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Tai bus svarbus dienraščio gy
venime įvykis. Mes iŠ rytų su
važiavimo pasiekti ir jame da
lyvauti negalėsime. Bet mes 
galime vilniečius pasveikinti 
finansine parama. Tai gali 
padaryti kiekvienas pažangus 
lietuvis iš visos Amerikos.

Kol kas tuo reikalu brūkly- 
niečiai prastai stovime. Turi
me subrusti, jeigu nenorime 
pasilikti vilniečiams skalnais. 
Jie labai gražiai’ pasveikino 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mą.

—o—

Gegužės 4 d. mes irgi turi
me didelį parengimą. Tai bus 
mūsų Ą1do Choro jubiliejinis 
koncernas. Tikėsite ar ne, bet 
Aidas jau bus 40 metų am- 
Jpaus! Graži krūva metų!

Nežinau, kaip atrodytų 
Brooklynas be Aido Choro. 
Tiesiog negalima įsivaizduoti. 
Būsime jų koncerte. Lai daly
vauja kiekvienas pažangietis.

Nereikia nė aiškinti, jog ai- 
diečiai laukia svečių iš New 
Jersey ir toliau.

k

Pirmiau Trentone, paskui 
Rahway, dabar Jackson ka
lėjimų kaliniai pakėlė tokį 
protestą, kuris supurtė visą 
Ameriką. Sukilimai eina prieš 
žvėriškumą, prieš terorą, prieš 
badu marinimą, prieš kalėji
mų vedėjų ir sargų sauvaliavi
mą, prieš graftą ir vagystes.
Net jau pakėlė balsą ir “Me

di* <'01 i Correctional Associa- 
žmonės už kalinius. 

.Taip toliau nebegalima pakęs
ti. Nebegalima į kalinius žiū
rėti, kaip į nieko nebevertus 
gyvūnus. Nebegalima juos pa
likti sauvaliai išsigimėlių ir 
grafterių.

Maždaug toks tonas visų, 
kurie yra studijavę Amerikos 
kalėjimų sistemą.

—o—
Iš Denver, Col., praneša, 

kad ten kalėjime viešpatauja 
toks brutališkumas, jog jau 
paimta nagan kalėjimo vedė
jas ir aštuoni jo pagelbinin- 
kai, Jie kaltinami beveik iki 
mirties nuplakime šešių kali
nių.

štai jums “civilizuoti” sa
distai. O tokių rankose mūsų 
šalies kalėjimai. Tik kituose 
kalenimuose niekas jų neiške
lia ir neparodo. Už tai Lali- 
^ū neberanda kitokios išei
ties, kaip sukilimus ruošti ir 
atkreipti visuomenės akis į 
jų baisią padėtį.

—o—
Iš Maskvos ekonominės 

konferencijos sugrįžęs ponas 
A. Wilfred May sako esąs įsi
tikinęs, kad Sovietai nenori 
naujo karo . ir kad jie nori, 
kad kuogreičiausia Korėjos 
skerdynės pasibaigtų.

Ponas May yra' kapitalistų 
organo “Commercial and Fi
nancial Chronicle” redakto
rius. May pareiškimai nepa
tinka komercinei spaudai. Ne: 
patinka tiems, kurie iš karo 
pasidarė sau karjerą.

—o—
Šveicarijoje pasimirė įžy

mus anglas darbietis Stafford 
• Cripps. Paskutiniais laikais 

jis išgarsėjo, būdamas Angli
jos darbiečių valdžios iždinin
ku. Jis buvo pirmutinis parei
kalauti, kad visi anglai ma
žiau valgytų ir skrumniau 
rengtųsi. Viską, jis sakė, rei
kia paaukoti Trumano prog
ramos pravedimui dėl apsi
ginklavimo. Todėl jam ir bu- 

duV>tas negarbingas titulas 
“Old Man Austerity”.

—o—
O kadaise Cripps skaitėsi 

vienu iš kairiausių darbiečių. 
Kalbėdavo ir už socializmą. 
Gavęs darbą valdžioje, pa-

Dauguma šaukiamų džiūren 
!prieš komunistus negalį 
Į teisingai spręsti bylą
Džiūrė parenkama daugiausiai
iš biznierių bei

New York. — Tęsiama 
džiūrimanų parinkimas še-

■ šiolikaį komunistų teisti.
Antradienį 12 iš 17 pa- 

. šauktų kandidatų į federa- 
' lio teismo džiūrę prisipaži-
■ no, kad negalėtų teisingai 
spręsti šią bylą — jie per 
daug nekenčia komunistų. 
Beveik visi jie yra biznie
riai, t rustų - kompanijų di-

i rektoriai bei tarnautojai, 
bankininkai ir panašūs.

16 vadovaujančių komu
nistų y.ra kaltinami, pagal 
Smitho įstatymą, kad “jie

Nuimta kainų kontrolė Jau pasidavė N. J.
nuo 16 medžiagų kaliniai sukilėliai

Washington. — Valdžia 
nuėmė kainu kontrole nuo 
vilnų, odų - kailių, valgo
mųjų aliejų ir 14 kitų me
džiagų.

Kainų direktorius Ellis 
Arnall sakė, gal bus panai
kinta kontrolė ir audeklu 
bei drabužiu kainoms, v

Jau bus rodoma taikos 
judis Pennsylvanijoj

Philadelphia. — Pennsyl-* 
vanijos Valstijos Cenzorių 
Komisija pereitą mėnesį 
buvo uždraudus rodyti juda
mąjį paveikslą “Peace Will 
Win”—Taika Laimės. Cen
zoriai tada surado, kad šis 
judis “puldo žmonių dorą.”

Bet Henry Beitscher, Phi- 
ladelphijos Progresyvių 
Partijos direktorius, davė 
apeliaciją, ir cenzoriai da
bar jau leido viešai rodyti 
“Peace Will Win.”

Tas judis paveiksluoja 
Pasaulinės Taikos Kongre
so suvažiavimą, įvykusį Var
šuvoj 1950 metais.

Organizacijos, norinčios 
šį judį savo parengimuose 
rodyti, privalo kreiptis į 
Progresyvių Partiją, 1215 
Walnut St., Philadelphia.

Nuteistas kitas atsisakęs 
skraidyt karinis lakūnas

Washington. — Karo teis
mas taip nubaudė lakūnu 
kapitoną Karlą J. Izardą* 
atsisakiusį toliau skraidyti:

Negarbingai pašalint iš 
oro jėgų, atimt visais kari
nes pajamas ir įkalint jį 3 
mėnesiams.

Vienas lakūnų oficierius 
jau pirmiau nuteistas 2 įme
tus kalėti už atsisakymą 
skraidyti.

Teisman už tai traukia
ma dar pora tuzinų kari
nių lakūnų.

miršo viską. Bet gabumų jis 
buvo didelių. Jo mirtis skai
toma dideliu smūgiu d ar b i e- 
čiams.

jų samdinių

Atom-bonibos sprogimas 
nieko nekenkęs kareiviam 
duobėse už trejeto mylių
Bet pasakojama, kad jinai būtų 
galėjus miestų sunaikinti

suokalbiavę m o k y ti bei 
skelbti, kad .reikėsią varu 
nuversti Amerikos val
džią.”

Komunistų advokatai rei
kalavo pakeisti sąrašus, iš 
kurių džiūrimanai renkami. 
Nurocįė, jog į sąrašus pa
rinktą. biznieriai, korpora
cijų (ūmai, profesionalai, o 
vengiama paprastų darbi
ninkų, negrų bei portorikie- 
čiu.

Federalis apskrities tei
sėjas Edward J. Dimock at
metė reikalavima. c •

. Rahway, N. J. — Antra
dienį pasidavė 231 kalinys. 
Jie per 115 valandų išsilai
kė. badaudami ir ištroškę. 
. Pasiduodami, kaliniai pa- 
liuosavo 8 kalėjimo sargus, 
kuriuos laikė kaip įkaitus. 
—Kalėjimo viršininkas pa
žadėjo, kad jie nebus muša- 

I m i už sukilimą ir” kad bus 
ištirti kalinių skundai prieš 
blogą maistą ir sargų žiau
rumus.

New Jersey kalėjimu ko- 
misionierius Sanford Bates 
pranešė, jog vien' pereitą 
savaitę įvyko penki sukili
mai įvairiuose tos valstijos 
kalėjimuose.

Dauguma N. Y. ir Pa. 
republikonu balsavo 
už Eisenhoweri fe.

New York. — Republiko
nų kandidatų nominacijose 
į prezidentus generolas Ei- 
senhoweris gavo New Yor- 
ko valstijoje virš 500,000 
balsų, tai yra, kelis kartus 
daugiau negu senatorius 
Taftas.

Silpnai pasirodė preziden
tiniai demokratų kandida
tai Kefauver bei kiti.

Philadelphia. — Genero
las Eisenhoweris gavo Penn
sylvani jo j 151,000 namina
cinių balsų kaip republiko
nų kandidatas į preziden
tus. Už Taftą balsavo tik
tai 13,000, o už Stasseną 
apie 20,000.

Demokratų kandidatai: 
Kefauver gavo 3,199 balsus 
ir Trumanas 890. Jų vardų 
nebuvo spausdintuose kan
didatų sąrašuose. Taigi bal
suotojai patys įrašė Kefau- 
verį ir Trumaną.

Newark, N. J.—Atsidarė 
Newarko Airportas vadi
namam apribotam skraidy
mui.

Turin, Italija. — Kažin 
kas nušovė automobilių fa
briko vedėją E. Codecą.

ORAS.—Vėsiau ir lietus.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Ir vėl prisiminkime, kad sukėlimui $10,000 fondo per 

tris mėnesius turime sukelti po $3,333.34 į mėnesį. Ba
landžio mėnuo gerokai persviro Į antrąją pusę, o mes 
dar nė pusės tos sumos nesame sukėlę. Turime pasi
spausti. Dideli darbai nėra lengvai atliekami.

Bus malonu kiekvienam pasiskaityti šį laiškelį:
“Gerbiamieji:

Šis čekis $30.35 yra auka į $10,000 fondą, sustiprini
mui dienraščio Laisvės, šios aukos yra nuo Baltimo- 
rės Progresyvių Moterų Klubo $15.35, likęs pelnas nuo 
Juozapinių parės, rengtos tam tikslui, ir nuo V. ir 
Eva Stankevičių $15.00.
.Nors menka auka nuo baltimoriečių, bet tai dar tik 

pradžia, vis geriau negu niekas. Ateityje, manau, 
smarkiau įsijungsime į tą darbą. •

Draugiškai,
•Vine. Stankevičius, Baltimore, Md.”

Graži baltimoriečių pradžia; linksma, kad rengiatės 
darbui ateityje. Dėkojame už paramą ir turime vilties 
sulaukti daugiau.

Daugiau finansinės paramos gavome sekamai:
V. zilaitis, Norwood, Mass..............................  $10.00

(Tąsa 2-rame puslapyj)

Trumanas vis tiek gaus lėšų 
dėl plieno fabrikų “užėmimo”

Washington. —' Senatas 
47 balsais prieš 29 užgvrė 
pasiūlyma — neduot Tru
mano valdžiai jokių lėšų, 
kurių reikės, kad valdžia 
galėtu tvarkyti savo “už
imtus” plieno fabrikus. -

Norint užginti lėšas tam 
dalykui, -reikėjo dvieju treč
daliu visu Senato balsu. 
Bet stokavo 4 balsu iki 
dviejų trečdalių. Todėl 
Trumanas ir galės vartoti 
valdines lėšas fabrikams 
palaikyti užėmime.

Trumano kritikai tvirti- 
no, kad jis be jokio įsta
tymo pervedė privatinį plie

Valdžia 1951 m. gavo daugiųu 
taksų, negu bet kada pirmiau

Washington.
Pajamų Biuras paskelbė, 
jog pernai iš amerikiečių 
buvo iškolektuota 56 bilijo
nai, 100 milijonų dolerių 
taksų, tai yra daugiau kaip 
bet kuriais kitais metais vi
soje šios šalies istorijoje.

1945 metais, Antrajame 
pasauliniame kare, ameri
kiečiai sumokėjo 43 bilijo
nus, 900 milijonų dolerių 
taksu. Tai buvo aukščiau- v

Valdžios ; sias iki tol

Įvairios Žinios
Korėja. — Toj pačioj vie

toj tebeklimpsta ameriko
nų derybos su Šiaurine Ko
rėja dėl paliaubų.

•Sioux City, Iowa. — San
delio savininkas George 
Spurgeon išvogė ir ^pardavė 
už $26,000 valdžios grūdų, 
laikytų tame sandėlyje. 
Teismas dabar už tai nu
baudė jį. tiktai 3 tūkstan
čiais dolerių.

Tokio. — Mirė kalėjime 
japonų generolas Isamu Yo- 

no kompanijų turtą i val
džios rankas. Jie sakė, pre
zidentas tiktai pagal prieš- 
unijini Tafto-Hartley įsta
tymą būtų galėjęs teisėtai 
pervesti fabrikus i valdžios 
žinyba. Tad jis. būtų taisy- 
kliškai sulaužęs grėsusį 
streiką. Su tuo jie būtų 
sutikę.

Republikonas kongresma- 
nas Robertas Hale įteikė 
sumanymą — apkaltint ir 
pa varyt prezidentą Truma
ną už sauvališką plieno pra
mones užėmimą. .

Suprantania, jog susmuks 
tas sumanymas.

taksu rekordas, c
Bet pernai, “taikos me

tais,” buvo ištraukta iš 
žmonių dar 12 bilijonų, 200 
milijonų dolerių daugiau 
taksų-, negu 1945 metais.

Du trečdaliai visų per
nykščių taksų buvo tiesiogi
niai ištraukta iš algų. Liku
sį trečdali sumokėjo korpo
racijos iš išputusių savo 
pelnų.

koyama. Jo įsakymu buvo 
gyvi supjaustyti 8 suimti 
amerikiniai lakūnai, darant 
“daktariškus b a n d y m us.” 
Pagal kitą to generolo įsa
kymą, japonai nukapojo 
galvas 33 paimtiems nelais
vėn amerikonams lakū
nams. Už tai ge.n. Yoko- 
yama ir buvo nuteistas visą 
amžių kalėti. '

Roma. — Spaustuvių dar
bininkų streikas uždarė vi
sus Italijos laikraščius per 
24 valandas. Jie reikalauja 
daugiau uždarbio.

Atom Bomb Site, Neva
da. — Antradienį buvo iš
sprogdinta dar viena ato
minė bomba Nevados vals
tijos dykumoje.

Už 3 ir pusės mylios nuo 
sprogimo buvo duobėse ap- ’ 
sikase 1.500 kareiviu, ir sa- i 
koma, jie visi s.veikį išlikę. j 
Po sprogimo juos išvežė ka
riniai tfokai.

Praėjus ’valandai ir 45 
minutėms po sprogimo, nu-1 
sileido 150 kareivių- su pa- : 
rašiūtais į tą plotą. Atomi
nis Geiger instrumentas pa-

Conn, advokatai atmetė 
raganišką sumanymą j

New Britain. Conn. — Į 
Connecticut Valstijos Ad
vokatu Sąjungos suvažiavi
mas atmetė rezoliuciją, rei
kalaujančią užgiht progre- 
svviaxns advokatams pri
klausyti tai sąjungai.

Visos šalies Advokatu Są
jungą jau yra priėmus to
kia rezoliuciją.

New Haveno .miesto val
dybos advokatas Phil C. 
Calhoun ypač ragino at
mesti tą rezoliuciją. Sake, 
“jinai, tur būt, nepatarnau
tų kovai prieš komunizmą, 
bet kenktų daugeliui nekal
tu žmonių.”

Eisenhowerio rėmėjai 
perša federalius 
taksus pirkiniams

Washington. — Rėmėjai 
generolo Eisenhowerio kaip 
republikono kandidato į pre
zidentus reikalauja, kad ša
lies valdžia aptaksuotų vi
sus pirkinius, apart maisto 
ir gyvennamių.

Dabar atskiros valstijos 
ir miestai apdeda taksais 
daugumą pirkinių.

Eisenhowerio rėmėjai tu
ri Komitetą dėl Ekonominio 
Išvystymo, kuris ragina ap
krauti federaliais taksais 
faktinai visus žmonių per
kamus-reikmenis. Pats Ei
senhoweris yra komiteto 
narys.

Tą komitetą ' finansuoja 
didieji bizniai - trustai.

Bedarbiai audėjai
Utica, N. Y.—šis yra au

dimų pramonės miestas. 
Kai darbai eina, tai 10 tūks
tančių audėjų dirba. Bet 
dabar 5,600 yra bedarbiai.

Bedarbių audėjų skaičius 
nuo pernai pavasario iki 
šiol pakilo 132 procentais.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
sakė, kad jų patrankos nu
šovė dar 5 Amerikos lėk
tuvus.

rodęs, kad bombos dųlkėsr 
spinduliai jau nok e n k s i ą 
kareiviams.

Buvo daroma pratimai, 
kaip Amerikos kareiviai tu
rėtų elgtis fronte, jeigu 
priešas paleistų atominę 
bomba.

Bomba buvo numesta iš, 
lėktuvo 32,000 pėdu aukšty
je. Per 40 sekundų ji nu
sileido iki 3,500 pėdu nuo 
žemės ir tada eksplodavo.

Valdinės Atomu Jėgos 
Komisijos pirmininkas Gor
don Dean sakė: “Jeigu čia 
būtų buvęs miestas, tai bū
tų tapęs sunaikintas, pra- 
žūdant bei sužeidžiant pu
sę milijono žmonių.”

Pravda kritikuoja Trumaną 
už potviniu nesuvaldymą

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo:

Prez. Trumano valdžia 
skiria dar bilijoną dolerių 
naujiems atominiams fabri
kams, bet “stinga pinigų 
pylimams paliai upes, kurie 
galėtų sulaikyt pragaištin
gus potvinius.”

Užsidarė talkininku 
taryba dėl Japonijos

Tokio. — Užsidarė talki
ninkų taryba Japonijai. So
vietų delegatas generolas 
A. P. Kislenko paskutinėje 
tarybos sesijoje, smerkė A- 
meriką už karinę ir taikos 
sutartis su Japonija.

Kislenko sakė, tos sutar
tys paverčia Japoniją ame
rikonų papėde karui prieš ' 
Sovietų Sąjungą bei Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Sukilę Micb. kalimai 
laimi reikalavimus

--------
Jackson, Mich. — Julia

nas Frisbie, kalėjimo virši
ninkas, sutiko patenkinti 

i sukilusių kalinių reikalavi
mus. Tarp tų reikalavimų 
yra — pagerinti kaliniams 
daktarišką pagalbą, už
drausti. sargams mušti kali
nius, įtaisyti kaliniams ge
resnes patalpas, ir tt.

Manoma, jau pasiduos ir 
1.73 kaliniai maištininkai, 
kurie vis dar laikėsi. Jie 
yra suėmę 10 kalėjimo sar
gų kaip belaisvius.

Jie kruvinai sumušė ir iš
metė iš savo tarpo 4 kali
nius kaip šnipus.

Policija, malšindama su
kilimą, antradienį nušovė 
vieną kalinį ir sužeidė 9 ki
tus.

Pakistan. — Skęsta Kutu- 
bia sala. Stengiasi pabėgti 
40,000 jos gyventojų.

A
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TEKSTILIEČIŲ UNIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠIO MĖNESIO GALE Clevelande įvyks Textile Work- 
ers Union of America (CIO) suvažiavimas.

Suvažiavimas įvyks tuomet, kai tekstilės pramonėje 
vyrauja depresija", nedarbas.

Tekstilės pramonės darbininkai, ypatingai Naujoje 
Anglijoje, gyvena sunkų gyvenimą ir jiems grūmoja dar 
tamsesnė ateitis. Nes Naujosios Anglijos tekstilėj ba
ronai sako darbininkams: jei jūs mums nenusilenksite, 
mes iškelsime iš čia fabrikus,—iškelsime juos į pietines 
valstijas, kur darbininkai neorganizuoti, kur darbo jėga 
pigesnė.

Bet tai ne viskas'.
Unijoje vyrauja beprincipinė kova,—kova tarp dviejų 

aukštųjų unijos pareigūnų: prezidento Rieve ir vice
prezidento Baldanzi. J tą frakcinę kovą yra Įtraukta ne
maža darbininkų.

Užuot suglaudus visas jėgas ir kovojus prieš ben
drą priešą, prieš samdytojus., unijistų jėgos yra skal
domos ir kovojama tarp savęs.

Tuo pačiu kartu unijos reikalai apleisti. Pietuose teks
tilės darbininkai neorganizuoti, dirbk už pigesnes algas, 
prastesnėse darbo sąlygose, ir tai kenkia organizuotiems 
darbininkams.

Kodėl pietinių valstijų tekstiliečiai neorganizuoti? Dėl 
to, kad ten siautėja ku-kluks-klanizmas, kad ten siautėja 
rasizmas. Negrai darbininkai izoliuoti nuo baltųjų, o 
jeigu jie izoliuoti, tai, aišku, negalima jų įtraukti į vie
ną bendrą uniją, į vieną bendrą- kovą. Norint suorga
nizuoti pietinių valstijų tekstilės fabrikų darbininkus, 
tenka pradėti kovą prieš rasizmą, prieš ku-kluks-klaniž- 
mą, už pilnas negrams teises.

Bet nei viena tekstiliečių unijoje frakcija į tai blai
viai nepažiūri ir nieko teigiamo nedaro, kad pietiečius 
įtraukti į uniją ir kovą už geresnes darbo sąlygas.

Atsiminkime: tekstilės pramonėje dirba apie 1^250,000 
darbininkų, bet jų unijai priklauso tik apie vienas treč
dalis.

Tekstiliečių unijos vadovai, nepaisydami to fakto, kad 
šitoje pramonėje nedarbas siautėja dėl žalingos Truma- 
•no užsieninės politikos, tą politiką remia, ją palaiko.

Norint, kad tekstiliečiai verptų ir austų, reikia gauti 
rinkos tekstilės produktams. Bet tų rinkų mūsų vyriau
sybė neieško ir net draudžia ieškotis tiems, kurie nori.

Tegu mūsų vyriausybė baigia šaltąjį (ir karštąjį) ka
pą, tegu užmezga normalius ryšius su tokiu milžinu, 
kaip Kinija, tai atsiras didžiulės rinkos'tekstilės produk
tams ir nedarbas pranyks.

Tegu tekstiliečių unijos vadovai pasiryžta suorgani
zuoti į uniją pietiečius tekstiliečius, tegu ten darbininkų 
gyvenimo lygis pakyla, tekstilės fabrikų savininkai Nau
joje Anglijoje nei nesapnuos apie iškėlimą iš čia pramo
nes į pietus.

Šitie klapsimai reikėtų esminiai išdiskusuoti šiame 
tekstiliečių suvažiavime Clevelande ir padaryti atitinka
mi nutarimai.

Kas Ką Rašo ir Sako
VILNIEČIAI APIE
SAVO SUVAŽIAVIMĄ
IR VILNĮ

Šiemet Vilnies bendrovės 
metinis akcininkų suvažia- 

’ vimas įvyks gegužės 4 die
ną Cicero Lietuvių Audito
rijoje, Cicero, III.

Tuo reikalu akcininkai 
gavo oficialius pranešimus 
laiškais, tuo reikalu dien
raštis Vilnis rašo savo skil- 

j tyse.
Šių metų balandžio 10 d. 

Vilnis išspausdino įveda
mąjį, skirtą Vilnies ir ben
drai mūsų spaudos reika
lams pagvildenti. Tarp kit
ko redakcija rašo: • /

Dviejų progresyvių dienraš
čių, “Vilnies” ir “Laisves,” iš- 

k silaikymo ‘faktas yra ryškiau
sias įrodymas, kad tūkstan
čiai ir tūkstančiai pirmeiviš
kų lietuvių myli, veltiną ir re- 
mia savo spaudą. Demokrati
nė abiejų bendrovių santvar
ka, kur kiekvienas šėrininkas 
turi lygų balsą, daug priside
da prie, to, kad plačioji mū
sų išeivijos visuomenė turi 
pilną pasitikėjimą tais žmonė
mis, kurie pastatyti abiejų

laikraščių priešakyje. Pas 
mus nėra tokio dalyko, kaip 
manipuliacija Šerais. Pas mus 
nėra politinių intrygų.

Aksiomatiškai aišku, kad 
“Vilnies” steigėjai ir jos da
bartiniai gaspadoriai niekad 
nesivadovavo pasipelnymo iš- 
rokavimais. Kaip tik atbulai. 
Jie labai' geraį žinojo ir žino, 
kad laikraščiui reikia duoti, 
reik aukoti, reik jį šelpti ir 
finansuoti, norint gauti iš jo 
politinio ir .kultūrinio gėrio. 
Be savo spaudos mes būtume 
kaip bd vandens, kaip be oro, 
kaip be saulės, kaip be kom
paso gyvenimo jūroj.

Su kiekvienais naujais me
tais “Vilnies” išlaikymas rei
kalauja ir reikalaus vis dides
nių pastangų ir ryžtingos va
lios, vis didesnio duosnumov 
Mūsų reakciniai priešai nepa
sitenkina tik liežuvių. ir špygų 
rodymu. Jie skundžia mus ir 
denuncijuoja. J i e vartoja 
boikotistinio teroro priemones, 
jie gąsdina.

Taip progresyvio žmonių 
judėjimo priešai veikia ne 
tik prieš Vilnį, o ir prieš 
Laisvę.

Mūsų spaudos išsilaiky-

mo paslaptis glūdi tame, 
kad mes turime daug žmo? 
nių, duosnių, susipratusių 
žmonių, gerai įvertinančių 
savo spaudą. Vilnis teisin
gai pastebi:

Bet mūsų žmones nėra 
minkštakūniai. Savo įsitikini
muose mes užsigrūdinom per 
metų metus. Mums teikia įkvė
pimo ir amerikinės tradicijos, 
nes mos žinom, ką savo lai
kais turėjo pergyventi Jeffer- 
sonas, Kosciuška, Lincolnas, 
Debsas, Kapsukas - Mickevi
čius ir ką turi pergyventi 
šiais laikais Smitho ir McCar- 
ran aktų aukos.

Jei paimti kiekvieną iš mū
sų individualiai, mūsų svoris 
irgi turi reikšmę. Bet jei pa
imti mus visus, kaipo kolekty
vą, kaipo darbingą avangar
dą, tai mūsų politinis svoris 
dešimteriopai išauga, nes mū
sų visų energija sukuopta vie
nam pamatiniam tiksle—išlai- 

, kyt ir stiprint mūsų “Vilnį.” 
I Mums nereikia perdaug a- 
peliuoti, ar kai kiti kad sako 
“kaulyti.” Mes visi “Vilnies” 
bendrovės šėrininkai užtenka
mai subrendom, kad suprasti 
savo užduotis ir savo parei
gas. Mes visi turim savo drau
gų, savo giminių, savo patikė
tinių. Padėkim “Vilnį” tame 
sielos sąraše, kad jos -vardas 
visuomet figūruotų artimiau
sių jums draugų eilėje. Idėji
ne giminyste verta didelės 
garbės.

Nors' šiuo metu, musu 
dienraštis Laisvė veda vajų 
už sukėlimą specialio laik
raščiui išlaikyti fondo, $10,-’ 
000, tačiau, padėję viską į 
šalį, privalome nepamiršti 
ir Vilnies; privalome pa
sveikinti vilniečiu suvažia
vimą su dovanėle!

Vilniečiai to iš mūsų tiki
si ir čikagiškio dienraščio 
redakcija rašo:

Ne visi mes galėsime daly
vauti šėrininkų suvažiavime, 
kuris įvyks 4 dieną gegužės 
Cicero Liuosybės Nafrie.

Bet Chicagos ir plačiųjų 
(apylinkių draugai gali ir pri
valo dalyvauti tame sąskrydy. 
Mes žinome, kad suvažiavu
sius šėrininkus sveikins mūsų 
vienaminčiai, gyvenanti toli 
nuo Chicagos. Bent savo dva
sioj jie bus su mumis.

Brooklyno lietuvių pažan
gioji visuomenė privalo da
bar, tuojau teikti sveikini
mo dovanu vilniečiams. Ku
rie neturite progos pasiųs
ti tiesiog, atneškite Laisvei, 
mes patarnausime, persiu
sime.

Laisviečiai, nepamirški
me savo broliu vilniečiu! v C

; Laiškas Redakcijai
I Balandžio 18, 1952

Gerbiamieji, ar jūs skai
tėt šiandieną, bal. 18 (L, 
sindikuotą žymios ekono
mistės Sylvijos Porter rais
tą apie atsibuvusią Mask
vos ekonominę konferenci- 
ją?

Aš visgi pasiunčiu jums 
tą raštą. Svarbu, kad visi 
Laisvės skaitytojai galėtų 
tą raštą skaityti lietuvių 
kalboje.

Įsigilinus i tą S. Porter 
raštą ir į pačią atsibuvusią 
Maskvos ekonominę konfe
renciją, aš jaučiu, aš tikiu, 
kad įvyksta* didysis persi
laužimas. Užkrauta ekono
minė blokada Sovietų Są
jungai ir kitoms liaudiš
koms respublikoms baigia
si. Užduodamas didis smū
gis karo kurstytojams, di
dis laimėjimas pasaulinei 
taikai. \

O, prie tam, Anglijos dar
bo unijų su virš 300,000 na
rių pasipriešinimas prieš 
ginklavimąsi ir ruošimąsi 
prie trečiojo pasaulinio ka
ro rodo, kad žmonės visgi 
laimės taiką.

Džiugu, džiugu viską tą 
matyt. D. K.

Kviečia Konferencijon
Ginti Sveturgimius

RAGINA ORGANIZACIJAS IŠRINKTI DELEGATUS 
GEGUŽĖS 18 KONFERENCIJON

Midwest Committee for 
Protection of Foreign Born 
išleido atsišaukimą, kuriame 
sako:

“Niekados pirmiau šios ša
lies istorijoj Amerikos žmo
nių konstitucines laisves ne
buvo taip varžomos. Sveturgi- 
miai nepiliečiai yra tik viena 
auka karinės isterijos ir reak
cinių pastangų panaikinti Tei
sių Bilių”.

Siautėjimas reakcijos grę- 
sia ir piliečių teisėms, bet no 
piliečiai paimti pirmiausia.

Abefnai tautinės ir rasines 
.mažumos persekiojamos, ypa
tingai slopinamas jose veiki
mas už taiką, už civiles teises, 
už geresnę būklę.

Persekiojami, žinoma, ko
voja.

Ton kovon stoja platūs A- 
merikos gyvenimo sluoksniai.

Sveturgimių gynimo dar
ban vis daugiau stoja darbo 
unijos; jos jaučia, kad tai y- 
ra sykiu pastangos ir joms 
kenkti. Sveturgimiai yra ak
tingi darbo unijose. Sekanti 
reakcijos ataka juk bus darbo 
unijos.

Tau darban vis daugiau įsi

traukia negrai, kurie nuož
miai persekiojami kaipo rasi
nė mažuma, kuriems teisės 
taipjau varžomos ir kai kur 
visai neduodamos.

Ta kova bus geriau vedama 
geriau visas jėgas suorganiza
vus, sutvarkius. Tas ypatingai 
reikalinga po Aukščiausio 
Teismo kelių nuosprendžių, 
kurie palieka sveturgimius au
ka McCarran akto. Tas aktas 
suteikia pilną galią generali
niam prokurorui elgtis kaip 
jis nori su sveturgimiais nepi- 
liečiais.

Geresniam susiorganizavi- 
mui, kovai pasiruošti ir šau
kiama konferencija gegužės 
18 d., 10 vai. ryto, UE Hali, 
37 S. Ashland Blvd., Chicago, 
Ill.

Visos organizacijos, prie
šingos sveturgimių persekioji
mui kviečiamos rinkti delega
tus.

Konferencija bus nevien 
Chicagos, bet visų Vidurvaka- 
rų. Delegatai kviečiami ir iš 
Wisconsin©, Michigan© ir vi
so Illinojaus.

Laiko liko jau nedaug. Iš
rinki! savo delegatus kaip 
greit galima. Vaidyba.

Ar davė ką nors ekonomine 
i Maskvos konferencija?
Komercinė spauda labai 

minimizuoja neseniai Mas
kvoj^ įvykusios ekonominės 

I konferencijos reikšmę. Ban- 
I do net pašiepti jos sumany
tojus. Bet tarpe eilučių ga
lima įskaityti ir susirūpini
mą.

Tiesa, nedaug toj konferen
cijoje buvo padarytų kon
krečių susitarimų dėl apsi
keitimo pramonės bei žemės 
ūkio gaminiais. Bet visi ži
no, kad ne toks buvo šios 
konferencijos tikslas. Nie
kas nemanė, kad šita kon
ferencija sulaužys visus 
barjerus tarpe rytų ir va
karų ir kad tuojau visur j 
prekyba padidės bilijonais 
dolerių.

Konferencijos tikslas, 
kaip buvo skelbiama, buvo 
pasitarti, kaip ir kokiais 
būdais pagerinti prekybi
nius santykius tarpe kapi
talistinių ir socialistinių 
kraštų. Rezultatai ateis tik 
vėliau. Konferencijoje da
lyvavo, kad ir neoficiališ- 
kos, dejegacijoę ir iš kapi
talistinių kraštų. Net iš 
New Yorko konferencijon 
buvo nusidavęs Wall Stry- 
to “garsiakalbis.” Jis su
grįžęs pripažino, kad Mask
vos konferencija duos re
zultatų. -

Lietuvių kryžiokų vienas 
laikraštis didelėmis raidė

mis suriko: “Susirūpinta 
Rusijos prekybine ofensy- 
va. Maskvos e k o n o m i n ė 
konferencija gali prakirsti 
ūkinę blokadą.”

Ir toliau skaitome: “Šiuo 
metu Washingtone vyksta 
pasitarimai, studijuoją 
Maskvos konferencijos bū
simus rezultatus, nes iš A- 
merikos draugų pusės Eu
ropoje, daromas didelis i 
spaudimas arba leist pra- j 
plėšt prekybą su sovietiš
kuoju bloku arba leisti par
duoti Amerikos r i n k o j e 
daugiau tų gaminių, kurių 
Europa galį ir būtinai turi 
parduoti” (Draugas, balan
džio 19 d.).

Pav., argi galima patei
sinti Amerikos sutraukymą 
prekybos ryšių su Kinija? 
Nesiranda jokio pateisini
mo. Tai niekados pirmiau 
neregėta ekonominė trum
paregystė. Ne tik pati A- 
merika nebeturi jokių pre
kybinių reikalų su tuo mil
žinišku kraštu, bet drau
džia tuos ryšius palaikyti 
savo sąjungininkėms. Ame
rika verčia Angliją, Fran- 
cūziją, Italiją .ir visas va
karines šalis taip pat jokio 
biznio neturėti su Kiniją.

Dabar aišku, kad Mask
vos ekonomine konferenci
ja verčia tą ūkinę politiką 
keisti. Ji turės būti pa
keista. Amerikonas

Detroite prie vyriausios Michigan Bell Telephone kom
panijos raštinės kovingas pikietas. Kompaniją pikie- 
tuoja Communications Workers unijos (CIO) nariai. 
Streikas apima 16,000 darbininkų 43-jose valstijose.

So. Boston, Mass., Koncertas

ALDONA WALLEN, sopranas 
iš Brockton, Mass.

Rengia Gintarų Žemės 
Radio Programa.

Įvyks sekmadienį
Balandžio 2^ d.

1952
b

Svetainėje
PATRICK F. GAVIN 

AUDITORIJOJ
Dorchester ir 7th Street, 

So. Boston, Mass.

Pradžia 3 vai. po pietų.

Sekančiam num. bus pa
skelbta visa programa.
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SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

A. Dagilis, Scranton, Pa............ .............. .... 10.00
LLD 55 kuopa, Brooklyn, N. .Y....................... 10.00
LLD 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y. ....... 10.00
I. Shaškas, Philadelphia, Pa............................... 3.00 K
Mr. ir Mrs. Šmagoriai, Maspeth, N. Y. .. ...........3.00 ♦'
J. Kamarauskas, Girardville, Pa.......................  2.00
St. Žastas, Montreal, Canada ........................... 2.00

Iš anksčiau buvo gauta ŠI,168.72. šiuom kartu 
įplaukė $80.35. Viso jau įplaukė $1,249.07. Dar turime 
sukelti $8,750.93.

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems. Linkime
kad kiti Laisvės patriotai 
aukščiau išspausdinti.

pasektų tuos., kurių vardai

Laisvės Administracija

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Kaip aš su vėjau Saimoną’ 
Blyną, tai jis. man pasako
jo daną naujienų apie viso
kias svieto marnastis: apie 
zokristijoną, ką jis geria, 
ką geria probaščius, ką pra
lotas ir ką zokoninkai pran
ciškonai mislina.

—Aš nepaisau, ką pro
baščius ar jo zokristijonas 
geria ir kiek geria, — tu 
man, Salmon, geriau pa
sakyk apie tą skodą, kurį 
buvo sušaukusi Amerikos 
lietuvių tarba Naujorke.

—Ten taipgi jie gėrė ir 
uliavojo, ar tu mislini, kad 
ne?

— AŠ žinau, kad jie 
baliavojo; baliavojo pas 
d i p u k a Sidzikauską, t: 
milijonierių kruk - demo
kratų partijos čypą. Jis 
moka savo frentus patry- 
tyti, ba užtenkamai turi at
sivežęs skarbo iš seno kra- 
jaus. Jis bėgo ne tuščio
mis.

—Dac rait!
—Ką gi jie ten diskusa- 

vo?
—Apie viską. Ale visi bu

vo liūdni, ba neateina nau
ja vaina ir niekas dar Lie
tuvos nedegina. O jie taip 
nori, kad Lietuvą tuojau iš
degintų ir sugriauti]!

—Ar jie ten nesipešč?
—Ne! Ale Džiovai Tys- 

•javai tai teko. Visi sakė: 
kaip Lietuva bus išdeginta 
ir išgriauta ir išlaisvinta, 
tai Džiovai Tysliavai ne
duos jokio geresnio valdžio-

je pleiso; pastatys jį tik pa- 
močninko pamočninku.

—Už ką? ’
—Už tai, kad jis savo ga- 

zietoje pasakė, kad Ameri
kos lietuvių tarbos pinigai 
leidžiami ne krajui latviu- 
ti, ale tik i)asivažinėjii\vljjų\s 
ir baliams.

—Tai Džiovai Tysliavai 
bus riestai.

—Šiūr, bus riestai.
—Aš noriu, Saimon, pa

klausti tave dar vieno tink- 
so.

—Ko?
—Ką tu dabar mislini apie 

tą vajų, kurį Laisvė veda 
už tai, kad sudėtų dešimt 
tūkstančiu doleriu?

—Aš mistinu okei.
—Ar tu jau davei penki

nę ar dešimtinę?
—Dar ne, ale duosiu, 

kaip tik turėsiu. Dac rait, 
mano prisiega duos, ba ji 
visuomet duoda, ba ji turi 
daugiau, kaip aš.

—Dac gud!
—Šiūr, gud! Ba Laisvei 

pinigų reikia. K
—O ką tu mislini, jei mu- 

‘ du abudu atsišauktume į 
savo skaitytojus, kad jie pa
dėtu mudviem surinkti nors 
viena tūkstantėli?

—Aš 'mislinu gud.
—Ir aš taip mistinu.
—Tai tu atsišauk į tuos, 

kurie skaito tavo istorijas, 
:r pasakyk, kad pasiskubin
tų, kad duotų greičiau, ba 
reikia pradėtą darbą baig
ti, ar ne?

—Šiūr, reikia greičiau 
I. baigti. vAš taip figuriuoju: 
jeigu visi Laisvės skaityto
jai duotų šitam fondui tik 
po penkinę, tai jau ir bū
tų surinktas fondas ir dau
giau nereikėtų per metus 
laiko klapatytis.

—Aš taipgi panašiai mis- 
linu.'

—Na, tai gerai, Džim. Aš 
dabar runysiu namo ir pa
sakysiu savo prisiegai, kad 
ii iškrapštytų iš kur > nors 
penkinę (aš žinau, jijturi) 
ir greičiau duotų. (į) tu 
pats taipgi pamislyk apre 
save ir savo frentus. Okei?

—Šiūr, okei, Saimon.
—Tai gudbai!
—Gudbai!

2 pusk—Laisve (Liberty) -Ketvirtad., Baland.-April 24, 1952
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Philadelphia, Pa.
Extra! Extra!

štai visiems ir visoms drauj

MONTREAL CANADA
Simų - Dukterų Balius

retės žvaigždė, — dainuoja 
visą eiję puikių solo dainų ir 
duetų. Reikia pasakyti, kad

I z (Tąsa)
Kaip ir pasakojime apie kalinį, kurio■ 

džiaugsmą drauge su menka žolele išro
vė kalėjimo sargas, laimingas mūsų bū
vio minutes labai lengva iš mūsų atimti.

Antai, kada po darbo dienos mes sva
jojame pagaliau ramiai pasidžiaugti ką
sniu duonos, devyniais atvejais iš dešim
ties mes sudrebame nuo vieno ir to pa
ties riktelėjimo:

— Ausziehen!
Tenka nusirengti nuogai. Arba^ patik

rinti, ar neturime utėlių, arba šaltam 
dušui, sverimui, arba dar kam nors. 
Marškinius, apatines kelnes, beretę, 
švarką, kelnes, klumpes, katiluką, šaukš
tą reikia laikyti pri-e savęs, o svarbiau
sia — visą laiką atsiminti, kad negali
ma numesti duonos. Stovi nuogas skers- 
vėjyje ne mažiau kaip valandą. Stum- 
daisi prausykloje, lauki eilės prie bara
ko seniūno. Gink dieve šių procedūrų 
metu išleisti iš rankų ryšulėlį su manta 
arba pamiršti, kad ten susuktas kąsne
lis dilemos, kurį dėl tikrumo reikia be 

paliovos čiupinėti. Du kartus per savai- 
o kartais ir dažniau, esti “Lausekon- 

trolle.” (Patikrinimas ar nėra utėlių.) 
.Vargas tam, pas kurį ras utelę. -Utėlę 
reikia užmušti, glindas sunaikinti. Tam 
yra šimtai būdų. Štai, pavyzdžiui, vie
nas: utėlė nepakelia šalčio. Žmogų, nuo
gai nurengtą,' pastato gatvėje, kai tem
peratūra keli laipsniai žemiau nulio. 
Galima tikrai pasakyti, kad po tam tik
ro laiko ir utėlė, ir glindos žus. Žmogus 
iš prigimties yra ištvermingesnis,—pa
sitaiko, kad jis ir gyvas lieka.

Baigus patikrinimą, mes vėl apsiren
giame, bet čia pat reikia paimti čiužinį 
ir per kovą ginti savo vietą. Kada po vi
sų tų sukrėtimų imi valgyti savo riekę 
duonos, malonumas jau sugadintas. Mū
sų priešai nepaprastai puikiai moka pa
vergti kančia tai, kas galėtu tapti poil-

Rafinuotas žiaurumas yra ne tai, kad 
nuolatos būtum kankinamas; galų gale 
kančia atbunka. Užgijusią žaizdą, jeigu 
ją atversi, skauda kur kas labiau negu 
naują žaizdą. Čia yra paslaptis nacių 
technikos, skirtos išvarginti žmogui ner
vus ir sielą.

* *
Kai mes čia atvykome, mums buvo 

pasakyta: “Jums visam laikui atimta 
teisė ’susirašinėti.” Ši-e žodžiai mūsų ne
nustebino: mes puikiai žinojome, ko ga
lima laukti iš mūsų priešų. Bet štai vie
ną gražią dieną išdalijo atvirukus vi
siems prancūzams be išimties.

Mes nusprendftne, kad ’tai per klaidą.
—Ne, — atsakė mums, — jūs, kaip 

ir visi kiti, turite teisę parašyti dvide- 
šim|, penkis žodžius.

'T* m-es parašėme artimiesiems. Su ko
kį a meile mes rašėme laiškus! Kiek lipš- 

4fumo dėjome į žodžius! Tik motina arba, 
mylinti žmona galėjo pajusti visą švel
numą, kurį mes įdėjome į kiekvieną mū
sų menkų atvirukų žodį. Raštininkas 
surinko atvirukus. Dabar juos išsiųs. 
Štai jau išsiuntė. Tur būt, jie jau pasie
kė paskyrimo vietą, visai dienai nušvie
tę džiaugsmu prancūzų šeimą. Šiomis 
dienomis ateis atsakymai. Jie, tur būt, 
kelyje. Netrūkus du mėnesiai, kai mums 
išdavė atvirukus.* * *

Vieną vakarą mes grįžome į stovyklą 
kažkodėl dar labiau pavargę negu pa
prastai. Mes peršlapome nuo lietaus, 
bet per patikrinimą raštininkas pasakė, 
kad prancūzams yra laiškų. Mums tai 
buvo didžiulis džiaugsmas. Pagaliau ži
nutė iš artimųjų! Visų akys žėrėjo ne
kantrumu, viltimi ir laime. Kas gaus 
laišką?

Laiškus gavo visi. Raštininkas ir 
, rako seniūnas, raitydamiesi iš juoko, 

atidavė mums tuos pačius atvirukus, ku
riuos mes parašėme daugiau kaip prieš 
pusantro mėnesio. Laiškų ne nemanė iš
siųsti. Tai buvo tik malonus juokas.

Apt gretimo čiužinio augalotas Luji, 
darblininkas iš Sošo, išdžiūvusiais pi r-' 

jfcais) varto atviruką, j kurį buvo sudėjęs 
visas savo viltis. Aš žinau, kad jis turi 
du sūnus: penkerių ir septynerių metų. 
Stambi ašara rieda per įdubusį jo 
skruostą. Ligi šiol jis pakėlė visus ne
gandus nesiskųsdamas, bet šio naujo 
bandymo jis nepergyvens.

Niekšai! Ir vis dėlto yra minučių, ku
rių jūs negalite atimti iš mūsų. Tos mi
nutės, kada jūsų pačių laikraščiuose 
męs skaitome apie jūsų pačių traukimą
si. Minutės, kurios praneša greitą jūsų 
pražūtį, pačios laimingiausios. Tos mi
nutės prideda mums tikėjimo ir žvalu
mo.

POILSIO VALANDOS
— Valio, vyrai, nepasiduodame!
Taip, tai iš tikrųjų pergalė. Darbo sa

vaitė baigta. Ji baigiasi šeštadienio vi
durdienį. Ir vėl prasideda pirmadienio 
rytą.

Gali pasirodyti keista, kodėl žmonės, 
dirbą akmenų skaldykloje, kas savaite 
turi tokį ilgą poilsį. Priežastis paprasta. 
Be tokios pertraukos žmogus mūsų sąly
gomis, gaudamas stovyklos maistą, neiš
laikytų ilgiau kaip kelias savaites. O ši
taip jis nusilpsta ne taip greitai ir gali 
išgyventi apie pusę metų. Pusė metų 
tai kaip tik terminas, skirtas nacių, šių 
neprilygstamų žmogaus lėto sunaikini
mo meistrų. Tuo tarpu mūsų suorgani
zuotos savitarpio pagalbos dėka dvide
šimt mūsų barako prancūzų dar tebėra 
gyvi, .nors mes esame stovykloje jau aš
tuntas mėnuo. Žanas ir Luji Didysis mi
rė. Dar trys draugai nugabenti i ligoni
nę.

Tokiomis sąlygomis darosi supranta
ma tikra prasmė pergalės, šūkio, su ku
riuo Šarlo įėjo šiandien į stovyklą.

Po patikrinimo barako kieme kaliniai 
nusirengė ir, susukę mantą, sudėjo ją 
greta savęs ant žemės. Kirpėjas dalija 
visiems po mažytį gabalėlį muilo. Nors 
šviečia saulė, oras atvėso — ir mes šoki- 
nėjame vietoje, kad sušiltume.

Spygliuotos vielos varteliai, skirią mus 
nuo kitos stovyklos dalies, atsidarė, ir 
mes tekini leidoinės į dušo kambarį. 
Tiems, kurie stipresni ir atbėgs pirmi, 
neteks laukti prie. įėjimo.

Mes laukiame savo eilės po atviru 
dangum niūriame cementuotame praėji
me tarp sienos, einančios aplink stovy-, 
klą, ir skalbyklos. Jei nebūtume drebėję 
nuo šalčio, reginys būtų buvęs be galo 
juokingas.

Pagaliau mes leidžiamės į rūsį su karš
tu dušu. Koks malonumas! Bet nusišluos
tyti nėra kuo. Mes išeiname į tyrą orą 
dar visai šlapi. Mano, bičiulis Toni iš
meta man pro skalbyklos langą sausą 
rankšluostį. Nusišluostęs aš atiduodu jį 
draugams.

Toni — puikus berniukas, Šarlo amži
ninkas. Jis buvo suimtas prieš dvejus 
metus už tai, kad savo gimtinėje sukūrė 
komjaunimo pogrindžio organizaciją. ' Į 
stovyklą jis atvyko su pirmąja prancū
zų partija ir„ mokėdamas kalbų, įsitaisė 
skalbykloje. Per jį aš užmezgiau ryšius I 
sų stovyklos partine organizacija. Ro- 
bero jau nebėra, jį išsiuntė su ešelonu, 
ir mes nieko apie jį nežinome. Toni, 
•kaip ir Tatavas ir dar keletas draugų,— 
veiklus pogrindžio dalyvis. Jis atsiduo
da šiam darbui su visu savo kilnios pri
gimties įkarščiu. Mesdamas rankšluostį, 
jis greitai pakuždėjo man keletą žodžių: 
“Vokiečiai išbėgo iš Kijevo, bet oficia
laus pranešimo dar nėra.”

Naujiena pasklido prancūzų tarpe' 
kaip žaibas, ir grįždami į baraką mes 
lėkėme kaip sparnuoti.

Suvalgę sriubą, mes susirinkome kie
mo kertėje.

—Ar tai ne antis?—paklausė Andre.
—Juk tu puikiai žinai, kad ančių aš 

neleidinėju.
—Bet iš kur tu žinai, jei fricai dar 

nepranešė?
—Tai jau mano lalykas. Svarbu, kad 

taip yra.
Net artimiausiems draugams nereikia 

žinoti, kad stovykloje mes turime gali
mumą klausytis, užsienio radijo praneši
mų; tai žino tik keletas žmonių. Pa
galiau kaip galima tikėtis, kad paslaptis 
bus išlaikyta, jei aš pirmas pradėsiu ple
pėti ?

—Dabar rusai jau, tur būt, artėja prie 
sienos ?—paklausė Morisas.

—Jie du šimtai kilometrų nuo Lenki
jos. Žitomiro kryptimi, — atsakė Simo
nas.

— Vadinasi, vokiečiams galas! — su
šuko Andre.

(Bus daugiau) _

giškas užprašymas į I7DS 5 
kuopos rengiamą banketą, 
kuris įvyks balandžio 26 d., 
šeštadienį. Pradžia 7 vai. vak. 
Adresas: 414 Green St.

Šis banketas bus skirtingas 
nuo visų kitų, kurie yra buvę 
surengti pirmiau, šį sykį turi
me specialę komisiją iš labai 
patyrusių žmonių tame darbe, 
kurie labai energingai ir su
tartinai darbuojasi, kad. visi 
svečiai ir viešnios būtų paten
kinti su maistu ir kitais patar
navimais.

Užkviečiame visus Philadel-
phijos ii- plačios apylinkės lie
tuvius, kas tik sveikas ir kam 
tik laikas vėlina, nepasilikti
namie, o dalyvauti mūsų pa
rengime. Smagiai praleisite
laiką, skaniai pasivalgysite.

Turėsime gerą muziką šo-
. kiams.
I Orkestrą

Garsioji Kepurnikų 
gros šokiams. Kurie

mylėsite šokti, galėsite iki va
lios pasišokti, gerai kojas iš- 
fhiklinti. O tas eis visiems ' į
sveikatą.

Visi dėkime pastangas, kad 
šis parengimas būtų vienas iš 
sėkmingiausių, o ypač LDS 5 
kuopos nariai ir* narės priva
lote dalyvauti. Būkite su savo 
šeimomis.

Tad iki smagaus pasimaty
mo bankete.

Martos Duktė

Waterbury Žinios
Paskutinis pranešimas 
meno mylėtojams

Sekmadienį, balandžio 27 
d., 2:30 vai. po pietų, Water- 
buryje bus vaidinama labai 
graži komedija “Tetos Tur
tai’’. Tai bus- 103 Green SI. 
svetainėje. Įžanga tiktai 75 
centai su taksais.’ Tai paskuti
nis šio sezono parengimas 
svetainėje.

Mes dedame visas pastan
gas sutraukti daugiausia vieti
nės ir apylinkės publikos. 
Kviečiame ir iš kitų kolonijų 
lietuvius dalyvauti.

Komediją “Tetos Turtai’’ 
suvaidins 'Hartfordo laisvie- 
čiai, kurie visuomet puikiai 
vaidina veikalus. Užtikrina
me, kad ir šį sykį būsite pa
tenkinti jų pasirodymu.

Taip pat turėsime ir užkan
džių/ Kurie iš toliau atvažiuo
site, galėsite pasisotinti namie 
gamintais skanumynais,, kuge
liu, kumpiu, kavute ir ift.

Visus kviečia rengėjai.
K. Yenkaluniene

Collinsville, III.
Vietinė Lietuvių Literatūros 

Draugijos 26 kuopa pilnai pa- 
simokėjo duokles už 1952 me
tus. Nariai gavo Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus knygą ir pateh-
kinti.

Literatūros Draugiją parė
mė aukomis. Aukavo seka
mai: Po $1 A. Teresevich, J. I 
Ramonaitis, M. Mardosa ir S.' 
Gudeliauskienė. Po 50 c. A. 
žaldarienė, M. Pikoraitienė, 
M. Girdžiuvienė ir O. Gir
džius. Visiems didelis ačiū!

šeštadieni
Besiruošiant rašyti į spau

dą, korespondentą , pasiekė 
žinia, kad didžioji Montre
al o Lietuviu Sūnų ir Duk
terų Pašalpinė Draugija 
rengia dideli ii* šaunu balių 
ši šeštadieni, balandžio (A- 
pril) 26 d., 2123 DeLaSalle 
Avė. Prasidės, sakoma, la
bai anksti—7 vai. vakare.

Matomai, balius - vaka
rienė įvyks toj pačioj gra
žioj dviejų aukštu salėj, kur 
buvo surengta toks pat ba
lius pereitą rudeni. Daly
vavusieji sakė, kad buvo la
bai linksmas, vaišingas ir 
pasekmingas parengimas..

Nereikia ir abejbti, kad 
Sūnų - Dukterų Pašaipiuos 
Draugijos, kaip pirmiau 
rengti, taip ir šis balius bus 
pasekmingas, juo labiau, 
kad tai bus paskutinis pa
rengimas prieš vasaros, se
zoną, kada paskiau visi iš
važiuoja į laukus. I

Bendžiaityte išvažiavo 
Europon

Jaunuolė verdunieto Ona 
Bendžiaitytė kelios savaitės
atgal išvažiavo į Europą. 
Planuoja ten pabuvoti apie 
tris mėnesius. Mano ap
lankyti Angliją, Frakciją, 
I ta 1 i j ą ii', v e i k i a u s.i a, k i t u s 
Europos kraštus.

Kelionės tikslas ne vien 
paviešėti - pasigrožėti ki
tais kraštais, bet kad arti
miau susipažinti su Euro
pa, papildyti mokykloj įgy
tą žinojimą. Pora .metų at
gal jos vyresnioji sesutė 
Monika irgi lankėsi Euro
poje.

Abi baigusios aukštesnią
ją mokyklą, abi pelnosi pra
gyvenimą s.avo darbu firmų 
raštinėse. Be abejo, kelio
nės išlaidas padeda padeng
ti tėvai, bet nemažai padė
ta pastangų ir juodviejų 
pačių iniciatyva sutaupy- 
mui pinigų dėl apvažiavimo 
Europos. Mano supratimu, 
priklauso kreditas tokioms 
jaunuolėms lietuvaitėms.

Naginioniai grįžo iš 
Floridos

Alesius Naginionis, se
nas montrealietis, namu 
budavotojas, su šeima žie
mos sezonui buvo išvažia
vęs pataisyti sveikatą į šil
tąją Floridą. • Išbuvo ten 
virš trijų mėnesių ir pabai
goj pereito mėnesio^ grįžo 
atgal į Montrealą, su gana 
pagerėjusia sveikata.

Smagus buvo margučių 
balius

Velykų sekmadienio po
pietį, p o i ntsaintcharlsiečių 
lietuvių svetainėje sezoni
nių švenčių proga buvo su
rengtas margučių balius. 
Kadangi ta proga daugu
ma rengia pas save stubo- 
se privatiškas vaišes, todėl

labai perViso aukų Draugijos pąramai žmonių nebuvo
sudėta $6. M. G. l daug, betx tie. kurie buvo

Vaizdas lulelake koncentracijos stovyklos viduje. Ap
šildymas prastas, beveik jokių parankumų nėra.

atvykę, praleido laiką labai 
smagiai ir linksmai.

Vėlyvą vakarą visi daly
viai buvo linksmai nusitei
kę ir su geru ūpu išsiskirs
tė namon.

Susilaukė dukreles
Bronius ir Jane Biliūnai 

(Stasio Virbylų duktė), ba
landžio 16 d. susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės.

Motina ir naujagimė jau
čiasi gerai.

šipeliams staigmena
Velykų dienoje, giminių 

ir artimų bičiulių pastan
gomis, Vaclovui ir Anelei 
Šipeliams., pagerbti juodu 

"jų 20 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių proga, 

I buvo surengta netikėta 
| staigmena — balius.

Juodu pagerbti susirinko 
daug' svečių. “Jaunave- 

I džiai,” apart šiltų linkėji
mų proga sukakties, dar 
buvo apdovanoti vertingo
mis dovanomis.

Susižiedavo
Jau senokai, bet kores

pondentui tik dabar pavyko 
sužinoti, susižiedavo Alber
tas Somi jonas su Maryte 
Jonikiene - Mikalauskaite. 
Vestuvės įvyks gegužės mė- 

I uesyj.
Taipgi šiomis dienomis 

vlaslasalietė Alice Salalytė 
susižiedavo su K. Morkum. 
Vestuvės įvyks rudenį. J.

i Toronto, Canada
I -------- -
Bus suvaidinta graži operete 

j “Miškų Gėlė”

Negaliu iškęsti netaręs ke
letą žodžių apie Bangos cho
ro rengiamą perstatyti trijų 
veiksmų operetę “Miškų Gė
lė’’.

Daug būtų galima ką pasa
kyti apie lošimą, apie dainas, 
bet... visko išpasakoti negalė
siu. Geriausiai bus, jeigu pa
tys atvyksite, išgirsite ir pa- 

j matysite.
Viena galiu tiktai pažymėti, 

j kad choras dainuos labai gra
žių ir. daug dainų. O duetai ir 
solo, taipgi labai puikūs, ža
vinti.

Regina* Strazevičiūtė (Mrs.' 
Palama]1), žymiausioji Toron
to lietuvių dainininkė, —ope-

Regina pati pirmoji iš visų 
artistų ir choristų išmoko sa
vo rolę ir dainas. Jku dabar ji 
tikrai gerai lošia ir dainuoja. 
Jos partnerys — J. žižiūnas, 
(jaunasis) westonietis, be
rods, mūsų scenoje pasirodys 
pirmu sykiu, bet gan gražiai, 
— galima tą užtikrinti. Jis 
lošia jau dabar pusėtinai ge
rai, bet dar bus keletas repeti
cijų ir dar geriau prasilavins. 
O balsą, tai jis turi tikrai pui
kų. Jis dainuoja solo ir porą 
duetų* su Regina. Turite iš-* 
girsti juos abu dainuojant! 
Iš kalno užtikrinu, kad kiek
vienas jų dainomis ir dainavi
mu pasigrožės ir bus paten
kintas.

Bus ir .daugiau solo ir dueto 
dainų. Betgi, ar aš čia dabar 
turiu viską išplepėti?

Kas bus daugiau? / 
štai kas: jaunimas pašoks 

“Kalvelį” ir dar porą kitų šo
kių. O jeigu J. Naujokaitis, A. 
Kaptainis ii’ J. Šinkūnas jūsų 
neprajuokins, — tai niekas 
kitas to nepadarys.

Nieko daugiau apie juos ne
sakysiu. Ateikite ii* pamatyki
te patys. Pasijuoksite skaniai.

čia, ką aš paminėjau, yra 
tik labai maža dalis to, kas 
bus parodyta perstatant ope
retę “Miškų Gėlė”. Joje lo
šia ii’ dainuoja visas Bangos 
choras ir eilė senų ir gabių 
meno mėgėjų. Įsivaizdinkite, 
su virš 30 artistų!

Choras kviečia visus. O nuo 
savęs sakau : atsilankykime. 
Pasigrožėsime vaidinimu, dai
nomis, šokiais, juokais.’ Ir tuo 
patim sykiu paremsime mūsų 
mylimą Bangos chorą, kuris 
tiek daug dirba dėl lietuviško
jo kultūrinio meno Toronte.

Neužmirškite: operetė bus 
perstatyta sekantį šeštadienį, 
balandžio 26 d., 300 Bathurst 
St. Reporteris.

IŠ LIETUVOS
Rūpinimasis moterimis—- 
motinomis

PABRADĖ, 111-6 d. —Tary
binė vyriausybė didžiai rūpi
nasi vienišomis ir daugiavai
kėmis motinomis.

Vien pernai rajono sociali
nio aprūpinimo skyrius dau
giavaikėms ir vienišoms moti
noms išmokėjo apie 400 tūks
tančių rublių valstybinių pa
šalpų.

162 motinos apdovanotos 
Tarybų Sąjungos ordinais ir 
medaliais.

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

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa-
i 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 žmonoms, 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 ligą: 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 
i 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. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

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

nepagelbės, kurie nenori taikos,

.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 
m ūsu šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Chicagos Žinios
■r—— —

Steve Nelson kalbės
Chicagoje * j

Steve Nelson yra žymus A-! 
merikos darbininku vadas, 
Ispanijos žmonių karo prieš 
fašizmą veteranas. Jis nese
niai Pennsylvanijoje reakcijos 
buvo persekiojamas ir nuteis
tas kalėjiman.

Dabar jis aplankys Chicagą. 
Masinis susirinkimas įvyks ba
landžio 25 d., penktadienį. 
Vieta: Chopin Center, 15 17 
N. Leavitt. Pradžia: 8 vai. 
vak. Karštai raginami lietu
viai šiame susirinkimo daly
vauti. Rep.
Roselande vaidinimas

Balandžio 27 d., Liet. Kul
tūros svetainėje, 10113 So. 
Michigan Ave., bus sulošta 
vieno veiksmo komedija:. 
“Ant Rytojaus” arba “Šunų 
Gaudytojas”.- Ruošia Roselan-' 
do Lietuvių žemaičių Klubas.

Na, jeigu kuriam ir nepa
teks garsinimo lapelis, žinoki
te kad Roselande bal. 27 d. 
bus perstatyta komedija.

Komedijas 
Mėgstantis

Lietuvio bolininko 
pašovėja išteisinta

Birželio 14, 1949, Ruth
Steinhagen (dabar 22 m.) pa
šovė lietuvį bolininką Eddie 
Waitku. Lapkričio mėn. tais 
pačiais metais ji nuteista į i 
proto ligoninę, Kankakee, 111.1 
Dabar pripažinta pilnai pas
veikusi. Paleista ji žada grįž
ti į tą ligoninę ir dirbti.

Waitku ji pašovė savo kam
baryje, Edgewater Beach 
viešbutyje, kada jis gavęs 
nuo jos raštišką raginimą u- 
žeiti, atėjo į jos kambarį. Tei
sme ji aiškino, jog pašovusi Į 
Waitku dėlto, kad aukštai 
garbinusi, net dievinusi jį.

Waitkus visus tuos metus 
negalėjo dalyvauti su savo ty
mu.
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Unijistai ruošiasi 
Gegužės Pirmai

Daugelis New Yorko unijų 
lokalų iš anksto ruošiasi prie 
gegu ž inės d emonstrac i j os.
Vieni turi specialius susirinki; 
mus, kiti šaukią plačius vi
suomeninius' susirinkimus.

Ttūbsiuviai, kailiadirbiai, 
rakandų dirbėjai, čeverykų 
siuvėjai jau turi savo geguži
nius komitetus, kurie darbuo
jasi, kad įspūdingiausia šiais 
metais pasirodyti.

Unijistų šūkiai bus: taika, 
pilnos negrams teisės, atšauk
ti Ta fto-Hartley įstatymą, gin
ti civilines žmonių teises.

Tautinės grupės taipgi tu
rės savo kolonas. Portorikie- 
Čiai, atrodo, žymiai pasirodys. 
Lietuviai maršuos kartu su ki
tomis tautinėmis grupėmis.

SVEIKINA VILNJ
Aukos Vilnies šėrininku 4.
suvažiavimui

Brooklyno moterų Apšvie-
tos kubas aukavo.........$10.00

R i c h. m o n d H ill L L D
185 kuopa ......................... 5.00

J. Vinikaitis ............... 1.00
A. Bimba ....................... 1.00
V. Globičius ................. 1.00
K. Balčiūnas ../... 1.00
J. Gasiūnas ...................1.00
W. B ra z a u sk as .........1.0 0
P. Gustaitis .................. 1.00
Turėtų brooklyniečiai dau

giau šiuo reikalu pasid-arbuo- 
ti, nes chicagiečiai visuomet 
gerai ir gausiai su aukomis 
pasveikina Laisvės šėrininku 
suvažiavimą. V. G.

40 mėty

Trobas užmušė senyvą moterį

Bronxo gyventoja Jennie 
Kemptner, 65 metų amžiaus, 
buvo troko užmušta, kuomet

Cudahy, Wis.
- - - * I

Ir pas mus atvažiuoja “Tetos 
Turtai”. Wisconsino lietuviai , 
kviečiami pamatyti

Jau plačiai buvo rašyta 
kaslink veikalo komedijos 
“Tetos Turtai”. Veikalas bus 
suvaidintas sekmadienį, ba
landžio 27 d., Pulaski Svetai
nėje, 3900 E. Pulaski Ave., 
Cudahy, Wis. Vaidinimo pra < 
džia 3 vai. po pietų.

Veikalą suvaidins iš Chica
gos, III., atvykę Lietuvių Liau
dies Teatro artistai. Tenka 
tiek priminti, kad suvažiuos 
daug svečių iš kitų miestų ir 
apylinkės kaimelių.

Pora savaičių atgal teko su* 
sieiti su drg. C. Gebert iš She
boygan, Wis. Prisiminiau apie 
mūsų LDS 7-tos Apskrities pa
rengimą, kur bus suvaidinta 
juokinga komedija “Tetos 
Turtai.” Draugas tuojau pa
aiškino, kad rengiasi atvažiuo
ti jų didelis būrys.

Apie Sheboygan dar tiek 
reikia pridurti, kad iš anksto 
draugai Zeleckai; Mickai, Ma- 
karevičiai ir kiti įsigijo tikie- 
tus ir sakė kitus organizuosią, j

Madison, Wis. draug. Užu- 
sieniai jau nuo senai rengiasi 
ir kitus organizuoja mūsų pa
rengimui. Iš Racine mažai te
ko girdėti, bet praeityje jie 
visuomet gerai pasirodydavo, 
aišku, kari šiame atvejuįe ne
pasiliks nuo kitų kolonijų.

Kaslink Kenoshos draugų, 
tai man žiūrint per televiziją 
teko pastebėti, kad jų didelis 
būrys jau pasikaustę atva
žiuoti.

Iš spaudos teko patirti, kad 
ir chicagiečių bus nemažai. 
Manau, kad ir rock ford iečiai 
su waukeganieciais šį sykį ne
apleis'neaplankę mūsų koloni
jos.

Noriu taipgi' priminti vi
siems, kurie rengiatės važiuo
ti, tai nepagailėkite ir kitus 
savo draugus pavadinti iš 
viršminėtų kolonijų. Suvažia
vę susitiksime daug savo drau
gi] ir pažįstamų, pasimatysi
me, pasikalbėsime ir pasivai
šinsime vieni kitus.

Svirplio Patėvis.

Motinos sulaikė trafiką
Penkiolika motinų su 12 

vaikų sulaikė trafiką ant Bal
tic ir Hoyt gatvių kampo rei
kalaudamos ten įdėti trafiko 
šviesas, nes ten buvo užmuš
tas 4 metų vaikas.

Sužeisti trys ugniagesiai
Trys ugniagesiai sužeisti ir 

11 .žmonių liko benamiai, kuo
met sudegė namas ant 100 St. 
ir Second Ave.

Jau anksčiau buvo minėta 
mūsų spaudoje, kad šiemet 
Aido Chorui sukanka 40 me
tų, — tačiau norisi kartoti ir 
minėti apie šią svarbią meno 
organizacijos sukaktį.

Mos visi žinome, jog kiek
vienos organizacijos pradžia 
yra sunki, tačiau laikui bė
gant sustiprėja ir gana pui
kiai laikosi bei bu,joja. Biski 
kitaip yra su meno organizaci
jomis, ar tai būtų vaidybos, ar 
dainos, ar net dailės, čia jau 
reiškiasi kaikuriuose asmeny
se individualizmas, antruose 
gražus laiko praleidimas, ki
tuose pažangaus meno pa
laikymas. Retas, bet kartoti
nas reiškinys, tai ūpo neturė
jimas vienui' ar kitur dalyvau
ti, kas irgi savotiškai paveikia 
į kitus narius. Nors tiesa, kad 
žmogaus savijautą svarbu su
prasti ir užjausti, bet visgi ga
lima (su gerais norais) daug 
,ką išbalansuoti. Thip yra su 
Aido Choru, tas pats reiškiasi 
ir Liaudies Teatre.

Buvo laikai, kuomet Aido 
Choras buvo didelis narių 
skaičiumi —- buvo išgarsėjęs 
ne tik šiaurės, bet ir Pietų 

! Amerikoje. Taip pat buvo mo- 
■ mentų, kuomet aidiečių skai
čius net sumažėjo...

Dabar mūsų Aido Choras 
vėl padidėjo, ir galima drą
siai pasakyti, kad gana gerai 
laikosi. Visi keturi balsai har
moningai derinasi. Tik reikia 
ūpo ir gerų norų prisirengti 
prie ateinančio jubiliejinio pa
rengimo. Entuziazmas matosi 
prisirengimo darbuose ir rei
kia pasakyti, kad intensyviai 
rengiamasi, nes jau trumpas 
laikas beliko iki gegužės 4 d., 
kuomet Įvyks 4 0 metų pami
nėjimas visų mylimo ir gerbia
mo Aido Choro.

I

Malonu bus pamatyti Liber
ty Auditoriją pilnutėlę svečių, 
kurie savo atsilankymu tikrai 
suteiks daug ūpo ir energijos 
aidiečiams tolimesnei jos me
no veiklai. H. F.

Unija traukia teisman 
Columbia Universitetą

Columbia U n i vers i te to „
streikuoją darbininkai patrau
kė teisman universiteto prez. 
gen. Eisenhowerj iri 24 trus- 
tistus reikalaudami $100,000 
atlyginimo ir unijos pripažini
mo. i

Unijistai nurodo, jog uni
versiteto administracija, nesi- 
skaitydama su unija, privertė 
juos išeiti streikai! ir tokiu 
būdu nemokamomis algomis 
pasidaro jiems daug nuosto
lių.

Susikūrė pastovus 
taikos centras

Pereitą šeštadienį Įvykusi 
laikos konferencija buvo visa
pusiai sėkminga. Virš 200 de
legatų susirinko Į Hotel Ansp- 
nia ir aptarė taikos reikalus.

Nusitarta sudaryti visai 
New Yorko valstijai pastovų 
laikos centrą. To centro pir
mininkais išrinkti kunigai 
Edward D. McGowan ir Regi
nald H. Bass. Komitetai) įeina 
dienraščio “Compass” redak
torius, žurnalo “Nation” re
daktorius i)' daugelis kitų Įžy
mių visuomenės darbuotojų.

• Konferencijoje plačiai dis- 
kusuota Vokietijos vienybės 
klausimas, Azijos ir Afrikos 
problemos.

Buvo pateikta raportas iš 
Amerikos respublikų taikos 
atstovų suvažiavimo, kuris į- 
vyko Uruguay sostinėje Mon
tevideo.

Trokas užmušė vaika
13 metų amžiaus Andrew 

įliko pateko po troko ratais, 
kuomet jis vijosi bolę. Vaikas 
ant vietos užmuštas.

Užmuštas gimtadieni
Tommy Gordon turėjo šeš

tojo gimtadienio .minėjimą. 
Bėgdamas skersai gatvę pa
kliuvo po automobiliu ir ant 
vietos buvo užmuštas.

Tarp lietuvių
jinai bandė skersai gatvę pe
reiti.

Aido Choras
Choro reguliarė pamoka į- 

vyks šio penktadienjo vakaro

AIDO CHORO 
40-TAS METINIS 

KONCERTAS' 
Sekmadienį, Gegužes 4 May, 1952 

PRADŽIA 3:30 P. M. 
Įžanga $1.50 (taksai įskaityti) 

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

AMILIA YOUNG I LEO. YONIK ' SUZANA KAZOKYTfi
Sopranas i Baritonas Mezzo-Sopranas

Programa bus iš populiariškiausių dainų ir ištraukos iš operečių, kurias 
Aido Choras yra vaidinęs bėgyje savo 40 metų gyvavimo. Aido Choras, vad. 
Mildred Stepsler dainuos 6 dainas. Svečiai artistai įeina: AMELIA YOUNG, 
sopranas; LEO YONIK, baritonas; SUE KAZOKYTĖ, mezzo-sopranas. ?

Geo. Kazakevich orkestrą šokiams
ŠOKIAI PRASIDĖS TUOJAU PO PROGRAMOS.

’Floridoje gyvenantieji lie
tuviai negali skųstis esą* už
mirštais. Neseniai iš ten sugrį
žo muzikos mokytoja Bronė 
Sukaskas (šalinaitė). šiomis 
dienomis pas juos nuvyksta 
Juozas ir Stefanija V i n i kai
čiai iš Ozono Park ir brookly- 
niote Ona Čepulienė, Vinikai- 
lienės drauge.

Vinikaieiams suėjo 30 metų 
vedybinio gyvenimo., Išauginę, 
išmokslinę ir išleidę už vyro 
dukterį, jie dabar liuosi pasi
dairyti plačiau po kraštą. Ir 
verti geros atostogos, nes abu 
yra dažnus dalyviai lietuvių 
veiksmuose. O Stefanija ir 
gana daug nusidirba moterų 
klubo ir vietinių savo kuopų 
pramogose greta darbo dirb
tuvėje už duoną.

Čepulienė, greta nuolatinės 
talkos daugelyje darbų-darbe- 
lių, praėjusį sezoną buvo var
ginama tų siautėjusių aršių 
slogų. Dėl to nusprendė pri
artinti sau pavasarį pasigavi
mu Floridos saulės spindulių. 
Taipgi gauti naujo džiaugsmo 
iš pasimatymo su floridanais 
draugais ir pamatymo to 
krašto.

M

Elzbieta Kasmočienė su du
kterimi lankėsi pas savo gimi
naitę Genytę its» pas dėdę, gy
venančius pietinėse valstijose. 
Jai teko viešėti New Orleans, 
La., ir Houston, Texas. Kelia
vo lėktuvu. Sugrįžo praėjusį 
sekmadieni. Pasitenkinusi ne
paprasta kelione ir pasimaty
mais su saviškiais.

Binnie Mason (dailininke 
Depsytė) ruošėsi linksmai pir
mai pažinčiai su vyro giminė
mis, gyvenančiais • Carolina 
valstijoje. Bet... nuvykę rado 
liktai keliomis valandomis 
anksčiau mirusią senutę, virš 
90 metų amžiaus.

Senutė už vis daugiau lau
kusi pamatyti savo mylimo 
anūko žmoną Binnie, pali su-, 
teikti jai dovaną.

Atradus šermenis, aišku, vi
zitas buvo liūdnas. Tačiau pa-

RANDAVOJ1MAI
T’asi randa voja fornišiuotas kam

barys vienam asmeniui, apšildomas 
>r visada šiltas vanduo, atskiras jo
jimas. Kreipkitės: Mrs. Mikalaus, 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (81-82)

8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid. \ 
--------------------------------------y—<

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Svarbi konferencija ir bankietas.
Civiliniu Teisiu ir Sveturgimiu 

Gynimo konferencija tikrai jau 
jvyks balandžio 27 d., šj sekmadienj, 
Porter Draugijų Svetainėje. Konfe
rencija prasidės iš ryto 10 vai. Už 
tai yra nuoširdžiai prašomi visi de
legatai ii- svečiaia nesivėluot i, kad 
gražiau galėtume susitvarkyti ir 
anksčiau pradėti konferenciją. Tik
tai taip galėsime daug gero padary
ti apsigynimams ir veikimams. Bus 
geriausiu kalbėtoju. O po konferen
cijai turėsime puikiausi bankietą. 
Rengėjai. (81-82)

Reikalinga moteriško prosytoja, 
rankinė, patyrusi prie išvalytų dra
bužių. Nuolatinis darbas. Kreipki
tės:

ARTHUR SHEGNAY
121 E. 57 St., Now York, N. Y.

(80-82)

Reikalinga Namų Darbininkė

Tek: OLympia 8-6766

(78-83)

GARSINKITeS LATSVeJ!
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

WATERBURY, CONN.

Balandžio 27 d. pas mus bus su
vaidinta nepaprastai juokinga kome
dija “Tetos Turtai.“ Vaidinimą at
liks artistai iš Hartford. Vaidinimas 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Paren
gimas jvyks Lietuvių Salėje, 103 
Green St. Kviečiame vietos ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. įžanga 
liktai 75 centai su taksais. Visus ir 
visas kviečia - Rengėjai.

(80-82)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kuopa rengia Bankietą 

ir Koncertą, Balandžio 26, d. (at
einant) šeštadienj) 7:30 vakare, Rū
bą Hali, 414 Green St. jvyks gra
žus parengimas. Visus lietuvius kvie
čiame paremti šj parengimą. Turė
sime šokių Kepurninkų Orkestrą ir 
skanią vakarienę. Prašomo lietuvius 
atvykti ir iš apylinkių. (80-82)

PEIST LA^E 
DRUGS, Inc. į

405 So. 4th Street > f
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

sitikimas buvęs labai malonus, 
Binnie sugrįžo labai pasiten
kinusi pirmuoju pasimatymu 
su vyro giminėmis. Ž. R.

Jeffersono Socialių 
Mokslu Mokykla

ši savaitė yra paskutinė va
jaus savaitė įregistravimui dar 
lūkstanties mokinių į Jeffer
sono Socialių Mokslų Mokyk
lą. Registravimas eina sek-j 
m ingai.

Mokykla veikia dienomis ir 
vakarais. Galima pasirinkti į- 
vairių socialių mokslų šaką. 
Galima užsiregistruoti rašant ' 
The Jefferson School of So
cial Science, 575 Ave. of the 
Americas, New York. Tel. 
Wa. 9-1600.

Dailininko Baraniko 
prelekcija bal. 27

Sekmadienj, balandžio 27, 
Liberty Auditorijoje d ail in in- 
kas-piešėjas R; Baranikas 
duos prelekcija šiais klausi
mais :

Vaizduojamas menas Įvai
riose šalyse; nacionaliai sty- 
liai ir jų! rolė; tapyba Franci- 
joje, Meksikoje?, Amerikoje ir 
Tarybų Sąjungoje; ideologinė 
kova mene—menas menui ir 
menas idėjai..

Visi tuo klausimu susidomė
ję kviečiami dalyvauti. Pra
džia 3 vai. po pietų.

LMS komisija

Ugnis sunaikino dirbtuvę
Brooklyne esanti armijos 

dirbtuvė medinių kojų išdirbi- 
mui buvo bekeik ugnies su
naikinta. Nuostoliai padaryti 
dideli.
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Optometrists
394-398 BROADWAY 

Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAnrket 2-5172

<♦)

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. J

Tel. EVergreen 7-6868 (

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

4 pusl.-Laisvė v(Liberty)-Ketvirtad., Baland.-April 24, 1952




