
pusės buvo tūla agitacija tam 
tikrai žmonių daliai sulaiky
ti nuO balsavimų, iš antros pu
sės buvo agitacija kitą dalį 
paskatinti į balsavimus, nors 
jie ir nesiruošė balsuoti. Apie 
tai dar teks rašyti kai daugiau 
paaiškės duomenų, ypač, kad 
tas tautiečių skaldymas daro 
didelę žalą ir bendruomenei ir 
lietuvybei.

Be reikalo čia Kailelis 
velia lietuvybę. Ji nė kiek 
nenukentės. Lietuvybė tik 
laimės iš to, kad tam kry
žiokų raketui, pavadintam 
“Kanados Lietuvių Ben
druomene,” . taip prastai 
klojasi.

UŽRISTI AKMENĮ 
ANT KAPO

Neseniai Chicagoj'e įvyko 
“gyvojo nabašninko,” Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos, 
konferencija, kur dalyvavo 
keturių kuopelių atstovai. 
Tai rodo organizacijos vi
sišką nusilpnėjimą. Dien
raštis. Vilnis apie tai rašo:

Geriausia, mūsų nuomone, 
šios . draugijos tikslą apibū
dino chicagietis dantistas Zi- 
montas. Jis., patarė išleisti ko
kius tai ženklelius ir “prisi
dėti prie mirusiųjų narių lai
dojimo,” užritant ant mirusio
jo nario paminklo akmenį. (

Tik tam darbui ši draugija 
ir tinka: užristi akmenį ant 
mirusio nario kapo!

Paplepėjo, paplepėjo jie 
toj savo konferencijoj ir už
baigė ją atdūsiais.

Jau bus daugiau kaip 15 
metų, kai Tėvynės Mylėtojų 
Draugija yra negyva raidė. 
Tai anemikų draugija. Keli 
metai atgal tūli dipukai ant 
popierio buvo iškepę visokiau
sių planų, kaip ją atgaivinus. 
Kalnas, betgi, nei pelės nepa- 
gimdė.

Tūlas asmuo siūlė konferen
cijai išleisti trumpą lietuvišką 
enciklopediją. Ai- negeriau 
būtų buvę, jei jis būtų pasiū
lijęs išleisti trumpą lietuvišką 
sapnininką. '

Sapnininką tas vežimėlis 
gal ir pavežtų.

Tai tikra tiesa!

Prancūzijos protesto 
streikas tebevyksta

Paryžius. — Komunistų 
Partijos organas. “l^Huma- 
nite” sako, kad dešinioji 
pačios Francūzijos ir užsie
nio spauda iškraipė žinias 
apie protesto streikus. 
Streikas buvo beveik vi
suotinas Paryžiuje, apart 
tarp valdžios tarnautojų, 
prieš kuriuos buvo pavarto
tos kraštutinės bauginimo 
metodos.

Dešinioji spauda rašo, 
kad streikas buvo . nepasi
sekęs provincijoje, bet ten 
jis nebuvo oficiališkai šauk
tas ,o streikai ten buvo iš
siveržę vįenur kitur spon
taniškai. Sporadiški strei
kai tebesitęsia;

ŠYPSENOS
MINTYS

Mintys, tai nepavaduoja
mos žmogaus pagelbinin- 
kės; jos pradeda žmogui 
tarnauti nuo jo užgimimo 
dienos ir veikia iki tol, kol 
žmogus viešai atsistoja 
prieš publiką kalbėt,

Perkrikštas.

Kaip žinoma, baigiant 
žieminio sezono kultūrinę 
veiklą, LMS 3 Apskritis su
ruošė eilę paskaitų. Rojus 
Mizara davė vertingą pa
skaitą apie Leonardą da 
Vinčį, ,o Rudolfas. Barani- 
kas apie vaizduojamąjį 
(tapybos) meną. Kaip Mi- 
zaros, taip ir Baraniko pa
skaitos buvo paveikslais 
iliustruotos, kas teikė žiū
rovui - klausovui aiškesnį 
supratimą.

Paskaitos buvo daug įdo
mesnės, kuomet prelegentai 
jas davė ne techniškai, bet 
surištas su gyvenimu, su 
Idėja. Iš Baraniko paskai
tų mes gerai susipažinome 
su įvairiomis meno srovė
mis, kurios yra žinomos ta
pyboje. Kaip tai, pirmiau 
ir dabartinis realizmas, ku
bizmas, įvairūs stiliai, ab
straktinis’menas ir kitos jo 
srovės. Taip pat prelegen
tas davė palyginimų iš A- 
merikos, Meksikos, Franci- 
jos ir Tarybų Sąjungos 
vaizduojamojo meno.

Paskaitų eiklius baigta su 
simpoziumu. Čia Mizara, 
Baranikas davė įžangines 
kalbas, o paskiau sekė įdo- 

,mios. diskusijos bendrais 
mūsų meninės saviveiklos 
klausimais.

Paskaitų lankytojai
Paskaitų eiklius parodė, 

jog mes turime vidutiniai 
gerą būrį paskaitų klausy
tojų. Dauguma jų lankė 
visas, paskaitas. Tai reiškia, 
kad yra žmonių, kurie 
mėgsta ne vien scenoje Ma
tomai meną (koncertus, 
vaidinimus), bet ir idėjinį, 
teoretinį žinojimą apie me
ną.

Reikia pastebėti tik tai, 
kad mažai buvo lankytojų 
iš jaunęsnėsės kartos. O tai 
reikėtų, kad tie jauni, ku
rių meninė veikla dar tik 
pradžioje, lankytų tokias 
paskaitas. Be teoretinio pa
grindo s.unku atskirti gerą 
meną nuo blogo.

vTie, kurie lankė paskai
tas, gražiai prisidėjo ir prie 
paskaitų ruošimo savo 
duosnumu. Dėka jums, lan
kytojai, LMS 3 Apskritis 
padengė paskaitų lėšas ir 
dar paliko keletas dolerių 
kultūriniams darbams. De
ja, mes čia negalime išvar
dyti visų, kurie aukojo, nes 
ne visos pavardės buvo už
rašytos . Taip pat tie patys 
lankytojai aukojo po keletą 
sykių, su kiekvienu paskai
tų- lankymu. Vienok mes 
paduodame pavardes tų, 
kurių turime:

S. Večkys, P. ,ir A. Rai
niai, V. Skuodis, J. Kazlaus
kai, J. Gužas, S. Sasna, 
Ruth Bell, W. Kūlikas, J. 
Weiss, J. Siurba, J. Zayan, 
C. Bender, A. Verkutis, V. 
Bunkus, J. Juška, M. Ku- 
lik, C. Balčiūnas, Ig. Urbo
nas, V. Rudaitis, J. Lugmi- 
nas, J. Maželis, K. Jankai
tis, A. Bimba, M. Stensler, 
Ed. Skučas, M. Draugė, V. 
Kazlauskas, V. Globičįus.

Visų tų aukotojų, kurių, 
pavardės čia nepaminėtos, 
mes5 atsiprašome. 'Per vi
sas paskaitas mūs lankyto
jai sudėjo $117.10. Mūsų 
išlaidos prelegentams už jų 
naudojamą medžiagą,. iliu
stracijų instrumentus, spau
da ir salė sudarė $81.18. 
Kaip matome, tai LMS 3' 
Apskritis, ruošdama pa
skaitas', praturtėjo su $35.- 
92. Tai ačiū jums, lanky
tojai, kurie šiltai at jau tėte 
kultūrinį darbą.

Ką ruošime sekamam 
sezonui?

Žinoma, geros pasekmės 
praėjusio paskaitų pikliaus

mus dar labiau akstiną to
liau tęsti, švietimo darbą. 
Tad jau dabar laikas pasi
ruošti rudens sezonui. Tiks
las mūs paskaitų yra, kad 
supažindinti publiką ir me
no mėgėjus ne tik su meno 
technika, darbo atlikimu, 
bet dar labiau su meno idė
ja, teorija. Mūs paskaitos 
yra geriausia priemonė me
no mėgėjams įsisavinti, pa
žinti, kas yra geras ir blo
gas menas. Nuo to, kaip 
mes suprantapie meno kū
rinį ar kūrinius, priklauso 
pasirinkimas mūsų repertu
aro. Mūsų paskaitos ple
čia, tobulina idėjinį meno 
supratimą. Tuo būdu, kad 
ir netiesioginiai, gerina ir 
meno saviveiklos turinį.

Pereitame paskaitų ei
kliu j e mes lietėme daugiau-1

Taip ilgai nebus!
Besisiekią būti kandida

tais prezidento vietai, repu- 
blikonų ir demokratų tūzai 
didžiuojasi tuo faktu, kad 
jie yra konservatyviai, kad 
jie neina su darbininkų 
klase.

Republikonų aspirantai į 
kandidatus, Eisenhowe r i s 
ir Taftas, atvirai sakosi, 
kad juodu:

(a) priešingi socializmui,
(b) stoja už ginklavimą

si, už karą,
(c) už politinių raganų 

gaudymą, už persekiojimus 
darbininkų judėjimo vado
vu,V J

(d) už “laisvąjį verslą,” 
kuris neša nelaimę darbo 
žmonėms.

Panašiai kalba ir sena
torius Kefauver, vyriausias 
demokratų aspirantas į 
kandidatus prezidento vie
tai, ir kiti.

Demokratų lyderiai, beje, 
kai kada primena, būk jie 
esą “progresyviai,” o ne 
konservatyviai, — tokie, 
kaip Trumanas. O Truma- 
no “progresas” visiems ge
rai žinomas.

Nei vienas tų lyderių at
virai nepasisako:

(a) už pilnas ’negrams 
teises,

(b) prieš Sicntho aktą,
(c) prieš McCarrano ak

tą, ' ■
(d) , prieš fašizavimą mū- 

S10.000 FONDAS.
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Paul Niūkas ........................................................ 5.00
J. Sunkinąs .. . . . ............  •...., 5.00
C. ir P. Žukauskai .............................................. 5.00
Yvone ----- •.. . . ..................................  5.00
George   ..............  5.00
Roxburiete .. . . .........  •...................... 3.00
Jonas Pukevičius  ..................................................2.00
J. Stonis .. ........   •.........................................  2.00
Pardavėjos ............  2.00

Po $1: Kirpėjos, Z. Yaruthj'ir C. K. Urban.
• Labai graži bostoniečių parama dienraščiui. Dėkoja

me drg. H. -Tamošauskienei už sukolektavimą ir dėko
jame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, už 
taip gausias dovanas.

Daugiau dovanų gavome nuo šių asmenų:
J. Steponajtis, Brooklyn, N. Y.......................   $10.00
Sofija Petkienė, Brooklyn,. N. Y......................  5.00
J:. Stripeik.a,, Cleveland, Ohio ................................5.00
I. ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y........................5.00
Žymus Brooklynietis ................................  5.00
J. Ruseckas, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
S. Aliukonis, Paterson, N. J............................... 2.00
E. Kasmočienė, Brooklyn, N. Y.............................1.00
Asmenys,, kurių vardai aukščiau išspausdinti, patys 

savo iniciatyva įteikė fondui dovanas. Dėkojame už do
vanas ir už iniciatyvą. Ne visus kolektuotojai fondui 
dovanų gali pasiekti ir paprašyti, dovanos. Labai gerpį. 
darę tie, kurię nieko, nelaukdami patys prisiunčia ar aM 
meniškai įteikia savo dovaną.

Ar visi žinome, kad faktinai jau tik tris savaites be
turime fondo sukėlimui laiko ? Turime skubiai darbuotis.

Laisvės Administracija
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sia tapybinį meną. Sekan
čiam sezone, manome, rei
kėtų ruošti scenos meno pa-v 
skaitų eiklių. Tai turėtų 
įeiti į paskaitas mūsų vai
dinami veikalai, dainos, po
ezija, literatūra. Nereikėtų 
rubežiuotis tik lietuvių me
nine saviveikla. I mūs pak 
skaitąs turėtų įeiti ir 
vadinamas Brodvės menas 
—filmai, teatras, televizija. 
Taika'nt į jaunimą, tokios' 
paskaitos reikėtų ruošti lie
tuvių ir anglų kalbose.

• Didesnės pastangos reikė
tų dėti į tokias paskaitas 
sukviesti mūsų meno mėgė
jus, ypač jaunąją gentkar- 
tę. V. Bovinas

(Šis straipsnis senokai 
mums prisiųstas, tačiau, 
grynai per neapsižiūrėjimą, 
jis nebuvo išspausdintas li
gi šiol. Atsiprašome ger
biamą autorių.—Red.) 

sų krašto,
(e) prieš peklišką gin

klavimąsi, kuris neša Ame
rikos žmonėms sunkų gyve
nimą, neša skurdą ir var
gą, o taipgi didžiulį pasau^ 
linio karo pavojų.

Aišku, taip yra dėl to, 
kad mūsų krašto darbo 
žmonių judėjimas, esąs re
akcinių unijų vadų kontro
lėje, neturi balso politinėje 
dirvoje. Jei unijistinis dar
bininkų judėjimas, jei to ju
dėjimo vadovai pasisakytų 
už nepriklausomą politinę 
veiklą, taip nebūtų.

O visgi ateis laikas, kai 
net ir kapitalistinių partijų 
politikieriai kitaip kalbės.

Ir tas laikas netoli!
M. Galinis

Šypsenos)
Monkčs ir pelės, sukrauti 

į rakietą, buvo iššautos 40 my
lių virš debesų, kad ištirti, ar 
jos pasiliks gyvos. Jos išlaikė 
gyvybę. Dabar kai kurie Wa- 
shingtono narsūnai turėtų pa
siimti po monkę, sėsti į rakie
tą, ir išbandyti. Juk, Baltaja
me Name yra asmenų, kurių 
galvos gali būti tvirtesnės už 
monkių ir žiurkių.

—o—
Kai jau dasigyvenot to lai

ko, kuomet išmoksti gyventi, 
tai jau visas laikas eina į pa
skutinę valandą, — sako pro
fesorius K. M.

Spartakas

I

r
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(Tąsa)

—Taip, taip ir išeis, kad kiekvienas 
atsakingasis tiesiogiai susižinos tik su 
trim ar keturiais partijos nariais. Svar
bu pasiekti, kad kiekvienoje grandyje 
būtų jaučiamas atsakingumas. Daugiau 
pasiūlymų nėra?

— Tada gali daryti ataskaitą Formi
nąs.

—Gerai! Aš toliau tikrinau žmones 
—kai kur pats, o kai kur padedamas vy
rų, su kuriais palaikau ryšius. Manau, 
kad trys ar keturi iš tų, apie kuriuos 
f*Vs kalbėjome, negerai elgėsi suimant. 
Aš liepiau laikytis nuo jų atokiau.

— O savitarpio pagalba?
—Sunkoka. Visiems iš karto padėti 

negalima. Yra draugų, kurie labai ne
pritardami žiūri į tai, kad mes padeda
me taip pat ir ne mūsų žmonėms. Ma
nau, kad mės pirmiausia turime padėti 
saviesiems, juk patyrimas rodo, kad rei
kia pradėti nuo tų, kurie kovoja. Kitaip 
nieko nepadarysi visiems kitiems. Pa
vyzdžiui, Andre pavyko išvesti iš rikiuo
tės mašiną: jam reikia padėti pirmiau 
negu tam, kuris linkęs pamiršti, kad jo 
darbas eina priešo naudai.

— Sutinku, bet vis dėlto manau, kad 
nereikia daryti skirtumo tarp tų, kurie 
kovoja, kad tik jie gerai kovotų. Mano 
nuomone, pirmiausia reikia gelbėti tą, 
kuris veikia aktyviausiai, kuris gali bū
ti naudingiausias kolektyvui. Tiksliau. 
Man rodos, kad jei lemta išlikti gyvam 
tik vienam ,tad tegu tai bus vertingiau
sias. Bet tuo tarpu dar tokio klausimo 
nėra. Tačiau, kad ir kaip sukis, mes ga
lime padėti tik nedaugeliui. Štai kodėl, 
kad ir ką darytume, mums niekad nepa
vyks patenkinti visų. Nieku gyvu nega
lina išleisti iš akių bendrųjų* interesų. 
iJFi norite, galima specialiai susirinkti ir 
apsvarstyti šį klausimą. Tarp kitko, tai 
yra susiję su tais sprendimais, kuriuos 
mes priimsime šiandien. Mes sugebėsi
me kartu apsvarstyti mūsų savitarpio 
santykius su visa maše prancūzų, kurių, 

darosi vis cįaugiau.

Iškilmingas didžiojo artięto 
pasitikimas — Washington© 
parke nėra buvę tokios skait
lingos žmonių minios

Sekmadienį, birželio 1 d., 
keli desėtkai tūkstančių chi- 
cagiečių — baltaveidžių ir nej 
grų — susirinko Washington 
parke pasiklausyti įžymiausio 
pasaulyje dainininko ir kovo
tojo už taiką Paul Robesono, 
minint jo 54-tą gimimo sukak-, 
tį.

Kaip žinia, Chicagos reakci
ninkai nedavė jokios didesnės 
salės Robesono koncertui. 
Rengėjai, didžiumoje darbo 
unijų lyderiai, surengė jam 
koncertą po atviru dangum 
Washington Parke. Ir reikia 
pripažinti, jog Chicagoje nėra 
tokios auditorijos, kurioje bū
tų galėję sutilpti toji tūkstan
tinė minia.,

Vykstant į koncertą susiino- 
bilizavo keliose miesto srityse 
auto mašinų karavanai. Šių 
žodžių rasėjui teko laimė va- 
žinoti sui northsidiečių kara
vanu. Virš 60 automobilių, 
b ūsai ir sunkvežimiai su gar
siakalbiais, pasipuošę gražio
mis iškabomis ir plakatais, 
patraukėme pačiu viduriu 
miesto — State gatve nuo Chi
cago Ave., iki 43-čios. Kiti 
sėtkai tūkstančių stebėję de 
monstraciją nuo šalygatvių 
namų prieangių. Daugelis 
įvairiomis transportacijos prie
monėmis pasekė karavaną iki 
Washington parko.

Nuvykus parkan nors dar 
gerokai prieš garsintą koncer
to pradžią per kelis šimtus 
pėdų jau nebebuvo galima 
prieiti arti estrados. Bet ren
gėjų, matyti, to tikėtasi. Dėl 
to prie kalbėtojų estrados į- 
taisyti tokie galingi garsiakal- 
biai, jog kalbos ir dainos buvo 
girdimos mažiausia mylios ra- 
dijuse.

Pagaliaus, po kelių prelimi
narinių programos 
ant estrados pasirodė ir 
jubiliejatas — 54 metų 
nuolis Pauil Robeson.

Ant estrados pradėta

de-

ir 
.ių

punktų, 
pats 
jau-

— O ką mums reikia nuspręsti? — 
klausia Liusjenas. „

—Reikia pasiruošti žiemai. Net jei i 
karas pasibaigtų anksčiau, mes privalo-1 
me padaryti viską, kad išsilaikytume iki smingas ovacijas mažai tesi

girdi kas dedasi estradoje. 
Bet...

Kada prie mikrofono prisi
artino Paul Robeson, tūkstan
tinė minia lyg pamota magiko 
lazdele nutyla kapinių tyla— 
dainuos mūsų ir viso pasaulio 
progresyvių mylimas daininin
kas !

Dar prieš tai vienos galin
gos unijos atstovas 
sveikina jubiliejatą 
jam ilgų, ilgų metų * varde 
300,000. savo atstovaujamos

nešti 
j gėlių puokštės, pirmininkas 

. i skaito sveikinimo telegramas 
niro įvairių unijų ir visuome
niškų organizacijų. Per griau-

ateinančio pavasario. Savaime supranta
ma, tai bus paskutinė žiemą, kurią 
mums teks praleisti čia, bet ji bus ir vi
sų baisiausia. Juo arčiau galas, juo bus 
blogesnė mūsų padėtis. Reikia būti pasi
ruošusioms viskam.

— Aš manau, — pabrėžia Fernanas, 
—kad mes turime paruošti žmones rūs

čiausioms bandymams. Nereikia varyti 
jų į nusiminimą, bet jie turi suprasti, 
kad karas gali užtrukti dar kelis mėne
sius, ir paskutinės dienos gali būti mums 
lemiamos. Vadinasi, mes privalome pa
dvigubinti savo pastangas. Žiema bus 
baisi. Jei mes liksime čia, bent pusė 
prancūzų išmirs. Reikia apskaičiuoti vi
sus mūsų resursus ir, teikiant paramą, 
orientuotis į tuos, kurie gali duoti dau
giausia naudos bendrajam reikalui,

— Kokios, konkrečiai imant, yra mū-

— Batų dirbtuvėje mes galime regu
liariai padėti septyniems ar astuoniems 
draugams, duodami jiems ar po truputį 
sriubos, ar po truputį duonos. Išplėsti 
tokios pagalbos negalima, nes priešingu 
atveju ji pasidarys mažai reikšminga. 
Be to, mūsų draugai kapo gali palaikyti 
15-20 žmonių. Luji Mažasis — du. Tai 
viskas. Bet mes gauname šį tą ir iš kitų. 
Poliui kąsdien duoda sriubos Barta. 
Liusjenas ir mažasis Rože turi pašalinio 
uždarbio.

—O aš reguliariai gaunu pagalbą iš 
Vilio. Mes turime keletą draugų ispanų, 
kurie noriai mums padės. Rodrigo maiti
na du prancūzus Šteinbruke. Palatų se
niūnai Alonso ir Al tonas kartkartėmis 
taip pat dalijasi su mumis sriuba. Jeigu 

mes 
tu- 
sa-

reikės padėti reikalingam žmogui, 
kreipsimės į juos. Bet mes galime ir 
rime pirmiausia pasitikėti tik patys 
vimi.

(Bus daugiau)

kalba, 
ir linki
♦ .

unijos narių. Savo kalboje u- 
nijos atstovas pažymi, jog ko- 
mercistai, . Hollywoodas, mie
lai sutiktų mokėti Robesonui 
$500,000 į metus, jei jis sutik
tų parsiduoti jiems, pasmerk
ti savo klasę ir prisidėti, prie 
karo kranklių. Minioje pasi
girsta replikos: “Ne, mūsų Po
vilas to nepadarys!”

Pirm pradėsiant 
Robesonas paaiškina 
nos dainos reikšmę, 
jų labai gerai pažįstamos A- 
merikos darbininkų klasei — 
kaip “Joe Hill,” “Water Boy,” 
“Old Man River” ir kitos.

Bet Robesonas nėra tik A- 
merikos pilietis, Amerikos 
liaudies sūnus. Jis — interna
cionalistas. Kiek laiko atgal 
jis lankėsi Varšuvoje. Stebė
jo griuvėsius žydų gotoje, kur 
naciai išskerdė virš miliono 
žmonių — moterų, senelių, kū
dikių.

Robesonas praneša, kad jis 
sudainuos Varšuvos geto dai
ną hebrajų kalboje. Hebraiš- 
kai jis išmokęs parapijinėje 
mokykloje, nes jo tėvas buvęs 
kunigu, ir norėjęs bibliją skai
tyti originalėje Mozės kalboje. 
Mažas nuošimtis minioje sup
ranta hebraiškai. Dėlto Robe
sonas dainą pradeda angliš
kai, tik dėl paaiškinimo ką 
jautė ir darė milijonas žydų 
Varšuvos gotoje, kada naciai 
juos žudė desėtkais tūkstan
čių kas dieną. Pagaliau pasi
girsta griausminga milioninės 
žydų tautos rauda jų bibliško- 

hebraiškai. 
kiekvienas 

gestas sup- 
nors didelė

dainuoti 
kiekvie- 
Daugelis

je kalboje — 
Kiekvienas žodis, 
dainininko-artisto 
rantamas miniai,
didžiuma mūsų gal pirmu kar
tu savo gyvenime girdime tą 
senovišką, tik žydų tautos 
šve n tr ašty j e te b e vartoj a m ą
kalbą.

Robesonas dainavo dviem 
atvejais, po 6 ar daugiau dai
nų. Pabaigoje jis pasakė trum
pą, bet ugningą kalbą. .Vals
tybės departmentas uždraudė 
jam vykti užsienin; Hollywoo- 
das ir kiti komercistai siūlė 
šimtatūkstantines įplaukas, 
kad tik pasitrauktų nuo savo 
klasės, bet jis pasirinko dis
kriminaciją, persekiojimą ir—- 
savo klasę, kur tik žmonės 
yra persekiojami ir skriau
džiami; jis pasirinko dainuoti 
ir kalbėti už pasaulio taiką, 
brolišką sugyvenimą ■ visų tau
tų ir laisvę kolonialių žmonių 
Azijoje, Afrikoje ir — Ame
rikos negrų milionus.

Vėlai po programos, kada 
didžiuma tūkstantinės 
jau buvo išvažinėję 
parke pasiliko būriai 
giečių, baltaveidžių ir
Ilgai, ilgai jie diskusavo Ro
besono dainas, jo idealus.

7 e vėlis.

minios 
namo, 
chica- 
negrų.

San Francisco, Cal
Oaklandiečių veikla

šiuo laiku San Francisco 
miesto lietuviai mažai ką vei
kia, todėl ir žinučių nedaug 
turim, šiuo, sykiu aš norėčiau

rengti vietą. Svečiai visi buvo 
priimti su skaniais pietais ir 
vaišėmis, komisija triūso nesi
gailėjo.

Prasidėjus pietauti, pasiro-
šį bei tą parašyti apie mūsų dė, kad'ta draugiška parė tu-
kaimynų oaklandiečių ir San 
Leandro lietuvių veikimą. 
Nors Oaklandą ir San Leand
ro miesto rubežiai skiria, bet 
lietuvių Veikimas yra bendras, 
ir palaiko bendrą LLD kuopą, 
ir visi labai sutartinai veikia,

Gegužės 30 d. Oakląhdo 
kuopa surengė draugišką pa- 
rę pas draugus Taraškus siū
boje, kurie gyvena San Lean
dro. Buvo skaisti, saulėta die
na, tad tūli manė, kad nedaug 
žmonių, dalyvaus toj draugiš
koj puotoj. Bet atėjus garsin
tam laikui, privažiavo taip 
skaitlingai žmonių iš visos 
apylinkės, kad galėjo ir vidu
tinę svetainėlę užpildyti. Ge
rai, kad draugai 'Paraškai tu
ri padarę didelius užpakali
nius “porčius,” tad didžiuma 
svečių galėjo susėsti ir žaisti 
atvirame ore.

Rengėjų komisijos draugės 
turėjo gerokai prakaituoti, 
kol padare pietus dėl taip di
delio skaičiaus žmonių, ir- pri- 

>

įdo- 
sėdė- 
dide-

ri dvi reikšmes, — tai buvo 
mūsų dviejų draugių, Karosie- 
nės ir Taraškienės gimtadie
nių atžymėjimas. Svečiai link
smai jas pasveikino su daine
le ir gerais linkėjimais.

Vienas dalykas buvo 
mu, kad šiuo laiku vyrai 
jo ir pietavo prie vieno
lio stalo, o motery, veik vie
šos, sėdėjo 'prie kitų stalų. 
Vyrai pietaudami vieni politic 
kavo, kiti baikas krėtė, o mo
terys kalbėjosi apie rankdar
bius ir kitus gyvenimo įvai
rumus, ir visi buvo užimti. 
Papietavus didžiuma praleido 
laiką, lošdami bei žaisdami I 
geimiųs.

Spėjus papietauti, atvyko ir 
netikėtų svečių, tai d. Sil
vestras Kairys su savo sūnum 
Milton iš Seattle, Wash. Tuo 
laiku jie svečiavosi Oaklande 
ir San Francisco. 
Kingienės sesutė
dvieilis moterimis, atvykusio-.

Taipgi d. 
atvyko su

mis iš Brooklyno. Tas sudarė 
visai skaitlingą puotą.

Mums pirmu sykiu' teko su
sitikti d. Kairį ir jo sūnų. Tu
riu pasakyti, kad labai malo
nūs draugai, ir supranta gyve
nimo progresą.

Tikrai džiaugiuosi dalyva
vęs • oaklandiečių puotoj, ir 
verta tarti ačiū draugėms, 
maisto gamintojoms, už triū
są ir skanius pietus. Taipgi 
malonu, kad oaklandietės ne
pamiršta atžymėti draugių 
gimtadienius. Nuo savęs lin
kiu toms draugėms sulaukti 
dar daug linksmų gimtadie
niu. c

Kadangi minėtos puotos 
tikslas buvo sukelti kiek fi
nansų ir skirti, kam bus svar
biau, todėl tikiuosi, kad liks 
nemažai pelno, ir parems 
suomeninius reikalus.
Apie mūsų draugus

Verta pažymėti, kad drg. 
Karosai po ilgos kelionės, ap
lankę savo dukrelę ir žentą 
su anūkais, sugrįžo sveiki ir 
linksmi, o ant magaryčių par
sivežė šaunų Chryslęr-automo- 
bilį iš Detroito.

Draugas Ignas Kamaraus
kas • (argentinietis) visados 
dalyvauja mūsų sueigose, ir 
prisideda su aukomis, kur yra 
reikalas. Tai malonu, kad mū 
sų kolonijoje apsigyvena pro
gresuojančių draugų. Drg. Ka
marauskas netekęs darbo O- 
aklande, dabar pradėjo dirbti 
San Francisco. Del transpor
tacijos lėšų sumažinimo, ma
nau, Ignas persikels gyventi į 
San Francisco miestą.

Pabaigoj gegužės mėnesio 
atvyko gyventi į Oaklandą 
drg. Jacobsai iš kitos koloni
jos. Jie buvo apsigyvenę pas 
savo šeimos narius kur tai 
kalnuose, dabar vėl bus oak- 
la^idiečiai, nos apsipirko savo 
stubą, i)' pastoviai apsigyvens. 
Tai geros kloties Jacobsams 
gyventi Oaklande.

Sanfranciskiečiai drg. Pe
tras ir Agota Norkai pradėjo 
leisti 49 metus savo ženybinio 
gyvenimo. Ręiškia, kad 
metais sueina auksinių 
vių jubiliejus. Tikiuosi, 
draugai Norkai, jeigu
sulauks, šauniai atžymės tą 
sukaktį, ir manau, kad bus 
gera nauda visuomeniniams 
reikalams iš to.

Tai yra svarbus dalykas, 
kad draugai ar draugės atžy
mėdami gimtadienius ar ki
tokias sukaktis, nepamiršta 
svarbių visuomeninių reikalų, 
ir savo spaudos bei laikraščių.

Alvinas

vi

kitais 
vestu- 

kad 
sveiki

IŠ LIETUVOS
| pajūrio kolūkius

KLAIPĖDA, IV. 11d.— 
Klaipėdos MTS kieme išsiri
kiavo ilga traktorių kolona. 
Prie traktorių vairo sėdo sto
ties pirmūnai Simonaitis, Ur
bonas ir kiti. Traktoriai išvy
ko į Mičiurino vardo, Lenino 
vardo ir kitus pajūrio kolū
kius, kur artimiausiu, laiku 
pradės pavasarinį dirvų ari
mą. A. Penkauskas

Mažina gaminiu savikainą
KAUNAS, IV. 12 d. —“Ko

vos” tabako fabriko kolekty
vas pasitinka Gegužes Pirmo
sios šventę naujais darbo lai
mėjimais. Medianinio cecho 
stachanovininkai Mikalauskas, 
Vilminskas ir kiti įsipareigojo 
šventės garbei kasdien įvyk
dyti po pusantros gamybinės 
užduoties. Stojį stachanovi- 
nėn sargybon, jie kasdien į- 
vykdo po dvi gamybines nor
mas.

Įmonėje plečiama kova už 
puikią gaminių kokybę, už 
produkcijos savikainos suma
žinimą.

Kongresmanas Bender, 
republikonas iš Ohio, tu
ri rankose dvi bulves, 
gavęs vienam restauran- 
te. Jis esąs bulvių mylė
tojas, kaip ir daugybė a- 
merikonų. Jis sako, kad 
dabar bulves gauti res- 
taurantuose yra didžiau
sia naujiena. Bet kas kal
tas dėl bulvių trūkumo? 
Kongresmanas Bender 
kaltina maisto trustą. 
Bulvių yra, bet trustas jų 
neparduoda žmonėms.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmones neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mestis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

. Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvąnčos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir ^gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Pliila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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REIKALAVIMAI
HELP WANTED—-FEMALE

Primename, prašome
Iki LLD Apskrities pikniko 

liko mažiau dviejų savaičių.. 
Jvyks birželio 22-rą, Great 
Necke. Laikas apsispręsti, 
kaip tą pikniką pasieksime. O 
pasiekti reikėtų, nes vieta ten 
graži — gražesnės nerasite 

kitur didmiesčio apy- 
Ir tikslas svarbus —

Vėl kilo protestai dėl 
blogumų Ellis Islande

Taip jie važiuos j 
savo konvencijas

Padėka

niekur 
linkės©, 
būti su vietine Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugija.

Primintina tas, kad jau pas
kutinės dienos žinoti, kas va
žiuoja specialiu busu. Kadan
gi tikimasi Long Island gelž- 
keliečių streiko, tad kitaip ir 
nebus galima pasiekti pikniko, 
kaip tik busais. 

% 
Privatiškų auto savininkai 

taipgi yra pasiryžę patarnau
ti draugijai, nuvežti žmonių. 
Bet jie nori, kad busas būtų 
pripildytas pirmiausia, nes jis 
yra pasamdytas ir už jį drau
gijos kuopa turės užmokėti,
nors jis eitų pustuštis. Jeigu j 
busą pripildysime iš anksto, 
tą sužinoję, automobilistai 
mobilizuosis sau važiuotojų 
grupes.

Kam svarbu organizacijos 
gerovė, nelaukite paskutinės 
dienos užsisakyti busą. Busas 
nuo Pil. Klubo išeis 1 vai., 
nuo Liberty Auditorijos 1 :30. 
Kelionė (round trip) $1.75.

N. K.

Iš Ellis Island vėl pasklido 
skundai, kad ten uždarytieji 
kankinami uždarymu sveikų
jų su protiniais ligoniais. Kad 
sergantiems nėra reikiamos 
medikąliškos pagalbos. Ir kad 
siautėja gerai žinomi, bot iš 
ten nešalinami, lytiniai išsigi
mėliai, kurie žaloja jaunus 
berniukus.

Pernai iškilus panašiems 
protestams Įvyko šioks toks 
tvrinėjimąs ir raportuose bu
vo pripažinta, kad skunduose 
buvo ’tiesos.

Valdančiųjų partijų — de
mokratų ir republikonų — 
konvencijos šiemet įvyks Chi
cagoje. Pirmieji savo konven
ciją pradės republikonai, lie
pos 7-tą. Dviemis savaitėmis 
vėliau ten pat susirinks demo-

Tikisi L. I. gelžkeliii

širdingai dėkoju visiems, 
draugėms ir draugams, kurie 
mano atlankėte man sergant: 
Jo© ir May Merk, M. Tamulis, 
A. Mikalaus, Mrs. Krapavic- 
kas, E. Kasmočienė, I. Levanie- 
ne, S. Sasna, Mr. ir Mrs. žvin- 
geliai, J. Danilevičienė, J. Šim

kus, A. Balkūnienė, Rūta 
Klaston, Mr. Meiliūnas, Mr. 
Vitaut. -»-

Laiškais atlankė Ch. Dcvet- 
sko iš N. J., O.'Gaškauskiene 
iš Huntington, Mr. ir Mrs. I- 
vanauskai iš East Setauket, 
Suzanna Kazokytė ir jos ma
mytė iš Jamaica, V. ir B. Sen- 
kevičiai iš Chicagos, taipgi 
brooklynietė K. Karpavičienė

M i esti n ė Transportaci j os 
Taryba praėjusį ketvirtadienį 
paskelbė, kad pradedant lie
pos 1-ma panaikina davimą 
transferų už 5 centus norin
tiems persėsti iš busų į sub
ways ar iš subways į bosus.

Transfėrai iš buso į bosą 
pasiliks taip, kaip dabar yra.

Reikiant persėsti, turės mo-

BAIGĘ MOKYKLĄ BIRŽELY, 
KREIPKITĖS DABAR

Nuolatiniai darbai. 35 valandos, 5 
dienos. Puikiausios darbo sąlygos, 
patenkinančios pašalpos, apmokamos 
vakacijos. Progos pradinėms išsila
vinti interesingų darbų. Good House
keeping Magazine. Atsikyeipimo 
Personnel, 309 W. 56th St. (arti 8th 
Avė..), N. Y. C.

Aš Bladas Kisielius, iš Lietuvos 
paeinąs Kumelionių kaimo, Starapo- 
lės apskričio, pajieškau savo dviejų 
pusbrolių Adonio ir Andriaus Sis- 
Hauskų. Girdėjau, kad abu gyvena 
Brooklyn, N. Y. Taipgi pajieškau 
Petronėlės Tekoriūtės, po pirmuoju 
vyru Boruiienės, ir Vinco AntaijiĄ^- 
člaus. Prašau jų pačių ats#J>reUpti 
arba jei kas apie juos žinodamas 
praneš, būsiu dėkingas. Mano antra
šas: Walter Kissill, 22 E. Coal St, 
Shenandoah, Pa. (112-114)

Prasidėjusios tarp darbi- 
i ninku unijos ir kompanijos de
rybos už naują kontraktą ne- 
sieina sklandžiai. Del to buvo 
reiškiama mintis, kad strei
kas galįs kilti bile dieną.

Netoli nuskubėjo
Veždamas du FBI agentus, 

taksi k o vairuotojas Benjamin 
Krause peršoko kelią perski- 
riančią vidurkelio aukštumą, 
susidūrė su prieš važiuojančiu 
auto. Po to sukliuvo dar su 
trimis. Pasėkoje G asmenys su
žeisti, du iš jų pavojingai.

Nelaimė įvyko ant plataus 
West Side Highway ties 28th 
St.

Republikonai savo propa
gandai už savo kandidatus 
jau turi surikiavę milžinišką 
propagandos aparatą, kokio 
pasaulis dar nebuvo pavarto
jęs politinės ptirtijos konven
cijai. Jie turi pasamdę radi
ją, televiziją. Jų programas 
transliuos po visą šalį ir už
sienį 193 galingiausios stotys, i ir Moterų Apšvietos Klubas.

Greta esamosios (su gausiu ■ Klubas, Tameliene 
štabu) Columbia Broadcasting į ]aus 'taipgi
Sistemos Chicagoje, šimtai vi- puikiomis gėlėmis. Taipgi esu 
šokių ekspertų ir vežimų-veži- 
mai mašinerijos ir visokios į- 
rangos bet medžiagų bus ve
žami iš New Yorko. Apie tai 
republikonų konvencija suin
teresuotos Times Appliance 
Co. viršininkas p. E. B. Ingra
ham, greta kitko, praneša: 

“Komentatoriai, anaunsc- 
riaj, direktoriai, technikai — 
nuo porterių iki prodiūserių, 
virš 250 asmenų... 
septyniais specialiais 
nais.”

ir Mika- 
mane apdovanojo

dėkingas savo sūnui ir mar
čiai George ir M. Petkus.

Visų jūsų priėjau ta man da
vė didį malonumą. Tad tariu 
širdingiausią padėką visiems.

Sophie Petkus.

Koncertas iš dvieili
v*

keti tiesioginį 10 centų fėrą, 
reiškiant pąkėlimą po 5 cen
tus už vieną kelionę, po 10 j 
centų dienai.

šis pakėlimas, paliečia apie I 
3 milijonus keleivių kas die-; 
na. Tais pakėlimais tikisi su-> 
rinkti $8,4 00,000 per metus.

Dar kitus du milijonus tiki-: 
si pelnyti sutaupomis. Iš ko?. 
Atstatys transferų pardavėjus! 
iš darbo. Ir dalinai taupys! 
tuomi, kad nereikės transfėrų i 
spausdinti. Transfėras buvo! 
tiktai kaipo laikina priemonė 
jpri pratinti keleivius mokėti 
pakeltą fėrą. •

Privatiškos Queens busų li
nijos tuo pakėlimu fėro gau
siančios apie $1,100,000 eks
tra pajamų bėgiu vien erių me
tų .
Tie nebus panaikinti

linijose, Brooklyn©, 
dar nebus panai- 

vietos yra:

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

> PARDAVIMAI
PARSIDUODA vNAMAS

kambarių atskirai statytas, vie- 
šeimai namas, gesu apšildomas

G 
nai 
!r garadžius, su kiemu. Puikiausia
me stovyje, geroje 'vietoje, 1 blokas 
nuo Van Wyck Expressway. Turite 
pamatyti, kad tikrai įvertinti. Par
duodame be agento. Kreipkitės: 
101-09 Remington St., Jamaica, N. Y.

• (112-113)

Parsiduoda Shuffle-Board, visai 
nauja, parduodame už visai žemą 
kainą, kreipkitės greit: 284 Scholes 
St., Brooklyn. N. Y.

(110-114)

Kai Būnate Liberty Auditorijoj’ 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

važiuos
vago-

JOHN BALEŽENTIS

Julius Kalvaitis, ridgewoo- 
dietis, praėjusią savaitę vėl 
susirgo taip, kad turėjo šalik

ėlis gydytojo, šiųps žodžius ra
šant, pirmadienį, vis dar tebe
buvo ligos stipriai suimtas ir 
po gydytojo nuolatine prie
žiūra. Ilsisi namie, 833 Hart 
St., Brooklyn©. Jį rūpestingai 
globoja jo žmona Marijona, 
darbščioji klubietė.

Linkime Kalvaičiui greit nu
galėti šį antpuolį, 
sėkmingai buvai 
praėjusį.

New Yorke elektra užmušė 
10 metu berniuką, .kuomet jis 
užšoko ant traukinio vagono 
pasiimti ten užkritusį sviedinį.

kaip kad 
nugalėjęs

Bonn.— Amerikiečiai da
ro spaudimą ant Vakarų 
Vokietijos kanclerio Ade
nauerio, kad jis griežčiau 
baustų pramonininkus ir 
prekybininkus, kurie palai
ko santykius su Rytų Vo
kietija.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Rochester ir apylinkėje
Piknikas įvyks šeštadienį

BIRŽELIO 21 JUNE
Gedemino Draugijos Svetainėje

575 JOSEPH AVE.

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY

Greta jau minėtų, ten va
žiuos prakalbų ir juokelių ra
šytojai, sekretorės ir joms pa- 
gelbininkės, telefonistės, tele- 
grafistčs, steno.grafės, perraši
nėtojos.

Toks konvencijoms Įrengs 
special iškas studijas, raštines 
su visokiomis tam mašinomis, 
įrankiais .ir medžiagomis, ra
kandais. Paruoš specialius te
lefonams ir telegramoms pri
imti ir išsiųsti punktus. Dele
gacijoms ii* jų palydovams ir 
sargyboms vežioti prisamdys 
gausą limozinų ir viešbučiuose 
kambarių.

Pati konvencija; Į kurią at
neš viešbučiuose paruoštus ga
tavus planus, kur įvyks visam 
svietui rodomas rankų kėli
mas ir maršavimai kandidatų 
garbei, bus International Am
phitheatre patalpoje. O kur 
dar atpildai už sugaištis?
, Tam viskam išleis milijoni

nes sumas.
Apie tas milžiniškas iškilas 

skaitant man prisiminė' vieno
je darbininkų organizacijoje 
neseniai įvykę rinkimai dele
gatų į savo konvenciją. Nesa
kyčiau, kad jau ji biedniau- 
sia. Ne. Tačiau ji savo delega
tu kelionei už 700 m iu teiš
galėjo išleisti po $2(5 asme
niui.

Tas palyginim/as anų aukso 
kalnų su darbininkų konvenci
joms išleidžiamais grašiais 
manyje sukėlė virtinę klausi
mų : Kas tas ponų milžiniškas 
išlaidas apmokės? Gal tame 
randasi ryšys tarp mano ma
žos algos, pabrangusio pragy
venimo ir vis didėjančių tak
sų ? Ir ar nebus kas bendra 
su tiro, kad daug vaikinų tu
rėjo išvažiuoti K orėj on ir 
ten negrįžta ? T-a

buvo va- 
arba kitur

Bet, štai, 
Klimas su

Trijose 
transfėrai 
kinti. Tos

BMT Marcy Ave. stotyje,
Williamsburg©, duos transfė- 
rus ir priims transfėrus Mee- 
ker-Marcy busų linijos.

Bridge-Jay Sts. stotyje.ant 
elevated linijos imti bosams

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y
Telefonas Virginia 3-9700

iš

Lietuvių Tautiško Namo Parke
MONTELLO, MASS.

FILMOS

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

Stanley Teatre
Pradėjo rodyti 

binę filmą “The 
lin.” Vaizduoja

naują tary- 
Fall of Ber- 

laimėjimą 
prieš nacius. Filmą turtinga
dokumentalėmis ištraukomis 
iŠ*militariškųjų, diplomatinių 
ir liaudies veiksmų tam laimė
jimui atsiekti. Pradeda rodyti 
10 vai. ryto.

Demonstracija Capetowne
Capctownas.—6,000 žmo

nių demonstravo prieš Ma- 
lano valdžią ir prieš val
džios nutarimą paneigti 
teismų galią. Demonstra
cijai vadovavo keli parla
mento nariai.

Atminimo Dienoje (Memo
rial Day), gegužės 30-tą, bu
vo oras apsiniaukęs ir biskį 
lynojo. Nepatogu 
žinoti į pikniką 
kur atvirame ore. 

’atvažiuoja Jurgis
savo fordukir ir, pasitarus su 
juo, nuvažiavome pas stygų 
orkestros mokytoją Juozą Bu
ri re vičių.

Nuvažiavus pas draugą Bu- 
drevičių, jis tuoj mums užpun- 
dijo francūziško vyno ir ais- 
krimo. Kiek pasikalbėjus, 
draugas Klimas išvažiavo, iš
siskubino į savo fotografijų 
studiją dar padirbėti. Likom 
lik mes du su drg. Budrevb 
čium ir jis mane užklausė, ar 
aš norėčiau jo styginės prog
ramos klausytis. Aš, žinoma, 
su mielu noru sutikau, abejo
damas, kaip 
Ogi jis tuoj 
čias

Visoms toms busų linijoms 
Brooklyn©, kurių kelio galas 
yra pi e Independent subway 
High St. stoties.

Taipgi tebepasilieka nepa
naikinti nemokamieji jau esa
mi persėdimai iš vieno subway 
i kitą ai1 iš elevated vienos li
nijos į kitą.
Vaikams fėrai ’

Vaikų fėrai yra: mokiniams 
pusė fėro. Jaunesniems 6 me
tų vaikams, jeigu važiuoja su 
suaugusiu palydovu? nemoka
mai.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergrcen 4-1918

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.
čia viskas dėsis, 
pasistatė' kopė- 
pradėjo traukti
tarba koptūro

Ncw Yorko Miesto Taryba 
leido kelti kainas už gaisra- 
gesybos department© teikia
mus leidimus ir inspekcijas.

ėmė 
ir cli- 

pakol 
tas jo

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Corlet iečių piknikas, kurį rengia 
LLD 57 kp. sekmadienį, birželio 15 
d., 1952, draugų Rūbų ūkėj, prie ke
lio 422. Turėsime gerų orkestrą my
lint iem šokti; bus skanių valgių ir 
šiltos arbatėlės iki soties. Programa 
prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki vė
lai. Pikniko rengėjai užkviečia kaip 
Cleveland© ir apylinkės, taip ir mū
sų gerus draugus ir ckuages ūkinin
kus; taipgi ir akroniečius prašome 
nepamiršti ir nepasididžiuoti.—Ren
gimo Komisija. (113-115)

PA.

stygų or
tu r i daug 
dėl stygų 

instrumen-

ir, kaip 
nuo lentynos 
styginius instrumentus, tai tik 
ir žiūrėk. Pridėjo ant aslos 
krūvą instrumentų, kurių buvo 
apie 35 kavalkai. Tą padaręs, 
mane paprašė, kad aš būčiau 
kaipo publika, o jis kaipo 
programos pildyto jas. Ir pra
dėjo skambinti, o aš klausytis. 
Jis pradėjo skambinti mažiu
kę balalaiką ir paskui 
skambinti vis didesnius 
dėsnius instrumentus, 
daėjo iki didžiausio. Ir
skambinimas užėmė apie porą 
valandų laiko. Taigi, mes tu
rėjom puikų koncertą iš dvie
jų žmonių.

Pasirodo, kad draugas Bud
ru vičius yra geras 
kestros mokytojas, 
visokių •instrumentų 
orkestros. Daug jo
tų, tai jo paties darbo. Ir iš 
jo kalbos pasirodė, kad jis 
sutiktų Brooklyne vadovauti 
stygų orkestrą ir skolintų mo
kiniams instrumentus ir muzi
ką, jeigu atsirastų ukvatnin- 
kų mokintis skambinti ir turė
ti grupelę styginei orkestrai.

Taipgi, Brooklyn© stygų 
orkestros mylėtojai, kurie ir 
pirmiau turėjo stygų orkestros 
grupęlę, pagalvokit., Juk da
bar jums labai gera proga su
tverti grupelę ir skambinti 
mūsų parengimuose.

Juozo Budrevičiaus muzi
kos studija randasi 90-15 Ro
ckaway Blvd., Ozone Park,

WILKES-BARRE,
Piknikas, kurj rengia 

kuopa, sekmadienį, birželio 15 d. 
Bus gera muzika šokiams. Povilonio 
darže. KELRODIS: Važiuojant Haz
leton keliu 309 apie 12 mailių nuo 
Wilkes-Barre. Bušai stoja tik ties 
Dr. Grose studa. Bus didelės iškabos 
vietos nurodymui.

Kurie norėsite važiuoti nuo kam
po Market St. ir nuo Sherman St., 
turėsime troką, kuris išeis du kartu: 
11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Tro- 
kas sustos ant kampo Haze St. ir 
Blackman St. Trokas veš veltui.
Busais važiuokite nuo Martz Lane.
Kviečiame visus lietuvius ir lietu

vaites j šį" gražų pikniką. Čia sma
giai pasišoksime ir būsite aprūpinti 
skaniais valgiais ir gėrimais. Kure 
nebūste, tai tikrai »gailėsitės. — Vi
sus

LDS 7-ta

kviečia Rengimo Komitetas.
(113-115)

Jonas Juška

Brooklyn© sustreikavo Ame
rican Safety Razor Corp, dar
bininkai. Streikas paliečia 
virš 1,200 darbininkų. Šapa 
pi kietu o j amą. Randasi prie 
Jay ir Johnson Sts.

NEWARK, N. J. 
Piknikas.

Sietyno Choras ir Ukrainą Choras 
bendrai rengia smagų pikniką sek
madieni, birželio (June) 22-rą. Uk- 
rainiečiaia žada pavaišinti su įvai
riais užkandžiais ir gėrimais. Taipgi 
bus gera orkestrą'visiems pasišokti. 
Piknikas jvyks naujoje, labai gra
žioje vietoje, Nick’s Grove, New 
Market, N. J., apie 30 mylių nuo 
Ne war ko.

KELRODIS: Su auto važiuokite 
No. 29 Highway iki rasit rodyklį j 
Dunellen. Pasukit į kairę. Pervažia
vę gelžkelio trekes, sukit dešinėn, 
tai bus William St., kur rasit Nick’s 
Grove.—Širdingai kviečiame visus 
New Jersey ir apylinkės lietuvius. 
— Sietyno Choras. 4 pusi.-Laisvė (Liberty)—An t ra die n., Birželio-June 10,. 1952
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