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Neužilgo Italijoje įvyks 
daugelyj miestų municipali
niai rinkimai.
Reakcininkai nusigandę, nes 

bijosi, kad rinkimu nelaimėtu 
progresyviai žmonės, į kuriu 
bloką įeina komunistai ir kai-

Dėl to šiuo metu tarp italu 
vedama

No. 88 Metai 42-rieji, Dienraščio 34*tieji.

TRUMANAS RAGINA 
PLIENO STREIKIERIUS
DARBAN GRĮŽTIkilmės amerikiečių

atkakli propaganda,
rašytų savo giminėms Italijoje j -------------------------
laiškus, ragindami ne-j tarpu nežada jiem daugi(iū

man<>.!algos? grasina indžionkšinuKai kurie stel 
jog ir “amžinoji
Roma’’ gali, po rinkimu, pe
reiti į rankas miesto tarybos, 
kurios daugumą sudarys, prog-

Washington. — Preziden
tas Trumanas atsišaukė į 
CIO Plieno Darbininkų Li
nijos pirmininką Philipą 
Murray tuojau užbaigti 

metu yra di-Į streiką; nelaukti, kol Aukš- 
katalikų čiausias Teismas nuspręs, 

Fulton ar palaikyti plieno fabrikus 
Jis. matyt, ten nuvyko valdžios žinyboje, ar gra

nt's tam ^inti juos kompanijoms.
ar grą-

Romoje šiuo 
džaulis amerikiečių 
rėksnys vysku pi 
Sheen, 
komunistų pakeikti,
turi talento!

Aną dieną vyskupas Sheen į 
pasakė, būk romiečiai -stovį: 
akis akin su ‘‘tironiškuoju pa
vojumi”.

Anot vyskupo, romiečiams 
pavojus glūdi lame, kad jie, 
romiečiai, galį išsirinkti mies
to tarybą, kuri tarnautų liau
dies reikalams.

Kai Italiją valdė Mussolinis 
ir kišo anti-fašistus į k ai ė j i' 
mus, kai ton viešpatavo tam
sioji fašizmo naktis, tuomet 
tas pats Sheen “tylėjo ir Die
vą mylėjo”. Dabai* jis mato 
pavojų balsavimuose.

^F'J-gi tai nėra žeminimas ti- 
įyfros, kurią vyskupas Sheen 
atstovauja ?!

Trumano telegrama Mur- 
ray’ui sako:

50 žmonių žuvo su 
lėktuvu Brazilijoj

Belem, Brazilija. — Ame
rikos lakūnai matė likučius 
sudužusio ir sudegusio Pan 
American World Airways 
lėktuvo, nukritusio i Bra-

Aišku, jog su lėktuvu žu
vo visi buvę jame 50 žmo
nių, tame skaičiuje 19 ame
rikonu.

Čikagos marijonų laikraštis 
praneša, jog Romoje šiais me
tais norima pradėti “oficialę 
arkiv. Jurgio beatifikacijos 
bylą.”

Kitais žodžiais: marijonai 
reikalaus, kad popiežius pri
pažintų prieš karą mirusį ar
kivyskupą Jurgį Matulevičių 
šventuoju.

Draugas ragina savo pase
kėjus,- kad jie ka 
giau poterių, juos 
tam reikalui.

Na, o lenkiškieji 
sijuosę darbuojasi, 
žius juo greičiau 
šventa Jadvygą Jo;

Kad ko, tarp Marijonų ir

milijono dolerių.

Korėjos tautininkai 
pyksta ant Japonijos

Washington. — Pietinės 
Korėjos tautininku amba-

aukodami

kad popie- 
pri pažintų

lenkiškųjų dipukų prasidės 
peštynės dėl to. kurių kandi
datą popiežius turėtų pirmiau

Eilinio griešno piliečio aki
mis žiūrint, nereikėtų dėl to 
sielotis. Reikėti,i tas biznis pa
likti pačiam Dievui: jis juk ži
no, kuris mirštantysis 
šventas, kuris prakeiktas.

Mums reikėtų daugiau
pintis žemiškais reikalais; 
reikėtų daugiau darbuotis, 
kari taika būtų išlaikyta pa
saulyj, kad darbo žmonėms 
žemėje būtų laimingesnis gy
venimas.

.vra

rū-

Atsiranda ir katalikų kuni
gų, kurie galvoja panašiai.

šiomis dienomis vienas žy
miųjų Romos jėzuitų kunigų, 
Alighiero Tondi, pasakė:

— Stoju j komunistinį judė
jimą, civilizacijos viltį.'

Kunigo Tondi pasisakymas 
ir veiksmas buvo savotiška 
bomba Vatikanui.

Vyskupas Sheen, taipgi ta
po sukrėstas. Sheen, atsimin
kime, ligi šiol didžiavosi, kad 
jis radare nemažai atsivertė* 
lių v katalikų tikėjimą, o Čia, 
įštai/jam esant Romoje, gilus 
galvotojas, jėzuitas kunigas 
atsiverčia “į kitą pusę”!...

Vatikano organas, “L’Osser- 
vatore Romano” kunigo Ton
di žygį viešai pasmerkė, — 
natūralu!

“Pasitikiu, kad jūs kaipo 
ištikimi amerikonai vėl kuo 
greičiausiai gaminsite plie
ną, kuris kritiškai reikalin
gas Korėjos karui ir savo 
šalies apsigynimui.”

Kartu Trumanas pašaukė 
unijos ir kompanijų atsto
vus į derybas Baltuosiuose 
Rūmuose.

Vis.i korespondentai su
prato, jog Trumano atsi
šaukime slepiasi grūmoji
mas naudoti teismo in- 
džionkšiną - drausmę, vers
tinai liepiant streikieriams 
grįžti darban, jeigu jie gai
šuotu, u

Trumano prekybos sekre-1 
torius Charles. Sawyer pra
nešė, jog nežada pakelti 
plieno darbininkam algą, 
kol Aukščiausias Teismas

Žuvo “greičiausias” anglų 
rakietinis bombonešis

protestavo, kad Japonija 
reikalauja iš Korėjos atpil
du už japonų įtaisytus ge
ležinkelius ir kitą nuosavy
bę, - I

Japonų valdžia taipgi rei- j 
kalauja atlygint jiems nuo-1 
stolius, padarytus per ei
namąjį Korėjos karą.

Pietinė Korėja sako, Ja
ponija tais reikalavimais 
laužo tik ką padarytą tai
kos sutarti.

London.—Bedarant skrai- 
d y m o p iv 11 i m u s, s u d. u ž o 
naujas, “greičiausias” ra
kietinis Anglijos bombone
šis, varomas dviejų motorų. 
Žuvo abudu lakūnai.

Neseniai pirmiau taip pat 
susprogo toks anglų bom
bonešis.

Amerika irgi statosi ko
pijas tų Anglijos bombone
šiu.

Rieve vėl bus Audėjų 
Unijos pirmininkas

Ko-ke nuo bet kokiu teisiu 
rėjoje.

Japonai li9T0 metais 
grobė Korėją ir valdė 
iki buvo išvyti per Antrą
jį pasaulinį karą.

UZ- 
ją,

Kodėl Sovietai daugiau 
lėktuvų pasistato?— 
klausia kongresmanai

Washington. — Republi- 
konai kongresmanai Walter 
Norblad ir Charles Nel
son, ginklinio komiteto na
riai, užklausė valdžių:

Kodėl Sovietų Rusija pa
sistato tris bei keturis kar
tus, daugiau lėktuvų, negu 
Jungtinės Valstijos.? Kas 
kliudo Amerikai pasivyti ir 
pralenkti sovietinę lėktuvų 
statybą?

Cleveland, — CIO Audėjų 
Unijos suvažiavimas vėl iš
rinko Emilį Rieve unijos 
prezidentu. Už Rieve bal
savo 1.223 delegatai, o už 
jo priešininką Geo. Baldan
ti 720.

Unijos sekretorium iždi
ninku tapo išrinktas phila- 
delphietis William Bollock, 
kurį Rieve piršo, 
danzio šalininką 
Conną.

000 nariu

Lujų -M.

turi 400,-

Bulgarija protestuoja prieš
Turkijos laivo įsiveržimą

Alighiero Tondi dabar ener
gingai kovos už taiką ir lai
mingesnę buitį Italijos liau
džiai, velkančiai vos bepake- 
iiamą skurdaus gyvenimo naš
tą.

Kun. Tondi nėra pirmutinis 
ir nepaskutinis. Italijoje yra 
nemažai dvasiškių, veikiančių 
progresyvių žmonių judėjime.

Sofija, Bulgarija. — Ka
rinis Turkijos laivukas pri
plaukė arti Bul g a r i j o s 
kranto. Bulgarų krantų 
sargai įsakė laivukui su
stoti. Bet laivukas ėmė 
šaudyti. Tuomet bulgarai 
paleido savo patrankų šū
vius,, ir turkų laivukas spru
ko tolyn,

Bulgarų valdžia dabar 
užprotestavo Turkijai prieš 
Įsiveržimą į Bulgarijos van
denis.

ORAS. — švelni giedra.

Senatorius Estes Kefaųver ir jo žmona United Textile 
Workers unijos (Amerikos Darbo Federacijos) kon
vencijoje Miami Beach, Fla. Konvencija užgyrė jo kan
didatūrą j prezidentus.

Bus teisiama daugiau karinių 
lakūnų už atsisakymų skraidyt

San. Antonio,
Tapo 
teismą dar šeši lakūnų ofi- 
cieriai už atsisakymą skrai
dyti.

Kai kurie skundžiasi silp
nais nervais, sakosi biją

patraukti į karinį
Yorko Times rašytojas 
Hanson W. Baldwin teigia, 
kad nupuolė jaunų ameri
kiečių patraukimas į oro 
jėgas. Dingsta įsivaizdavi
mas apie lakstymų didvy
riškumą. Daugelis nusivylę 
k o rojini u karu.
jie manydavo, kad karinių 
lakūnų tarnyba lengvesnė, 

■garbingesnė ir netaip pavo- 
Ijinga. Dibar supranta di-

Pirmiau
neturį patyrimo naujie
siems lėktuvams vairuoti;
treti sako, jų žmonos bijo, 
kad jie nežūtų. ■ ;

New York.—Karinis New Įdėlius to pavojus.

Eisenhower turi jau 
daugiau delegatų 
negu sen. Taftas

Washington. — Per 
minacijas republikonų, kan
didatų i prezidentus gene
rolas Eisenhoweris iki šiol 
gavo 278 delegatus į .naci- 
onalį Republikonų Partijos 
suvažiavima, o senatorius

110-

Tas suvažiavimas liepos 
mėnesį Chicagoj galutinai 
parinks republikonų kandi- 
data i prezidentus. 

V JI.

Demokratų kandidatai
Senatorius Brien McMa

hon, atomų jėgos komisijos 
pirmininkas, taipgi pasi
skelbė kaip demokratų kan
didatas ų prezidentus.

Kiti jų kandidatai yra. se
natoriai Kefaųver, R. B. 
Russell ir Kerr ir Averell 
Harrimanas, administrato
rius bilijonų dolerių fondo 
svetimiems kraštams' gin
kluoti prieš komunizmą.

Tarp demokratų kandida
tu nėra nė vieno “znai- 
maus,” Įtakingo politiko.

Valdžia prašo 3 bilijonų 
dol. naujom lėktuvų bazėm

MILIJONAI ŽMONIŲ 
MARŠAVO GEGUŽINĖJE 
UŽ TAIKĄ PASAULYJE
Maskvoj maršavo 2 milijonai, 
Japonijoj 3 mil,; daug ir kitur
GEGUŽINĖ DEMON
STRACIJA NEW YORKE 
TAIPGI PAVYKO

Patys komerciniai radijai 
ir laikraščiai pripažįsta, 
kad Pirmosios ^Gegužės de
monstracijose d a 1 y v a v o 
daug milijonų žmonių įvai
riuose pasaulio kraštuose.

New Yorkas yra virtęs 
didžiausiu kurstvmu centru 
prieš komunistus ir taikos 
reikalautojos. Bet ir čia už 
taiką maršavo 80,000 žmo
nių drauge su komunistais. 
(Plačiau apie tai vietinėse 
žiniose.)
MILŽINIŠKI MARšA- 
VIMAISVETUR

Maskva, — Pirmosios Ge
gužės parade Maskvoje 
maršavo 2 milijonai darbi-

ninku, valstiečių, studentų, 
kariškių ir kitų. Paradą 
stebėjo premjeras Stalinas, 
kiti Sovietu vadovai ir 
įvairių šalių diplomatiniai

Nešamose vėliavose - iš
kabose daugiausiai .mirgėjo 
ohafciai:

—Už Sovietu, Amerikos 
ir Anglijos žmonių draugiš
kumą kovoje už taiką.

Maršalas. Leonidas Govo
rovas, kalbėdamas maršuo- 
tojams, tačiau, pabrėžė rei
kalą Sovietų Sąjungai bu- 

j dėti prieš “banditus, anglų- 
amerikonų imperialistus, ” 
kaip kad jie pasirodė Korė
joje.

Siaurinama gazolino ir 
kerosino pardavinėjimas

Washington. — Valdžia 
įsakė susiaurinti gazolino ir 
kerosino pa rd a vi n ė j i m ą 
New Yorke, New Jersey, 
Pen nsyl va n i joj, (Ion necticu- 
te ir trylikoje kitų rytiniųKariniai vadai sako, 

ginklams reikią daugiau valstijų, kol eina aliejaus -
• gazolino darbininkų ctr:i

kaip 46 bilijono dol.
strei

kas. Jie streikuoja visur, 
apart Californijos.

Washington. — Valdžia 
prašo Kongresą paskirti'

lerių naujoms karinių lėk
tuvų stovykloms statyti na
mie ir užsieniuose.

Bilijonas dolerių būtų iš
leistas tokioms stovykloms 
įvairiuose svetimuose kraš
tuose.

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius Robertas 'A. 
Jjoyett ir laivyno sekreto
rius Dan A. Kimball deja
vo, kad Kongreso Atstovų 
Rūmas nutarė ginklavimui
si išleisti “tiktai” 46 bilijo
nus dolerių per metus. Pa
sakojo, kad kongresmanai 
tuo būdu “baisiai silpnina 
šalies apsigynimą.” Vai-

nais doftyriu daugiau.
Bet 46 bilijonai dolerių 

reiškia, jog per 1 metus tu
ri būti sumokėta kariniams 
reikalams po 306 (jolerius ir 
66 centus nuo kiekvieno 
amerikiečio, vyro, moters ir 
vaiko.

Naujas, bet paprastas
A-bombos sprogimas

Las Vegas, Nevada. — 
Ketvirtadienį buvo išsprog- 
.dinta’ dar viena atominė 
bomba N^vados dykumoje. 
Sprogimo 'šviesa buvo ma- 
,tyt per 50 mylių.

2,100 marinų' buvo pasi
slėpę duobėse jr apkasuose 
už 3 iki 4 mylių.

Kada moksliniai instru
mentai patikrino, jog nebus 
didelio pavojaus nuo ato
minių dulkių bei spindulių, 
tai marinai iššoko ’ iš apsi- 
kasimų.

A-bomba sprogo, kaip ir 
paprastai.

Jungtinės Valstijos iki 
šiol išsprogdino viso 28 ato
mines bombas.

tomobiliams gazolino.

Nuskendo bombonešis 
su 7 amerikonais

JAPONIJOJ
Tokio, Japonija. — Pir- 

i mosios Gegužės demonstra
cijose Japonijoj dalyvavo 3 
milijonai žmonių. Vien sos
tinėje Tokio maršavo 300,- 
00.0 darbininkų, studentų ir 
kitų piliečių. Maršuotojai 
šaukė: “Šalin amerikonus!” 
“Važiuokite sau namo!”

Panašios demonstracijom 
įvyko keturiuose šimtuose 
Japonijos miestų .

Tampa, Florida. — Bom
bonešis B-29 darė šaudymo 
pratimus, žemai skraidyda
mas. Nukrito jūron, nu
skandinant 7 lakūnus.

Užginta keliaut Į Sovietus 
ir draugiškas jiem šalis

departments užgynė Ame
rikos piliečiams be specialių 
leidimų 'keliauti Į Sovietų 
Sąjungą ir draugiškus jai 
kraštus — Į Kiniją, I_enki- 
ją, Čechos.lovakiją, Albani
ją, Bulgariją, Vengriją ir

Iki šiol amerikietis, gavęs 
užsieninį pasportą, galėda
vo lankytis ir tuose kraš
tuose. Dabar ant paspor- 
to bus pažymėta, kur už
drausta amerikiečiui 
liauti.

ma demonstrantus, mėtė 
troškinančias ašarines bom
bas, mušė juos buožėmis ir 
grūmodama šaudė žemėn. 
Pranešama, kad užmušė 
bent vieną demonstrantą, .o

Maršuotojai apmėtė ak
menimis karini amerikonų 
centrą, vertė ir degino ame
rikinius automobilius. Sa
koma, sužeidė kelis ameri
konus.

Viso sužeista apie 600 
žmonių, skaitant demon- 
strantus.' ir “tvarkdarius” 
policininkus. Areštuota ke
li šimtai maršuotoju.

ke- i

SUDEGĖ 4 MOTERYS 
PĘIEGLAUDOJE

Branford, Conn. — Per 
gaisrą senyvų moterų prie
glaudoje sudegė keturios 
moterys, tarp jų ir pati 
prieglaudos vedėja.

BERLYNE
Berlin. — Rytinėje, sovie

tinėje Berlyno dalyje pusė 
milijono žmonių maršavo 
gegužinėje iškilmėje. Nešė 
paveikslus Stalino ir -ryti
nės Vokiečiu Demokratinės 
Respublikos vadovų. Visur 
plevėsavo vėliavos su šū
kiais: “Už taiką!” “Už Vo-K 
kietijos sujungimą Vienon 
demokratinėn valdžion.”

10,000 demonstrantų per
simetė *ir į vakarinį Ber
lyno ruožtą, užimtą anglų, 
amerikonų ir francūzų. Jų 
policija atakavo tuos de
monstrantus kaip “įsiveržė
lius”; daugeli sužeidė ir 50 
suėmė.

Vakariniame Berlyne bu
vo suruošta demonstracija 
prieš komunizmą.

New York. — D. Sčiada- 
resienė pasmaugė savo 4 
mėnesių dukrelę.

Paryžius.—Prancūzų poli
cija puolė gegužihius de
monstrantus Douai ir Va
lenciennes miestuose. Su
sidūrimuose sužeista 45 as
menys.
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Bus prieita prie to, kad 
i ir mažosios radijo stotys, 
čia ir ten, paseks didesnią- 
sias. Tai yra, žinoma, blo-

miesto smetonininku ruoš
tą mitingą “vasario 16 mi
nėti;'” Korespondentus ra
šo : • i

VEIDMAINYSTE
GEGUŽĖS PIRMOSIOS proga per “Voice of 

America” radiją buvo transliuota į pasaulį nemaža kal
bų, aiškinančių Europos ir Azijos žmonėms šios tarp
tautinės darbininkų dienos reikšmę.

Pagalvokite: mūsų krašto valdovai pasimojo būti tarp
tautiniais darbininkų mokytojais. Jiems talkon stojo 
tokie darbo unijų vadovai, kaip William Green ir Philip 
Murray.

Mr. Green, tarp kito ko, pasakojo pasaulio darbinin
kams Gegužės Pirmosios istoriją. Ji atsirado Amerikoje. 
Jos sumanytoju buvo Amerikos Darbo Federacija(1886 
lietais), o vėliau, po trejų metų, tie patys Amerikos dar
bininkai pasiūlė Antrojo Internacionalo kongresui Pa
ryžiuje, kad jis paskelbtų Gegužės Pirmąją tarptautine 
darbininkų diena, kovos diena už darbininkų reikalų pa
gerinimą.

Faktai, kuriuos Mr. Green dėstė, teisingi. Bet 
už šitų faktų slepiasi?

Kodėl Green ir Ko. netęsia tų gražių tradicijų, 
paliko organizacija, katros jis yra pirmininku?
ADF ir CIO vadovai Gegužės Pirmosios nešvenčia Ame
rikoje? Kodėl jie šią dieną paneigia?

Jie gal būt atsakys: komunistai ją iš mūs pasiėmė. 
Tai kam reikėjo ji komunistams atiduoti? Jeigu Ame
rikos Darbo Federacija ir CIO šiandien išvestų savo na
rius į gatvių eiseną, jeigu iškeltų obalsius, reikalingus ir 
naudingus darbo žmonėms, tai komunistams nebeliktų 
kas veikti.

Valdančioji Amerikos klasė Gegužės Pirmąją visaip 
neigia. Ten, kur vyksta gatvėse eisena, policija ją žiau
riai varžo; kai chuliganai puola eisenos dalyvius, polici
ja nieko jiems nedaro.

Na, ir tuo pačiu kartu toji pati valdančioji klasė di
džiuojasi prieš pasaulio darbininkus, kaip čia viskas ge
rai, o kaip ten, kur darbininkai oficialiai švenčia savo 
dieną, savo šventę, esą 'bloga.

Kokia veidmainystė!

GERAS PAKLAUSIMAS
Dienraštis Vilnis rašo:

Net toks konservatyvūs laik
raštis, kaip ‘Washington Post’ 
smerkia Amerikos politiką 
Tunisijos ir bendrai arabiškų 
valstybių klausimu. ■ ■

Achesonas aiškinasi, kad 
Amerikos delegatas Jungtinė
se Tautose todėl ‘susilaikė’ 
nuo balsavimo, kad : duoti 
Prancūzams ir tunisiečiams ( 
daugiai! laiko patiems susitar
ti- •

‘Washingtono Post’ šarkas-

Nors ir taip nekoks mūsų 
tautos atmatų rėmėjų skaičius 
minėjo vasario 16, bet lietui 
užėjus, ir tas ištižo; Negelbė
jo ne iškilmingos “tėvelio” 
mišios, nė graudūs žodžiai 
prašant dievo, kad urugvajie
čių akyse pasirodžius su skait
linga eisena. Matomai, kad ir 
dievui nepatiko toks “tėvelio” 
žmonių mulkinimas, nes palei
do smarkų lietų.

Net ištikimiausios 
davatkėlės .ir tos
“Gerai yra pasakyti, kad vi
sos. valdžios nuo pono dievo

- valios. Ir kurie eina prieš esa-

■‘tėvelio” 
burbėjo:

mą valdžią, tai tuos dievulis 
ir baudžia”.

kas gi

kurias
Kodėl

Kokios šalys buvo atstovautos 
ekonominėj e konf er enci j o j e

Nepaisant kapitalistinių vai- viriio praplėtimą 
d žiu priešingumo ir tarptaūti- šaulį, 
nes ekonominės konferencijos 
pasmerkimo, pasirodo, jog vis 
tiek konferencija buvo- skait
linga ir labai efektinga: -žur
nale “News” surandame sąra
šą kraštų., kurie konferencijo
je buvo atstovaujami. Vieni 
kraštai buvo' oficiališkai su 
valdžių užgyrimu atstovauja
mi, o kiti tiktai privatiškais 
biznieriais bei biznio atsto
vais. ■. L • 
J ' Viso konrf. susirinko 471 at
stovas. Sekamos šalys’ buvo

po visą pa-

Į JAPONIJĄ mūsų valdovai pasiuntė nusibankruta
vusį socialistų lyderį Norman Thomas.

Jis buvo pasiųstas pamokyti japonus darbininkus, kaip 
• jie privalą veikti, kaip jie privalą džiaugtis amerikinėmis 

okupacinėmis jėgomis Japonijoje.
Ponui Thomasui tačiau nepavyko. Mitinge, kuriame 

jis kalbėjo, Gegužęs Pirmąją, kilo triukšmas ir viskas 
iširo. Matyt, japonams darbininkams pritrūko kantry
bės, besiklausant mokytojo, kurio partija užgiria karinę 
politiką, kurio partija eina ne su darbininkų klase, o su 
Wall strytu.

GERA REZOLIUCIJA
' TEXTILE WORKERS UNION (CIO) ,' savo suvažia
vime plevelande vienbalsiai priėmė rezoliuciją, smer
kiančią mūsų krašto aukščiausį teismą už tai, kad jis už
gėrė Smitho aktą, užgyrė vienuolikos komunistu vado
vų nubaudimą kalėjimu.

.Smitho aktas ir jo užgyrimas, sako rezoliucija, yra 
pavojumi visų žmonių laisvei, žodžio laisvei.

Rezoliucijos autoriai, atsiminkime, nėra komunistai. 
Tie, kurie rezoliuciją priėmė, taipgi daugumoje nėra ko
munistai bei jų šalininkai. Tačiau jie teisingai įmato 
pavojų ten, kur jis yra,—pavojų ne tik komunistams ir 
progresyviams, o visiems darljo žmonėms, ypatingai uni- 
įistams darbininkams.
7* Dėl to tenka sveikinti tekstiliečių suvažiavimą už šį 
žygį. Reikia turėti vilties, kad rezoliucija nepasiliks tik 
popieriuje, bet kad tekstiliečiai nariai, pasirccndami ja, 
daugiau darbuosis, gindami tuos, kurie šiuo metu yra 
pagal Smitho aktą persekiojami.

Kova už persekiojamuosius yra kova prieš patį Smi
tho aktą, už jo atšaukimą.

1 atstovaujamos: ' ’ ' . •
r Albanija; Argentina, Aus1 
traįija, Austrija, Belgija, Bra-

. zilija, Bujjma, Canada, Ceylo-. 
nas, Čilė, Kinijos Liaudies Res
publika, Cuba, Cyprus, čecjio- 
slovakija,' Danija, • -Egyptas, 
Suomija, Francija, Vokiętij.os 
Demokratinė Respublika, Va
karinė Vokietija, Didžioji Bri
tanija, Graikija, 
Vengrija,' Islandija, 
Indonezija, Iranas, 
Italija, Japonija, 
Liaudies Demokratine Res
publika, Lebanonas, Luxem- 
burgas, Meksika, Mongolijos 
Liaudies Respublika, Norvegi
ja, Pakistanas, Paragvajus, 
Lenkija, Rumunija, Švedija, 
Šveicarija, Tarybų Sąjunga, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Urugvajus, Venezuela, Viet- 
Nam.

Apart kitų žygių dėl page- 
ririimo komercinių santykių I 
tarpe įvairių kraštų, konferen- junga), 
cija išrinko platų komitetą. I 
Komitetui pavesta 
konferencijos liutarimų prave- j 
dimu gyveniman ir darbuotis j

ĮI o 11 an d i j a, Sajų nga ). 
j ri d ija, 
Izraelis, 
Korėjos

Komitetas susideda iš seka
mų žmonių:

Antoine Allard (Belgija).
Paul Bastid (Franci j a).
Oliver Vickery (Amerika).
Victor Manuel Gutierrez 

(Guatemala).
Josef Dobrestberger (Aus

trija).
Imre Degen (Vengrija).
Hossein Daryush (Iranas).

'Henri Jourdan (Pasaulines 
Darbo Unijų Federacijos),-

’ Mohammad Ifrihar-iid-Din 
(tranas):' ’ i ;

Greta -Kuckhoff (Vokieti
ja)'. ' I ' ' ’ : ■ 1 f

.1 'Lalchanjd; Iliraqh'and (Indi-
;• . . < ■ ■

Oskar Lange (Lenkija).
Pierre t Lebrun (Francija).
Liu Ning.-i. (Pas. Darb. Fe

deracijos).
M. V. įtesterov '(Tarybų

Antonio Pasenti (Italija).
Jack Perl’y (Britanija).
Otakar Pohl (čechoslov.).
Joan Violet Robinson (Bri

tanija). - .
Otto da Rocha e Silva (Bra:

Sėrgio Steve. (Italija).
S u c h a. j ar T c d j as u k m ana

(Indonezija).
Filipe Florencio Freyre (Ar

gentina).
Carl Wilhelm de Vries (IIo- 

landija).
I. S. Khoklov (Tarybų Su

Edmund von Menke (Ame- 
rū pintis rika). ■ :

Chi Chao-ting (Kinija).
! Robert Chambeiron (Fran- 

už ekonominio bendradarbia-’ cija).

SKAITYTO II B AI.S AI

PADĖTI STREIKUOJANTIESIEMS!
ŠIUO METU turime du didžiulius, darbininkų streikus. 
Plieno pramonėje streikuoja apie 650,000 darbininkų. 
Aliejaus pramonėje streikuoja apie 90,000 darbininkų. 
Streikieriai kovoja dėl didesnio duonos kąsnio, dėl di

desnių algų.
Darbininkai, mato, kad jų samdytojai kraunasi pa

sakiškus pelnus, gi tuo pačiu kartu jų pragyvenimo ly
gis vis eina žemyn.
,7Dėl to jie streikuoja.

Mes'neseniai rašėme, jog neužilgo padidės darbininkų 
Streikų banga, nes gyvenimas verčia juos tai daryti.

Kiekvienas darbo žmogus privalo visokiais būdais 
streikieriams padėti, su jais solidarizuotis. Jų laimėji- 

• mas bus visų darbo žmonių laimėjimu, jų pralaimėji
mas būtų visų pralaimėjimu.

Pq audrų aprimo - V

Bet audros kai kam padai j) 
daug žalos, Nuskriausti aima
nuoja, o kiti džiaugiasi iš to, 
sakydami.’ lakiojo, kaip saka
lėlis, nutūpė, kaip vabalėlis. 
Taip atsitiko visai nešeniai, 
kai G. Klimas gamino “Biru
tės” filmą. Tūli viską dare, 
kad tik filmą nepavyktų. Na, 
ir kaip tik filmą buvo parody
ta ir R. M. ir F. Y. išėjo su 

I kritikomis, , tai ir vėl jie iš 
džiaugsmo nesitvėrė.

Bet ar jūs pagalvojate, kad 
G. Klimas atlieka milžinišką 
darbą? Jis savo kaštais ir 
triusu pagamino jau keletą 
filmų ir jos visai neblogos. 
Imk pavyzdžiui “Taika lai
mės”, — ji taipgi apytdmsi, 
o visgi svarbi filmą. Arba 
F. D. Roosevelto istorija — 
filmą sudaryta iš senų ir tam
sių paveikslų, o ji svarbi, is
torinė 
ja.

filmą, nieks nekritikuo-

■Ar toes gerai darom pa-A 
neigdami G. Klimą?,Aš ma
nau, kad negerai. Aš manau, 
kad męs turėtume džiaugtis, 
turėdami tokį ir tik vieną lie
tuvį Amerikoje. Juk nieks ki
tas iki šiol nepagamino lietu
viškai kalbančių filmų. •

Ar gerai daro mūsų draugi
jos* kurios jau buvo pakvie- 
tusios. G. Klimą su filmą “Bi
rute” ir buvo susitarta,, o, pa
matę R. M. kriti’ką, atšaukė 
rodymūfe? O kurios buvo nu
tarusios pakviesti, o pamatę 
kritikas, sulaikė kvietimus? 
Tiesa, kritikė buvo parašyta 
taip,' kad visi suprato, jog fil
mą visai bloga. Be netaip, ku
rie filmą mate. Didžiuma ne
sutinka SU' R. M. kritika. Net 
“Birutės” aktoriai sako, Nkad, 
filmuojant, jie tikėjosi daug 
prastesnes filmos, negu ji yra. 
• Aš mėnau, kad G. Klimą 
reikia kviesti su filmą “Biru
tė” " ir kiti jam turėtų padėti

“NEGRŲ ŠEIMA JAV” 
Paraše Prof. E. Franklin 

Frazier
Prof. Frazier analizuoja 

negrų šeinios ryšį nuo pat 
pradžios įgabenimo vergu į 
JAV.

Per tam tikrą laikotarpį, 
po Spalio Revoliucijos, so
vietinėje šalyje šeimos ry
šys buvo savotiškai gana 
lengvas. Kartais bile ku
riam iš tėvų užteko praneš
ti valdiškai įstaigai, kad jis 
ar ji nusprendė panaikinti 
savo šeimyninį ryšį, ir likos 
viengungiu. Lengva buvo 
tiems, kurie neturėjo kūdi
kių; gi jų turint—padėtis 
kitokia. Pagaliau, 1935 m. 
iškeltas obalsis, jog “Pras
tas tėvas negali būti geru 
sovietiniu piliečiu.” Leng
vatos baigėsi.

17i97 metu balandžio 19- 
tą dieną Mungo Park iš vi
daus Afrikos pradėjo kelio-' 
nę link Gambia, vakarinio 
Afrikos pakraščio, s.u 27 
pardavimui vergais. Vieni 
jų buvo naminiai vergai, ki
ti pagrobti besivaidijančių 
genčių karo belaisviai. Ke
lionėje prijungti dar 8 ver
gai. Su sargyba, viršyto
mis, mokytoju ir 8 moki

niais karavanas siekė 73I 
žmones. Per džiungles ir 
kalnus kelionė truko netoli 
du menesiu. Amerikos lai
vas “Charleston” nekan
triai lauke ateinančių pre
kių gabenimui į South Ca
rolina. Tai buvo pirmuti
nės" afrikiečių aukos Ame
rikos plantatoriams.

Vergai gerai nujautė, kas 
jų lauke naujame pasau
lyje. Kelionei besiruošiant, 
giminės ir artimi, susirin
kę atsisveikinti, graudžiai 
verkė; dvasiškiai atlikinėjo 
praktikuojamas atsiskyri
mo ceremonijas. Varomie
ji, nors po budria sargyba, 
visaip kovojo: vieni bandė 
pabėgti, kiti patys žudėsi. 
Viena moteris griežtai at
sisakė priimti maistą, ir po 
kelių dienų viršytos įsitiki
no, jog nugabenimas apsil
pusios iki prieplaukai bus 
dideliu apsunkinimu; atė
mė iš moters visus, drabu
žius, o ją paliko . džiunglių, 
žvėrims.

Kelione į naują pasaulį
Iki prieplauką pasiekė, 

tuzinas vergų buvo žhvę 
kelyje, vienuolika jiusilpu- 
sių mirė laive. Po trijų sa
vaičių kelionės laivas taip 
prakiuro, jog teko vergus 
atrakint vandens pumpavi- 
mui. Pražūties išvengimui, 
laivas pasuko link Vakarų 
Indijų salos Antiqua, kur- 
likusius vergus pardavė, o 
laivą, kaipo netinkamą to
limesniam vartojimui, su
naikino. Taj buvo pradžia 
prekybos žmonėmis, kuri 
sparčiai plėtėsi iki pabaigos 
Civilinio Karo, 1865 metų. 
Gaudą. Afrikoje vyrus, gau
dė moteris ir vaikus. Austin 
Steward, tyrėjas Afrikos 
vergų Amerikoje, paduoda 
sekamą legendą:

Eile metų atgal, netoli 
pajūrio, moteris plovėsi 
drabužius. Pabovyt mažą 
kūdikį ir du didesnius, ji
nai pasiprašė jau paaugusį 
berniuką, ir vaikams, bežai-

varyti tą darbą pirfnyn, o ne 
uždaryti duris. G. Klimas sa
kė, kad susitaręs su LDS 7 
•kuopa Wilkes Barre, Pa. ir 
gal Eastonc, bet tai negana. 
Reikia žinoti, kad- Klimui kai
navo daug šimtų dolerių, ga
minant filmą. Renkime rody
mus, kol dar oras vėsesnis. 
Dar daug vietų Klimas galėtą 
atlankyti.

Su Klimu pasikalbėjęs.

džiaut pakrūmėje, netikėtai 
išvydo keturi 
dais vyrus.
bėgti, bet nepažįstamieji 
juos apsupo,

baltais vei-
Vaikai bandė

juos apsupo, iš globotojo 
glėbio išpiešė mažąjį, nume
tė ant žemės, o tris dides
niuosius spiegiančius nusi
tempė į prieplauką.

Berniukai buvo parduoti 
Virginijos plantatoriams.
Nyksta papročiai ir įgyven

tos tradicijos
Prof. Frazier savo veika

le nurodo, jog Afrikos ne
grai, apart dvasiškių, turė
jo savo mokytojus su daug 
gražesnėmis tradicij o m i s., 
Moralybės klausimas stovė
jo gana aukštai. Sutuoktu
vių klausime jaunojo priė
mimą į šeimą turėjo pa
tvirtinti merginos tėvai. 
Mirusius laidojo su iškilmė
mis. Pirmieji vergai bandė 
kiek išgalint palaikyt senas 
tradicijas, bet viskas spar
čiai nyko, kadangi planta
toriai žiūrėjo vien tik į tai, 
kiek išspausti darbo iš ver
go. Keturiose ryte vergus 
prikeldavo; pusvalandis ap- 
siruošimui ir pusryčiams, ir 
į darbą iki vakaro, su pus
valandžiu pertraukos pie
tums. Žmonės, paversti į 
gyvulišką padėtį, aišku, sie-

sius, beb neilgai jais džiau
gėsi; patyrus, kad vaikai 
jau parduoti, griebėsi vi
saip juos gelbėti, bet buvo 
skaudžiai parblokšta, o at
sipeikėjus vaikų daugiau 
nematė. Už sukeltą savi
ninkui nemalonumą, motina 
buvo pririšta prie medžio^ 
ir skaudžiai nubaustą. Pa-V 
sakotojas buvo dar per įna
šas pardavimui.

Per visą vergijos laiko
tarpį šeimos ryšiai glaudė
si beveik išimtinai aplink 
motiną. Tėvas, jeigu jis bu
vo rūpestingas, kartu su 
motina globojo mažuosius; 
priešingai, motina pasiskir- 
davo kitą arba pati viena 
globojo mažuosius. Par
duotu vergių mažus vaikus 
taipgi likusios motinos au
klėjo. Kadangi priaugliai 
savininkui* nešė naudą, tai 
rūpintasi, kad stipresnės 
moterys dažniau gimdytų. 
Paaugusias mergaites, 
idant jos nebūtų per ilgai 
be naudos, savininkas pa
skirdavo stipresnį vyrą ap
vaisinimui.

Motinystės vargai
Plantacijose moterys dir

bo kartu su vyrais po už-k 
veizdos botagu. Išvengimui 
persileidimo, laike pabau
dos nėščia moteris, atgul
davo pilvu į duobę, kuo
met jai nugarą užveiz
da kančiumi raižydavo.

v Llilorvcį Įjcivlv et Loja U. j elv“ į ■ _ . . • i • i • i i

lojosi vien tiktai gyvybės I k persileidimų vykdavo,
išlaikymu: religinės apei
gos, genčių įpročiai ir vis
kas palehgva nyko, gi ver
gams palaikyt paklusniais, 
plantatoriai pradėjo skverb
ti naujus dievus, su gražiu 
pomirtiniu gyvenimu.

šeimos židinys
Prasidėjus vergų gaudy

mui, motinos instinktyviai 
visokiais būdais savo vai
kus gelbėjo. Pasitaikyda
vo, jog prie sugautų kūdi
kių motifios pačios pasiduo
davo vergijai, bile tik būti 
kartu šalia savo mylimųjų. 
Arba, vietoj sugautų paau
glių, jų vietoje, motinos 
siūlydavusi grobikams.

Vakarų Indijos.e vergų 
šeimos padėtis buvo geres
nė tuo, kad ten, būvant sa
vininkais didesnių žemės 
plotų, plantatoriai sųpirk-, 
davo visą šeimą, kuomet 
JAV šeimos būdavo išdras
kytos.: motina atskirta nuo 
vaikų, vyras nuo moters, 
parduodant po vieną ar du 
paskiriems pirkliams. Lai- 
piė buvo, jeigu pasitaikyda
vo tokios šeimos nariams 
būti parduotais į netolimas 
apylinkes, tai bent nakties 
metu galėjo vien'į kitus ap
lankyti. •

Kalbant apie motinos rū
pesčius, Douglas savo kūdi
kystės atsiminimuose pie
šia, kaip jo motina, gyvenu
si 12 mylių atstume, nak
ties metu ateidavo jį ap
lankyt ir skubėdavo, kad 

i pasiekti namus pirma, ne
gu užveizda pašauks į dar
bą. Kitas, Loguen, pasako
ja, kaip jo keturi broliai'ir 
keturios seserys buvo par
duoti. Sielvarton įpuolusią 
motiną vergų savininkas 
pririšo pašiūrėje prie sta
klių, kur ausdavo vergams 
dėvėti šiurkščius drabužius. 
Motina ištisą naktį aima
navo dėl parduotų kūdikių. 
Jo nepardavė, nes, dar bu
vo per jaunas.

Kitas vergas prisimena, 
kaip jo motina saugojo juos 
nuo pardavimo: ji paslėp
davo savo mažuosius miško 
tankumyne j maitino uogo
mis, žaliais kukurūzais ir 
būlvėnlis. Pagaliau planta
torius užtikrino motiną, jog 
jos vaikų neparduos. Varg
šė,. patikėjus niekšo žo
džiams, parsivedė fnažuo-

vaizdą piešia Miss Kimble 
iš vienos. Floridoje plantaci
jos:

“Fanny turėjo šešis kūdi- 
Ji prašo 
laukuose

kius. Visi mirė, 
.palengvinti jai 
darbą.

“Nanny turėjo 
kius; du mirė, 
leisti jai po gimdymo ilgiau 
pabūti namieje, negu tris 
savaites. į

“Sophy, Luiso žmc^Ji, 
prašo senų baltinių. Jinįįi 
serganti. Turėjo dešimtį ... 
kūdikių: penki mirė. Pra
šo bent truputį daugiau mė
sos sau ir vaikams.

“Sally, Scripioso žmona, 
turėjo du persileidimus ir 
tris kūdikius. Vienas mirė.

“Sarah, Stepheno žmona, 
turėjo keturis persileidi
mus ir septynis kūdikius. 
Penki mirė.”.

Panašūs vaizdai seka vie
nas. kitą. Neištekėjusios 
merginos su vaikais visur 
glaudėsi prie motinos. Tar
pe vergų, neištekėjusiai tu
rėti kūdikių nebuvo jokia 
diskriminacija. Kaulo pre
kė, tokia buvo vertesnė, ir 
našliai jas graibstė. Mini
ma, jog Civiliniam Karui 
jau prasidėjus, bandžiusį 
pabėgti vergų .šeima buvo 
sugauta ir plantatoriui grą 
žinta. Kuomet tėvui už di- ' 
dįjj prasikaltimą, bandymą 
pabėgti, *kirto 500 kirčių, | 
motina, vėl surinkusi savo » 
Vaikus, jų buvo 20, sena 
valtimi įrėši per naktį, kol I 
pasiekė saugią vietą.

Keičiantis vergų ekono
minei padėčiai, keitėsi iv tė
vo rolė šeimoje; vyras 
pradėjo jausti daugiau pri-« 
vilegijų link vaikų. Išsipir
kę ar kitaip išsiliuosavę ne
grai dažnai ir jie pirkosi ne 
tik vergus, bet ir žmonas, 
kurias dažnai laikydavo 
vergėmis.

Mulatai
Nors plantatoriai laikė 

vergus paniekoje, bet kartu 
sparčiai daugėjo nauja ra
sė — mulatto. Afrikiečiai 
stropiai saugojo savo rasę 

-ir didelėje paniekoje laikė 
naująjį išdavą^ bet... sun-1 
kišo gyvenimo sąlygos'lėmė 
savaip; ‘ vergų savinJnkaM, 
arba užvėizdos, gašlume 
patenkinimui, visaip viliojo 
gražesnes vetges, gi nesu-

(Tąsa ketvirtame pusi.)

tris kūdi-
Ji prašo

2 pusi.—Laisvė (Liberty)••šeštadien., Gegužės-May 3, 1952
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AIDO CHORUI 40 METU
T.

Prieš 40 metų kai kurie iš mūsų dar 
Lietuvoje buvome, kiti jau gyvenome 
šitoje šalyje, sunkiai ir ilgas valandas 
dirbdami, o kai kurie dar buvome ne
gimę.

1912 metais Amerikoje jau nemaža 
buvo lietuvių. Ir jų vis važiavo daugiau 
ir daugiau. Jei ne pirmasis pasaulinis 
karas, kuris uždare imigracijos duris, 
jų būtų privažiavę dar labai daug.

Kultūrinis darbas mūsų imigrantuose 
buvo silpnas, vos pradedąs leisti savo 
daigus,

Mūs/h žmonės mėgo ir tebemėgsta dai
ną. Lietuvių tauta—dainos tauta. Veik 

Jipekvienas mūsų su daina buvome lopšy
je supami, auginami; dirbome dainuoda
mi, džiaugėmės dainuodami ir su dainos 
pagalba apverkėme - apraudojome savo 
nedalią, savo vargus-vargelius.

Vieni, skurdo ir caristinės (vėliau 
smetoniniai-fašistinės) priespaudos akė
jami, kiti aukso pavilioti, apleidome sa- 
vo įgimtąjį kraštą, pasisklaidydami po 
platųjį pasaulį: vieni Jungt. Valst., kiti 
Škotijoje, kiti—Kanadoje, treti Pietų A- 
merikoje. Ir su besisklaidančiais mūsų 
tautos sūnumis ir dukromis sklido ir lie
tuviška liaudies daina, darbo žmogaus 
ramintoja, žadintoja, guodėja, linksmin
toja.

Ir taip pradėjo skambėti mūsų liau
dies daina ir prie Atlanto ir prie Paci- 
fiko, ir prie Hudsono žiočių, ir paliai La . 
Pl^a, ir paliai Parana, ir paliai Chicago, 
i kragai Delaware, ir tt.
^Nors šitos upes buvo svetimesnės, ta
čiau jos vis tik mums priminė tėvelį Ne
munėlį, plaukiantį tykiai, tykiai, o prie 
jo ne taip tykiai verkiančią motulę ir 
jos bakūžę samanotą.

Ir taip, kniečiami noro dainuoti,—or
ganizuotai. kultūriškai, sutartingai dai
nuoti liaudies, dainą,—Brooklyne susior
ganizavo jaunų vyrų ir merginų grupė 
ir pasivadino AIDO CHORU.

Savo mokytoju Aido Choras pasirinko 
Leoną Eremina, nuo kurio mirties, beje, 
šiemet sukanka 25-ri metai.

Tai- buvo prieš 40 metų.
Abejoju, ar bent-vienas pirmųjų aidie- 

čių pagalvojo, kad po 40 metų jų pra
dėtas gražus, šviesus darbas bus tęsia
mas ir bus. pagerbtas.

* Bet taip yra!

L 1L
Alodai kompozitorius Juozas Žilevičius 

parašė straipsnį (tilpo Chicagos Drau
ge) apie lietuviškos muzikos pradžią 
Jungtinėse Valstijose. Jis skirsto mūši] 
išeivijoje .muzikos ir dainos plėtojimąsi 
į tris laikotarpius.

PIRMUOJU LAIKOTARPIU jis vadi
na tą gadynę, kai mūsų naujieji imi
grantai (tirštesnė emigracija iš Lietuvos 
į Ameriką prasidėjo apie 1868-1869 me
tus) dainavo, kaip kuris mokėjo, kai 
pasilinksminimai ir,vakaruškos vykdavo 
galiūnuose, prie baro, bei namuose.

ANTRUOJU LAIKOTARPIU p. Ži
levičius vadina tą gadynę, kai pradėjo 
kurtis lietuviškos parapijos., organizuo
tis bažnytiniai chorai, lietuviški orkes
trai bei kapelijos.

TREČIASIS LAIKOTARPIS prasidė
jo su 1907 metais, kai į Ameriką atvykA 
kompozitorius ir dainius Mikas Petraus-\ 
kas. Su Petrausko atvykimu čia prasi
dėjo naujas mūsų dainos, mūsų muzikos, 
mūsų meno plėtojimosi etapas: liaudiš
kas, rimtas, pastovus.

Man rodosi, apibūdinimas yra teisin
gas.

Atvyko Petrogrado muzikos konser- 
vatdi ijos auklėtinis M. Petrauskas. Jis 
patĄ dainuoja, jis akstiną organizuoti 
lįiauaies chorus, jis pats vadovauja cho
rams, jis teikia jiems muzikos-dainų; 
jis organizuoja savo operečių pastaty
mą. Tai kas nors nauja, ligi to laiko ne
girdėto mūsų gyvenime!

III.
Brooklyno Aido Choras, įsikūręs “tre

čiajame laikotarpyj,” pirmiausiai manė 
patenkinti tik save, — tenkintis, tuo, kad 
dainuoja, kad linksminasi,—gražiai, kul
tūriškai, organizuotai dainuoja.

Bet neilgai!
Aido Choras tuoj patapo ta kultūros 

organizacija, kuri pradėjo atlikti dides
nį vaidmenį: Choras dainavo įvairiuose 
darbininkiškų organizacijų parengimuo
se, masiniuose mitinguose, dažnai neim
damas už tai nei vieno cento. Jis dai
navo ne tik tam, kad linksminti kitus, 
kad skleisti liaudies dainą, o ir tam, kad 
su jo talka būtų sutraukta i masinius' 
mitingus daugiau žmonių, kad organiza
cijoms, kurios tuos mitingus rengė, pa
daryti daugiau pelno apšvietai skleis
ti, kad savo darbininkiška daina įskilti 
darbininkuosna ūpo, energijos, noro ko
voti už savo reikalus, už šviesesnį liau
džiai rytojų.

Neužilgo Aido Choras pradėjo dainuo
ti tarptautiniuose masiniuose mitinguo
se bei koncertuose ir tuo būdu supažin
dino tūkstančius kitataučių su lietuviš
ka daina, — tūkstančius tų, kurie apie 
Lietuvą nieko ligi tol nežinojo!

Aido Choras dainavo visose didesnėse 
Niujorko miesto salėse. Jis dainavo di
džiuliuose sambūriuose, įvykusiuose Ma
dison Sq. Gardene, kur telpa 20,000 
žmonių. Taip, ir nuo to didžiulio pasta
to estrados skambėjo aidiečių dainos, ku
rias lydėjo tūkstančių griausmingi ap
lodismentai!

Aido Choras dainavo didžiuliuose — 
tautiniuose ir tarptautiniuose — pikni
kuose. Jis dainavo visoje eilėje kitų 
miestų, ne vien tik Niujorke.

Argi tai ne spalvinga, argi tai ne gra
ži, argi tai ne šlovinga praeitis?’...

‘ . IV.
Per tuos 40 metų per Aido. Chorą per

ėjo daug žmonių: vieni jų, dainavę per 
tūlą laiką, pavargo ir pasitraukė, kiti 
mirė. ‘ Šiuo metu Aide nėra nei vieno 
“originalaus” aidiečio.

Šiam chorui yra priklausę žymių so
listų, — tarp kitų: Konstancija Menke- 
liūnaitė ir Margareta česnavičiūtė-Pe
tr iki enė.

Aido Choras turėjo eilę mokytojų, — 
kai kurių jau nebėra gyvųjų tarpe, šiuo 
tarpu chorą moko Mildred Stensler, ku
ri prieš 40 metų dar, spėju, buvo ne
gimusi.

Aido Choras turi labai gražią praei
tį, šviesias tradicijas ir tuo gali didžiuo
tis.

Tačiau tik praeities laurais tenkintis 
negalima, nežiūrint, kokie jie gražūs.. 
Tenka dirbti dabar, tenka chorą didinti,' 
gaunant daugiau dainininkų, tenka rū
pintis repertuaru, kad jis būtų įvairus, 
kad jis būtų rimtas, kad jis būtų ne tik 
gražus, o ir gilus!

Visa .tai auklės pačius choristus, visa 
tai auklės, mūsų visuomenę !

Progresyviai žmonės, turį balsą ir 
laisvo laiko, turėtų tuojau stoti Aido 
Choran ir dainuoti!

Rytoj, gegužės 4 dieną, įvyksiantis 
Aido Choro koncertas bus ta švente, 
kuria jis apvainikuos savo 40 metų am
žiaus sukaktį.

Būkime pramogoje.
Šia proga linkiu Aido Chorui gyvuoti 

ir dainuoti ilgiausius metus!

Aidu Aidai
Milžinkapiuos ilsis senovės gadynė,
Kada lietuvaitės žalias rūtas skynė,

J Vainikus ir dainužes berneliams pynė,
O tamsios girioj jų aidais liūliavo.
Pavergti broliai laimės ieškot išėjo.
Su dainomis, sesutės juos palydėjo.
Svetur, dainužės vargus jiems vargt padėjo, 
Nes Aidai ir Aidės kartu jas dainavo.
Sugriovus vergiją, tėvynė pakilo.
Jaunos širdys senas dainas pamilo, 
Skardūs jų aidai niekad nenutilo, 
Skelbdami laisvę senosios Lietuvos.
Toli, toli nuo tėvynės lygių laukų, 
Kur mirga, tviska jūra didmiesčio šviesų,

Drąsiai, iš Aido choro krūtinių jaunų, 
Plaukia, skamba dainos brėkštančios aušros.
Nors audros šėlsta ir pasaulis siūbuoja, 
Aidai ir Aidės vien už taiką dainuoja. 
Jų dainužes aidai visur pakartoja, 
Šaukia žmoniją prie meilės ir šviesos.

Jonas Vasilis,

LMS 3 Apskrities Pirmininko Praneši
mas Delegatams, Balandžio 19, 1952, 

Hartford, Conn.
Ši LMS 3 Apskrities konferencija 

įvyksta išvakarėse Laisvės Choro, šiame 
mieste veikiančio, 25 metų sukaktinės iš
kilmės. Mes suvažiavome ne tik į kon
ferenciją, bet dar labiau į jubiliejinį kon
certą. O pradžioje sekančio (gegužės 4) 
mėnesio mes, Brooklyno lietuviai, švęsi
me Aido Choro 40-metinę sukaktį. Ei
lė kitų chorų taip pat jau atšventė 25- 
tas ir didesnes sukaktis. O sekančiais 
metais jau sueis lygiai 30 metų nuo Lie
tuvių Meno Sąjungos suorganizavimo.

Šie jubiliejiniai koncertai, šios 25-meti- 
nės sukaktys daug ką pasako apie visą 
mūsų meninį judėjimą, mūsų meno reikš
mę. Bet šio pranešimo tikslas ne apie 
tai kalbėti. Laikas šios konferencijos 
labai taupiai ribotas.

Taip pat jūs girdėsite sekretorės pra
nešimą apie LMS 3 Apskrities Komiteto 
veiklą ir bendrą organizacinę ‘padėtį. Ką 
mes norime pabrėžti, tai, ką veiksime 
sugrįžę iš šios konferencijos.

Mes žinome, kad po šios konferenci
jos didžiausiu pavasariniu ir vasariniu 
mūsų darbu bus LMS Atostogų Moky
kla Worcesteryje. Kiekvienais metais 
Atostogų Mokyklas darosi populiariškes- 
nė ir sėkmingesnė. Atostogų Mokykla 
yra ne vien‘mokykla, bet sykiu lietuvių 
liaudies dainos, šokių, tautos istorijos, 
kultūros iškilmė ir sąskridis geriausių 
meno mylėtojų, nuo pirmųjų lietuvių at
eivių iki trečiosios kartos jaunuolių. 
Vien tik organizavimas Atostogų Mo
kyklos yra organizavimas ir stiprinimas 
mūsų meninio judėjimo.

Kita svarbioji mūsų meninė problema 
yra organizacinė. Dažnai mes pakalba
me ir spaudoje parašome, kad reikia ten 
ir ten organizuoti vienokios ar kitokios 
meninės saviveiklos grupę-organizaciją. 
Vienok, apart pakalbėsimo, nei , LMS 
Centras, nei mūsų apskritis kol kas jo
kių rimtų žygių, jokių bandymų nedarė. 
Kad vienoje ar kitoje lietuvių kolonijoje, 
nėra meninės saviveiklos organizacijos, 
mes dažniausia mętame visą bėdą sąly
goms, nenormalei padėčiai.

Dalinai tai tiesa, dabartinė padėtis nė
ra palanki. Pasikeitimaš ir visuomeni
niam lietuvių sąstate yra nemažas. Pir
mieji ateiviai sensta, miršta, o jaunoji 
ge.ntkartė amerikoniška, kita jų kalba, 
kitas'auklėjimas. Vienok'nėra kitos to
kios organizacijos, kurioje galėtų ge
riau sutapti jaunimas'su senimu, kaip 
kad meninėje, kultūrinėje organizacijo
je. kaip kad LMS.

Ir čia mes statome klausimą: Ar ga
lima dar šiose sąlygose praplėsti, pa
didinti meninės saviveiklos organizacinį 
tinklą? Taip, galima. Pirma, mes gali
me pagerinti ir esantį organizacinį stovį 
LMS vienetų, kurie dabar veikia. Orga
nizacinis gėris reiškia ne vien didesnį 
narių skaičių. Meninės saviveiklos or
ganizacijos geras stovis dar daugiau 
reiškia, kuomet ši organizacija veikli, 
sumani, visuomet turi iniciatyvą ir kuo
met tarp jos narių yra gera harmonija, 
viena sutartis.

Mūsų meninės saviveiklos organizaci
jose, kaip kad choruose ar draminėse 
grupėse, narių stovis labai mišrus. Vie
ni mes. ateiviai pirmūnai, o. kiti—mūsų 
vaikai ir anūkai. Amžiumi ir auklėjimu 
mes skiriamės, bet mūsų meninės savi
veiklos tikslas yra tas pats, jis tinka jau
nimui ir senimui. Mokėjimas meninėie 
grupėje sugyventi labai daug reiškia. Ir 
jei mes tai sąmoningai darysime ir su
prasime, kad organizacijoje mes visi Iv- 
gūs, vieni kitus toleruosime, tai ir vidi
nis organizacijos stovis daug pagerės.

Dar vienas ir z paskutinis mūsų trū
kumas, tai kad ir meninės saviveiklos 
organizacijai reikalinga ne tik nariai, 
kurie gali dainuoti, vaidinti, bet ir tie, - 
kurie moka organizuoti. Prasilavinusių 
organizatorių reikia kiekvienam meni
nės saviveiklos vienetui, jų reikia apskri
tims ir pačiam LMS Centrui. Gal būt to
dėl, kad visoje. LMS organizacijoje šis 
klausimas nebuvo rimtai keliamas, tai 
ir mūsų Atostogų Mokyklose dar iki šiol

organizavimo reikalas nebuvo progra
moje.

Tad ir baigiama šiais dviem uždavi
niais. Gerinkime vienetų organizacinį 
stovį, lavinkime organizatorius praplėti
mui meninės saviveiklos tinklų.'

W. Bovinas, LMS 3 Apskr. Pirm.

LMS III APSKRITIES
REZOLIUCIJOS

t

(Priimtos konferencijoje
balandžio 20, 1952 m., 

Hartford. Conn.)

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER
40 Years With Aido Chorus

History, we are told, repeats itself. 
There is to all of us that certain satis
faction in searching, out and noting the 
likeness of the past to the present.

Right now, the members of the Brook
lyn Aido Chorus are seeped in the his
tory of their organization. They are 
reliving, through song and story, the 40 
years of heartbeating since the chorus 
first entered its name in the books of 
time on August 29, 1912.

In the past, chorus anniversaries we
re celebrated by an extra big concert or 
operetta on that year, and by a corres
pondent writing a review of the chorus 
up in the local press. I understand that 
in 1922, in celebration of the 10th anni
versary, the favorite son. of Aidas, J. 
Nalivaika, wrote and had published a 
very comprehensive account of the early 
days of Aidas. I have not been able to 
unearth this historical report in the 
archives of the Chorus, but I certainly 
would be anxious to read it if someone 
still has a copy of it around somewhere.

This being the 40th anniversary, a 
pretty special one they feel, Aidas is 
going to write a review of its past, not 
only in the press, but right on the con
cert stdge.

On May 4, at Liberty Auditorium, Ai
do Chorus will stage this historical re
view. 'Though imany of the deeds have 
been forgotten, or seem of no conse
quence. now, the songs that were sung 

■ 40 years, ago still stir the heart. They 
seem to crop up again and again in the 
chorus repertoire.

. During World War 1, Aido Chorus 
was singing, “Kur Bėga Šešupė,” “Dul- 
Dųl-Dūdelė,” “Kur Giria Žaliuoja,” “Pir
myn,” /‘Vakarinė Daina,” “Važiavau 
Naktį.” Ten years later, Aidas record
ed on Columbia Records, “Vakarinė 
Daina,” “Važiavau Naktį,” “Tykus Buvo 
Vakarėlis,” “Neverkit pas Kapą.’ Many 
other songs were sung during those first 
10 years that we still remember and are 
still singing, “Gegužinė Daina,’ “Myliu,” 
“Karvelėli,” “Laisvės Daina,” “Tu Kur’s 
Klaidžioji Darbininke,” “Kalvis” etc.

In the early 1920’s, there was great in
terest in the musical dramas, the operet
ta. Jonas Valentis, popular present day 
dramatic actor and director, became a 
favorite son of Aidas when he gave his 
first performance in a musical play 
called “Iš Meilės,” (Historical Note— 
Last year at the LMS Summer Vacation 
School, Valentis directed a student pre
sentation of the wedding scene from this 
self-same play, “Iš Meilės.”)

Those were the days also (the 1920’s 
' we mean) of Mikas Petrauskas great 

activity as a teacher and composer. Six 
of his operettas were staged by our Ai
do Chorus. They were, in consecutive 
order, “Lietuviškas Milijonierius.” “Gi
riu Karalius,” “Kacninkrėtis ir Malūni
ninkas,” “Consilium Facultatis.,” “Apves
dinkite ir Mane” and “Velnias Išradė
jas.^’

Other Aido Chorus people, Jike K. 
Menkei, Jonas Butėnas. Arlauskas, J. 
Velička, and M. Česnavičiūtė, were con- 
certizing as soloists all over the states. 
The Chorus itself sang at one affair or 
other pretty neariv every weekend. In
vitations to perform were more numer- 

• oųs than could be fulfilled.
The reasons for all this activity then 

are pretty obvious to all of us. A steadv 
concentrated-zflow of new immigrants 
from Lithuania poured into the larger 
manufacturing centers. They were, as 
a rule, young people, eager to make 
friends, meet others and learn the wavs 
of those alreadv settled here. They im
mediately allied themselves with other 
minority grouns. It wasn’t at all unus
ual at an Aido Chonis concert to have

(Tąsa 5-tam pusi.) •

LMS ATOSTOGŲ MOKY-* 
KLOS REIKALU

Mes, LMS 3 Apskrities 
metinės konferencijos dele
gatai, susipažinę su perei* 
tos ir pirmiau įvykusių 
Atostogų Mokyklų pasek
mėmis, užgiriam tą gražų 
meno - kultūros plėtimui 
darbą.' /

Mes reiškiame širdingą 
padėką Worces.terio lietu
viams, -kurie suteikia savo 
gražųjį paiką mokyklos pa
talpai ir taip uoliai dar
buojasi mokyklos įvykini- 
mui.

Kadangi ateinančios va-, 
saros Atostogų Mokyklą 
jau bus penktoji iš eilės, tai 
ji turi būti dar didesnė ir 
sėkmingesnė. Mes pasiža
dame veikti savose organi
zacijose ir tarpe pavienių 
asmenų, kad kuo didesnis 
skaičius jaunimo ir suaugu
sių dalyvautų penkmetinėjė 
atostogų mokykloje, kuri ir 
vėl įvyks Worcesterio lietu
viu Olympia Parke, liepos. 
6-20, 1952 m.

LMS CENTRO IR SUVA- 
ŽIAVIMO KLAUSIMU
LMS 3 Apskrities vienetų 

delegatai, susirinkę į meti
nę konferenciją, balandžio 
19-20 dd., 1952 m., Hartfor
do mieste, apgailėtinai pa
stebime LMS Centro Komi
teto neveiklumą. ' Ypatin
gai šiuo laikotarpiu, kuor

veikla gyvinti, plėsti, tai. 
Centras nerodo jokio susi
domėjimo šios meninės-kul- 
tūrinės organizacijos bū
kle.

Taip pat mes. nieko ne
girdime iš LMS Centro, kas 
daroma ir kodėl neišeina 
mūsų organas — Liaudies 
Menas. Centras gyvumo 
neparodo nei repertuaro pa
ruošimui, nei organizacinėj 
vadovybėj. Tokia padėtis 
veda LMS organizacijąprie 
merdėjimo, marinimo.

Todėl mes, LMS 3 ApskrL 
ties delegatai, nutariame:

1. Kad LMS Centro Ko
mitetas ateinančios vasaros 
metu šauktų nacionalį Lie
tuvių Meno Sąjungos suva- 
žiavima.

*

2. Mes siūlome, kad na- 
cionalis LMS suvažiavimas 
būsų šaukiamas laikotarpiu 
LMS Atostogų Mokyklos, 
tarpe liepos mėnesio 6-20, 
1952, Worcesteryje, Mass.

GERINIMUI MENO 
SAVIVEIKLOS

LMS 3 Apskrities metinė
je konferencijoje, įvykur 
šioje balandžio 19-20, Hart? 
ford, Conn., mieste, plačiai 
diskus.uota meninės savivei
klos grupių organizacine 
padėtis. Iš raportų ir dis- . 
kusijų'pasirodė, kad dabar
tinė meninės saviveiklos 
vienetų padėtis gali page
rėti, sustiprėti.

Todėl mes., konferencijos 
delegatai, darome sekamus 
nurodymus:

1. Gerinimui ir stiprini* 
mui mūsų chorų, dramos 
grupių, reikalinga geras, 
atydus ’ organizacinis dar
bas. Organizacinis darbas 
reiškia traukimą naujų ir 
buvusių narių į meninės 
saviveiklos grupes. Šio dar
bo vedimui privalo būti spe
cialiai išrinkti organizato
riai, tam tikros komisijos 
arba veikli grupės valdyba. 
Šį organizavimo darbą rei
kia vesti atsidavusiai, ener-

(Tąsa 4-tam pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Seštadien., Gegužės-May 3, 1952
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tinkančias persekiojo. Daž
nai tokioms moterims siū
lydavo lengvesnius darbus 
—stubos ruošą, virimą, siu
vimą. Tokiu motinu ir vai
kams būdavo lengvesnės 
sąlygos. Pagalinus, neku
riose vietose mulato vaikų 
skaičius beveik lyginosi po
no vaikų skaičiui. Prezi
dento Madisono sesuo kar
tą pareiškė: “Nors mes, 
pietinių valstijų moterys, 
esame komplimentuojamos 
žmonomis, dažnai esame 
tiktai haremo šeimininkė
mis.”

Pasipriešint baltam po-,- 
nui reiškė sužalojimą arba 
mirtį. Prof. Frazier cituo
ja vaizdą neklusnios mer
gaitės:

“Thomas James, Jepso 
antrasis sūnus, turėjo akį 
ant gražios negraitės, ir ro
dė jai nemoralius gestus. 
Mergaitė nepasidavė. Gi 
žinodamas, kad jos neįveiks, 
ryžosi keršyti. Vieną nak
tį pašaukė mergaitę į “gin 
house” (baudimo vietą), su 
trijų draugų pagalba nuplė
šė mergaitės drabužius, 
parmetė kniūpsčią, per pus
valandį rapnyku raižė taip, 
jog kožna kirtis paliko 5-6 
colių žaizdą. Nelaimingos 
šauksmai nieko negelbėjo. 
Sadistas, pasitenkinęs kers- ■ 
tu, paliko pusgyvę šliaužti 
į savąją lūšną.”

Kitas pasakoja, kaip jo | 
tėvas, sumuštas ir nupjau
ta ausimi, buvo baisiai su
jaudintas. Tėvas bandė ap
ginti motiną nuo pono. Ma
rylando valstijoje už pakė
limą rankos prieš baltąjį 
pabaudai galėjo nupjauti 
ausį. Tėvas pasidarė agre
syvus ir pagaliau ponas i 
pardavė jį kitam.

Nekuriose valstijose bal
to tėvo mulatai vaikai skai
tėsi laisvi. Marylando vals
tijoj, jeigu balta tarnaitė 
pagimdė mulato kūdiki, kū
dikis skaitėsi laisvu, bet vė
liau įstatymas buvo pakeis
tas taip, jog ne tik tarnai
tė, bet bile moteris, pagim
džiusi mulato kūdikį, pri
valėjo už bausmę išbūti 

/ septynis metus tarnaite. 
Baltų vyrų tas nelietė. 
Pennsylvanijos valstijoj bal
tos. moters mulato kūdikis 
per penkis metus privalėjo 
būti tarnu bei tarnaite.

Virginia valstijoj 1860 m. 
mulatų skaičius siekė 23,- 
500. Netoli visi buvo vai
kai baltų tėvų ir negrių mo
tinų. Pagaliau ir aristo
kratės pradėjo savo vyrus

Kultūrinis lavinimas
Biografas vyskupo Hen

ry M. Turner, kuris buvo 
pirmuoju vyskupu metodis
tų episkopai!!; afrikiečių 
kilmės vyskupu, pažymi, 
jog balta moteris patomijus 
vaiko gabumus, pradėjo yį 
mokyt skaitymo ir rašto. 
Už tokį prasižengimą mo
kytojai grėsė kalėjimas. 
Turnerio motina, .būdama 
laisva, išsikėlė gyventi į ki
tą apylinkę,.kur vėl pasam- 

i dė vaikui mokytoją, bet ir 
anai grėsė tokia, pat baus
mė. S. Carolina ir kitose 
valstijose įstatymai draudė 
mokyt negrų vaikus. Pluto- 
kratų namuose dažnai šalia 

Į žmonos baltų vaikų bėginė- 
i jo ir žaidė to paties tėvo 
1 vergių mulatai vaikai. Ma- 
I žį kūdikiai diskriminacijos 
I vieni link kitų nejautė ir 
! tamsiaodžiai išmokdavo kai 
' ką nuo stropiai auklėja<mų 
i baltųjų. Kiek paaugusiems 
' baltosios damos griežtai

toti gražesnę dikciją ir iš
sireiškimus, kas net ir da
bar dažnai pastebima, tarpe

Pamokslininkas John Char
vis, gimęs 1763 m. iš gryno 
kraujo negrų tėvų, jaunose 
dienose buvo gabus ir vė
liau jis buvo pasiųstas į | 
Princeton Universitetą eks-1 
perimentui, ar negras gali 
siektis bent kokio mokslo. 
Pasekmės buvo teigiamos. 
Charvis pakilo tiktai iki 
presbiterijonų pamokslinin
ko, bet 1831 m. legislatūra 
uždraudė jam, kaipo ne
grui, sakyti pamokslus. 
Charvis kreipėsi dvasiškių 
užtarimo,’bet anie jam siū
lė tiktai dievo malonių. Sa
vo gyvenimą jisai pašven- 

pavergtos netė švietimui 
grų rasės.

Civiliniam 
gus, negrai

Karui pasibai- 
sparčiai emi

gravo link šiaurės ir vidu
riniu valstijų, ypač Chica
nos, kur tikėjosi geresnių 
ekonominių sąlygų. Diskri
minacija dar ir dabar juos 
skaudžiai spaudžia, nors 
dabar bent viešai nedrįsta
ma kalbėti “ar negrai-gali 
protauti?”

Iš Tekstiles Unijos Konvencijos
CLEVELAND, OHIO.

Textile Workers Union of A-j 
merica (CIO) konvencija atsi-| 
darė balandžio 28 d. 10 vai. iš 
ryto. Delegatų privažiavo iš 
33 valstijų ir iš Kanados. Vi
so dalyvauja 1,936 delegatai. į

I šita konvencija abi frak-
• * ' ‘ tcijos smarkiai rengėsi laimėti. ; 

Bet kaip pasirodė pirmą di.c- į 
ną, tai Baldanzi frakcija ran-l 
dasi mažumoje, tuo tarpu, 
priėš du metu konvencijoje ji į 
turėjo daugumą. Kai kuriose į 
vietose visai įleišrinko jo pa-j 

, sekėjų į konvenciją. • • 
h Pamatinio skirtumo tarpe 
2 Jų abiejų pusių vadų nėra jo-' 
J kio. Kova eina tiktai už vre- 
’* tas ir vadovybę. Vadai piau- 
V naši tarpe savęs, o tas unijai! 
’-neša blėdį. Nesirūpinama or-. 
• ganizuoti neorganizuotus teks- 
J tilės pramonės darbininkus. 
NDidelė dauguma tos pramonės 

.darbininkų tebėra neorganb 
Rzuoti. Nuo to skaudžiai nuken- 
, čia ir organizuoti darbininkai. 
U M&, kur darbininkai organi- 

žuoli, ten darbo sąlygos ge- 
•; tesnės ir algos aukštesnės. 
’ Kompahijos tai matydamos 

daugelį savo fabrikų ’ iškraus-
7 to į pietines valstijas, kur dar

bininkai neorganizuoti, kur’

Iš menininkų konferencijos

Balandžio
LMS’ Trečios Apskrities meti
nė konferencija atlaikyta Lai
svės Choro patalpose. Dele
gatų buvo atvykę iš Brook
lyn, N. Y. nuo Aido Choro, 
Liaudies Teatro. Sietyno-Cho
ro iš Newark, N. J. iš Phila
delphia, Pa. ir nuo vietos 
Laisvės Choro. Beje, koletas 
atstovavo ir kai kurias broliš
kas draugijas.

Helenai Yeskevičiutei pir
mininkaujant, sklandžiai ėjo 
sesijos. Tarimus užrašinėjo d. 
Jamison.

Iš pranešimų išgirsta, kad 
visur meninės spėkos tos pa
čios. Visur sutartinai, gražiai 
dirbama, ypač Aido Choras
su Sietyno Choru bendradar- pasiliks tokie 
Liaudami, turi, puikias pasek- pirmiau. Bus mokoma muzi-

19-20 dienomis

neblogai 
Gerokai 

tu v

šaukti prie būsiančios atosto
ginės mokyklos Worcesterio 
mieste. /

• Pereitais metais 
pavykus mokykla,
sukelta stipendijomis dėl 
jaunuolių,, kurie negali savais 
kaštais dalyvaut mokykloje, 
kitiem tik dalinai prigelbeta. 
Šitą kartą taipgi bus stengta
si, kiek • galima, gaut tokios 
pat paramos iš meno pairi jo
tų, kad turėt daugiau jaunes
nių mokykloje.

Delegatai, apie tai išgirdę, 
tuoj ėmė nešti dešimtines, 
penkines, dolerines, ir, kaip 
bematant, sukelta Ijcli desėt- 
kai dolerių dėl to gražaus rei
kalo.

Mokykloje kursai, manoma, 
patys; kai ir

mes. Jiem pavykę pastatyti 
svarbesni kūriniai,

i vertes koncertai ir kiti paren
gimai. Philadelph iečiai nesi
gyrė su veikla, jiem, stokuoją 
chore merginų. Laisvės Cho
ras stovi neblogai. Jų vaidylų 
grupė susimokinę komediją 
‘Tetos Turtai’, turėjo progą 
pagastroliuoti po miestus.

Praeitų metų LMS vasaros 
atostoginė mokykla buvus vie
na iš sėkmingiausių. Sulyg 
Apskrities komiteto tarimo, 
šiais metais iš eilės jau penk
ta metinė mokykla įvyks jr 
vėl Worcesterio mieste. Ten 
del tokios mokyklos tinkama 
aplinka, patogi svetainė Lier 
tuvių Parke, ten yra pasišven
tusių darbuotojų, tinkamų to-' 
kiame darbe.

Kaip visose organizacijose, 
lygiai tai]) ir meninėse grupė
se randasi šiokį, toki trūku
mai, o kad juos reikia išlygin
ti, kad menines grupes didint

į nėra klausimo, ir jei kur gali
ma, reikia sutverti naujas. Tai 
apie tai plačiai diskusuota.

Po plataus apkalbėjimo, 
priimta rezoliucija tuo klausi
mu. Rezoliucijoje sakoma, 
kad reikalinga grupėse įvesti 
šiltesnis, glaudesnis koopera- 
vimas narių vienų su kitais.

I Tik tokiu būdu bus galima pa
laikyti narius. Kitas reikšmin
gas dalykas, tai reikalinga 
apie vienutės darbuotę spau
doje plačiau atžymėti. Tie ap
rašymai turėtų nešti šiltą

I draugiškumą tarpe narių.
Kitoje rezoliucijoje pasisa

kyta, kad būtinai reikalingas 
tuojau LMS suvažiavimas. Su
važiavimas proponuotas su-

kos, dainavimo, dramos, liau- 
gražios' dies šokių, vaizduojamo me

no, ir dar gal ko daugiau, 
šie kursai patenkins jaunimą 
ir senimą.

Visų pageidauta, kad stu
dentus reikia gauti tuoj ir 
juos iš kalno užregistruoti, 
net ir svečius užregistruoti.

Vikutis

uždarbiai daug žemesni, kur 
bosai gali elgtis su darbinin
kais, kaip jie nori.

O čia unijos vadovai, vieto
je organizuoti tuos darbinin- 
kią, tarpe savęs plaunasi už 
vietas. Gaila, kad šiame atsiti
kime unijos nariams nėra iš | 
ko pasirinkti, nes kairiojo 
sparno nesiranda. O dabarti
niai vadai mulkina narius, tai 
ir viskas.’

Yra gandų, k 
pralaimėjęs šioje 
steigs kitą, savo 
būtų darbininkų 
dymas. Iš tokio
tams naudos /icbūtų.

Delegatas.

unijoje, gal 
uniją. O tai 
vienybes ar- 
žygio unijis-

Amerikos admirolas sako, 
“pasiruošęs šaudyt žmones”

R(*ma. — Amerikos laivy
no admirolas William M. 
Eechteler sakė korespon
dentams, jog viskas Vidur
žemio Jūros srityje gatavai 
paruošta “šaudyti .žmones, 
kai tik būtu duota karo C- ,

Fechteler, tačiau, pridū
rė, “tur būt, dar negreit 
prasidės karus.”

Philadelphia, Pa

šaunios sukaktuves

TORONTO1. — Praėjusį še
štadienį Sūnų ir Dukterų 
Draugijos pirma kuopa ture— 
jo iškilmingą balių paminėji
mui šios draugijos 40 metų 
sukaktuvių, kurios pripuolė 
šio mėn. 12 dieną. Balius buvo 
didelis ir įdomus.

Svetainė buvo pristatyta 
stalų, apie kuriuos buvo susė
dę nariai ir svečiai. Prie gar
bės stalo sėdėjo seniausi 
draugijos nariai, Jusaičiai, 
Merkiai, Masiai, Petravičius, 
žižiai, Dabrovolskiai ir kiti. 
V. Jusaitis, kaip žinia, -yra vie
nas iš nedaugelio likusių pa
čių pirmųjų draugijos narių.

Šeimininkės pripildė stalus 
skaniais valgiais, o šeiminin
kai pavaišino gėrimais.

Visiems pasisotinus ir atsi
gėrus, prasidėjo kalbos. Drg.. 
J. Barčas, pirmos kuopos ir 
Centro Komiteto pirmininkas, 
taipgi vakaro vedėjas, persta
tė baliaus tikslą ir kvietė vie
ną po kito senesnius narius 
tarti vieną kitą žodį. Visi kal
bėjusieji 
draugijos 
inų ir tt. 
n is salės
plačiau apibūdino tuos narius, 
kurie daugiausia nuveikė 
draugijos labui.

Buvo įdomu klausytis, ' 
ypač tiems, kurie daug vėliau 
stojo į draugiją. Pasirodė, kad 
šios draugijos, nors ir pašal- 
pinės, pradžia buvo .sunki ne 
vien dėl to, kad buvo maža 
lietuvių, bet ir dėl to, kad bu
vo didelis pasidalinimas. Prieš' 
tai buvo susiorganizavusi Šv. 

vardo pašai pine
draugija. Kadangi ji buvo la
bai religinga, reikalavo net 
išpažinties iš savo narių, tai 
platesnių pažiūrų lietuviai ra
do reikalą kurti kitą. Pri
moji priešinosi, kišo koją.

Draugas A. Morkis, vienas 
iš senesniųjų šios draugijos 
narių, papasakojo, kaip jis 
per porą metų buvo "opozi
cionierium” šiai draugijai. 
Vėliaji ir jis pamatė, . kad 
nauja draugija pasirinko gra
žesnį l*elią. Pradėjo dirbti už 
vienybę, šv. Juozapo vardo 
draugija susipyko, atsidūrė į 
(eismą.

Tais laikais buvo madoje iš
duoti nariams kaspinėlius. A. 
Morkis tebeturi Šv. Juozapo 
draugijos kaspiną, su kryžium 
ir abrozėliu. Draugas V. Ju
saitis tebeturi Lietuvos Sūnų 
Draugijos kaspiną, kuriame 
atspindi jaui tautiškumas, o 
ne religija.

Drauge Masienė ir Dabro- 
volskienė papasakojo apie tai, 
kaip jos veikė moterų draugi
joj Birutės vardu. Mat tuo
met vyrai nenorėjo moterų sa
vo draugijose. Tik vėliau jie 
pasikvietė jas pas save ir su
darė mišrią pašalpinę draugi-

Nuvestas dvigubo svorio 
traukinys

ŠVENČIONĖLIAI, 111-13 d.
— Neseniai žinomasis Šven
čionėlių garvežių depo maši
nistas Sofronovas pasiekė nauV 
ją puikų gamybinį lajįpiėjirn^ 
Iš Švenčionėlių į Vilnių atvy
kusiam mašinistui buvo pa
siūlyta pagal grafiką nuvesti 
sunkiasvorį traukinį, dvigubai 
viršijantį prekiniam trauki
nu! nustatytą svorio normą, į 
Daugpilį. Sofronovas ir jo va
dovaujamos brigados nariai 
Tamašauskas ir Veri kas sutiko 
priimti atsakingąjį krovinį. 
Jie kruopščiai apžiūrėjo kiek
vieną garvežio detalę, paėmė 
aukštos kokybės kuro ir pra
dėjo kelionę. Į Daugpilį sun- ’ 
kiasvoris traukinys atėjo tiks
liai pagal grafiką.

Vien šiuo savo reisu garve- j 
žininkai Sofronovas
všauskas ir Verikas sutaupė 
valstybei daugiau 
tūkstančių rublių, o taip pat 
nemaža kuro. Vyt. Stoškus

Tama-

šį tą prisiminė iš 
istorijos, jos sunku- 
J. Kevėža, dabarti- 

gaspadorius, kiek

mus
Susirgo draugas

Jau pranešta, kad pas 
randasi sergančių draugų. Da
bar štai gaunu pranešimą, kad 
draugas Povilas Navalinskas 
pasidavė operacijai. Jis randa
si Hahnemann Hospital. Turi 
privatišką kambarį. Kamba
rio No. 1512 ant 15-to aukšto.
Galima lankyti ta'rp 2 ir 8 vai.'Juozapo 
po pietų. Jis ten vadinasi Paul 
Novai.

Draugas Navalinskas yra 
Camdeno LLD ir LDS kuopų 
narys. Draugai ir draugės ra
ginami ligonį aplankyti.

Nuo savęs as vėlinu drg. 
Navalinskui greitai ir pilnai 
pasveikti. A. J. Pranaitis

Ant galo'J. Yla pasveikino 
draugiją nuo Liaudies Balso, 
palinkėdamas jai tęsti kilnų 
darbą ir laikytis tų principų, 
kurie padarė šią draugiją visų 
mylima. Jis taipgi priminė, 
kad šiais metais Liaudies Bal
sas mini 20 metų sukaktuves.

Klausantis kalbėtojų, susi
daro puikus vaizdas, kai]) lie
tuviai galvojo ir veikė se
niau, 40 metų atgal. Tai buvo 
didelis skirtumas. Per tuos 40 
metų įvyko labai didelis pasi
keitimas, padaryta didelė pa
žanga.

Užbaigus ceremonijas, sta
lai buvo išnešti, užgriežė mu
zika ir prasidėjo pasilinksmi
nimas. Visi dalyviai, jų tarpe 
ir keletas naujosios ateivijos 
atstovų, gražiai
išsiskirstė pasiryžę tęsti 
nųjų pradėtą darbą.

Reporteris

kaip 15

Prie Šaltuonos upes »

SKAUDVILĖ. 111-13 d. — %
Prie Šaltuonos upės kranlĄ ’ 
suvežama vis daugiau statybi
nių medžiagų: "Šaltuonos” 
kolūkis ruošiasi statyti hidro
elektrinę.

šviesa ir energija bus tai]) 
pat tiekiama ir kaimynams — 
"Raudonojo švyturio,” “Tary- < 
binio valstiečio” bei kitoms že
mės ūkio artelėms.

B. Martinkus

pasišoko ir
se-

Vėl pasirodė japonų 
komunistų laikraštis

Tokio. — Vėl viešai pasi
rodė japonų komunistų laik
raštis Raudonoji Vėliava. 
Jis per 21 mėnesį buvo už
darytas. pagal g e n e ro 1 o 
MacArthuro įsakymį.

So. Boston, Mass

įvyko Gin- 
k on c ertas, 

lietingas ir

WORCESTER, MASS
M atėmė Antrąjį Pasaulinį
Taikos Kongresą

Balandžio 25 d. P. P. turėjo 
surengus parengimą, kur kal- 

Massachusetts Technolp-
Tnstituto profesorius 

J. Struik. Matematikos 
pradžioje -savo kalbos

LMS III APSKRITIES 
REZOLIUCIJOS

(Tąsa iš trečio pusi.) 
gingai. Numatytus narius 
reikia kviesti laiškais, ap
lankyti juos asmeniškai ir 
visus kitus būdus reikia 
naudoti šiam darbui.

2. Palaikymui geresnes 
veiklos meno vienetuose, 
tos veiklos nušvietimui ir 
pagyvinimui, reikia išrinkti 
vienetų korespondentus, ku
ine aprašytų lietuviškuose 
ir angliškuose .laikraščių 
skyriuose meno grupių ir 
jų narių veiklą* jų planus, i 
Toki aprašymai privalo 
įvesti harmoniją, narių 
draugingumą grupėje. Me
no grupėse, ypač choruose, 
būtų labai naudinga, prak
tikuoti sieninius buletinus- 
laikraščius.

3. Mes pastebime ir, tai, 
kad meno saviveiklos viene
tuose, kajp kad choruose ir 
dramos grupėse dažnai pa
kenkia nedraugingas sugy
venimas tarpe narių. Mes 
kviečiame meno grupių vi
sus lygiai narius ir veikėjus 
statyti pirmon vieton orga: 
nizaciją, jos veiklą, meninį 
mūs darbą, o ne asmeninius 
išrokavimus. Kiekvieno na
rio ir veikėjo pareiga pri
valo būti palaikymas ge
riausios santaikos ir drau
gingumo visuose meno sa
viveiklos vienetuose.

Rekomendacijų

Gintarų Radio koncertas 
gražiai pavyko

Balandžio 27 d. 
tarų žemės Radio 
Oras buvo biskį
gana vėsus, tačiau publikos 
prisirinko arti trys šimtai, ži
noma, tai buvo nomažai ir iš 
plačios apylinkės suvažiavę.

Programa buvo biskį su
trumpinta, nes nebuvo Wor
cesterio šokikų grupės ir Ro
žės Merkeliutes — daininin
kės. šiaip visi garsinti dalyviai 

i labai gražiai pasirodė savo iš
stojimuose; ypač Leonas Yo- 
nikas iš New Yorko, daininin
kas solo, žmonėms patiko. Jis 
dainavo 
viskas, 
dainas, 
daugiau 
Wallen ir Ann Minpikytė, abi čia pasakė 
sopranai, dainavo labai - gra- ( 
žiai. Helen Kižytė dainavo 
porą dainų solo ir duetą su A.

I Wallen. Norwood© vyrų an
samblis, vadovaujant Gerda 

. Terhorst sU akordioriu, prade- 
! jo ir užbaigė kęnccrto progra
mą. Tai nenuilstanti , grupė. 
Beje, broektoniškis choras 
taipgi nepribuvo, nors buvo 
garsintas.

Pertraukoje M. Sukackienė 
pasakė trumpą pranešimą 
apie .busimą pehkmetinę va- 
l^ačijinę meno mokyklą Olym
pia Parke, Worcester,’ Mass. 
Šymet įvyks tarp liepos 6 iki 
20 dd.

J<o(ičertui užsibaigus, buvo 
pakviesta įa. Ritą vietą, į L. P. 
Klubo svetaihiukę, programos 
pildytojai ir iš publikos daly
viai. Ten atsilankiusius aprū
pino užkandžiais ir šilta kava. 
Užvalgę visi sutartinai daina- 

vadovadjant, Ig. Kubiliu-
i, St. Paurai ir J. Itainar- 

Pagaliau skirstėmės į

per du atveju lietu- 
angliškas ir itališkas 

publika iššaukė vis 
dainuoti. Aldona

vo,
nui, 
dienei;
namus visi' smagiai niteiteikę.

Mass.
Vaškiene iš . Quincy, 

f * < I

gijos 
Dirk 
prof, 
papasakojo apie keistą jo ap
kaltinimą per Middlesex 
County (Mass.) "grand jury,” 
buk jis norįs nuversti Mass. 
Valstijos valdžią ir S. V. val
džią, kas jam neprisiėję nei 
sapnuoti. Jis buvo areštuotas 
rugpjūčio 13 d.- 195T m., da
bar ant laisvės po kaucija, 
teismui diena dar nenustatyta.

Prof. Struik gimęs 1894 m. 
Holandijoj, atvykęs į šią šalį 
kaipo matematikos instrukto
rius 1926 m. ii' vėliau visą 
laiką profesoriavęs minėtam 
Institute, mokslininkas, rašy
tojas ir puikus kalbėtojas. Jis 

i žingeidžią prakal
bą, puikių nurodymų iš istori- 

( jos pateikė.
Po jo kalbos jaunuolis Ri

chard Janulis, Korėjos karo 
veteranas, kalbėjo, kai]) svar
bu P. P. veikti. Jis atsišaukė į 
susirinkusius aukų rinkimų 
reikalams. Liko sudėta apie 
$80. 

■ • X

Tada sekė rodymas filmos 
Antro Pasaulinio Taikos Kon
greso, "Taika Laimės.” Kaip 
žinia, kongresas atsibuvo Var
šuvoje, Lenkijoje 1950 m. Fil
mą labai įdomi; matai, kaip 
delegatai į kongresą besirenka 
Londone Anglijoje, ir kaip 
valdžios raitoji policija sutry
pia besirenkančiuosius, mat, 
Anglijos socialistinė valdžia, 
uždraudė laikyti tąikos kon
gresą. Tačiau1 rengėjai ant 
greitųjų perkėlė'kongresui su
sirinkti vietą Varšuvon. čia 
matai, kaip varšuviečiai, stro
piai prirengia patalpas kon
gresui: matai, kaip Varšuva 
karo sugriauta atbudavojama; 
matai, ir negali .išsilaikyti ne
ašarojęs, kaip traukiniai tai-.

kos delegatus atveža į Varšu
vą ii’ kaip juos pasitinka var
šuviečiai stotyje su gėlėmis, 
glėbiais gėlių apdovanoja de
legatus. Matai, kaip Čekoslo
vakijos puikūs lėktuvai vienas 
po kito leidžiasi, atgabenant 
delegatus, iš įvairių pasaulio 
kampų. Laivas plaukia iš An
glijos su ten nuvažiavusiais 
delegatais. Matai trijų dienų 
posėdžius su daugybe atstovų 
visokių tautybių ir spalvų di
džiulėse patalpose, ant grei
tųjų tvarkiai prirengtose. Ma
tai ir girdi kaip prie mikrofo
nų kalba įvairiausių tautų 
kalbėtojai, bei daro pareiški
mus nuo savo šalies reikale 
Laikos. Šiaurinės Korėjos ats
tovė, balta suknele pasirė
džius, kalbėdama perstato sa
vo šalies likimą, baisų likimą:

dega, pleška viskas, vaikai ir 
motinos lankuose ir gatvėse 
konvulsijoje miršta, iš padan
gės krinta eksploduojančios 
bombos, drasko visokią gyvy
bę ant žemės.

Jai pabaigus kalbėti, neap
sakoma audra kyla kongrese, 
puola ją bučiuoti visokių tau
tų atstovai, gėlių glėbius ne
ša jai, paskum iškelia ją ir 
neša per kongreso patalpas.

Matai įvairiausias parodas, 
demonstracijas, dideliausias 
minias svieto. Varšuviečių jau
nimas ir vaikai, pasipuošę, gė
lėmis, akordine muzika lydi
mi dainuoja sutartines dainas 
už taiką, sveikina kongresi- 
n inkus. . ’

Tiesa prof. Struik sakė, savo 
kalboje, kad labai maži) da
lelė žmonių nusiteikę už karą. 
Milžiniška didžiuma pasaulio 
žmonijos nori taikos, ir taikos / 
norintieji laimės! D. J. /

Communications Workers unijos (CIO) komitetas 
žiūri pasirašytą sti Western Union kompanija kontrAk- 
tą. Kontraktas apima 10,000 darbininkų. Darbininkai 
laimėjo 14 centų Į valandą algų pakėlimą. Prie stalo 
sėdi (dešinėje) komiteto pirmininkas Jim Massey, o 
šalia jo distrikto direktorius Ernest Weaver.

I *

4 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 3, 1952



GYVIEJI KOVOJA
9Q„ Paraše ŽANAS LAFITAS . ...

Washington, D. C

(Tąsa)
Ligonis, besirengiąs pasakoti, guli lo

voje, pristumtoje prie pat manosios. Tai 
mano naujasis kaimynas. Jis guli vieno
je lovoje su jugoslavu, kurio visas kūnas 
perdėm aptvarstytas. Tikra mumija. Per 
dieną popieriniai tvarsčiai primirksta 
pūlių, ir nuo jų kyla baisi smarvė. Lai
mei, dabar jo nėra — jis nuėjo persi- 
tvarstyti, ir mes galime ramiai pasikal
bėti.

— Taigi, Rene?
—Na, klausyk. Pirmiausia reikia tau 

pasakyti, kad aš. šaltkalvis. Tėvas yra 
kalvis, ir pagal savo amžių jis ir dabar 
dar visai tvirtas. Jis kariavo visą 1914- 
1918 metų karą ir, tiesiai reikia pasaky
ti, bošų nemėgsta. Senelis, jau seniai mi
ręs, toks orus, žilas senis, tas kariavo 
1870 metais. O aš išėjau į 1940 metų 
karą, jei tik jį galima pavadinti karu. 
Kai mus sutriuškino, aš grįžau į tėviš
kę, kad nepatekčiau į nelaisvę, ir vėl 
ėmiau dirbti kartu su tėvu. Aš ir gyve
nu vienuose namuose su tėvais.

— Vaikų turi?-
, —Turiu, ketverių metų berniuką. 
Mano dirbtuvė greta tėvo; reikia tau pa
sakyti, kad mano senis didelis keistuolis, 
ir skyrium darbas mums geriau sekasi. 
Vieną kartą ateina pas mane į dirbtuvę 
mokyklos draugas, jis elektrotechnikas, 
gyvena mūsų kvartale, ir siūlo man kar
tu su juo dirbti: priimti ginklus ir šaud
menis, kuriuos pristatydavo iš Anglijos.

—O kada tai buvo?
—Man atrodo, 1943 metų vasario 

mėnesį.
— O ką tu atsakei?
— Pasakiau, kad iš principo sutinku, 

bet noriu pasikalbėti su seniu. Vakare 
mes užsirakinome duris, ir aš išaiški
nau tėvui, koks reikalas. Na, žmona ėmė 
žliumbti, motina taip pat. Tėvas, žmogus 
rimtas, svarbiais reikalais niekad nesku
bių galų gale jis pasakė: “Na, sūnau, 
^ikia apsiimti, jei būčiau jaunesnis, 
taip pat eičiau.” Eidamas į savo kamba
rį, jis mane apkabino. Tą jis nedažnai 
daro. Bet gal.tau neįdomu?

— Ką tu, ką tu, net labai įdomu.
-—Na, pasakyta — padaryta, po trijų 

dienų draugas, vardu Rože, atėjo manęs, 
norėdamas patikrinti, kaip aš dirbu.

—Kaip taj patikrinti?
—O va kaip. Vakare mes išvykome už 

miesto. Be mūsų dar vienas žmogus, 
man nepažįstamas; paskiau aš sužino
jau, kad Rože viršininkas. Jis nuvežė 
mus už kokių trisdešimt kilometrų. Buvo 
įsakyta išsprogdinti elektros laidų bokš
tą už šimto metrų nuo kelio. Viršininkas 
laukė mūsų prie mašinos. Na, tai daly
kas paprastas: padėjome sprogstamąją 
medžiagą, uždegėme Bikfordo šniūrą, o 

‘kada įvyko sprogimas, mūsų jau nė pė
du nebebuvo.

V- Čia tai bent darbas. Sprogstamo
sios medžiagos netrūko?
r — Ne, užteko, net dar liko.

Aš prisiminiau, kaip mūsų vyrai ban
dė išvesti iš rikiuotės elektros laidų bok
štą Paryžiaus rajone; rodos, tai buvo 
pirmoji tokia diversija. Tai buvo aukšto 
įtempimo linija Etampo rajone. Opera
cija buvo pavesta dviem grupėm, po tris 
žmones kiekvienoje,'bet jos neturėjo rei
kalingos medžiagos. Nutarta nupiauti 
bokštą prie pamato dviem pjūkleliais. 
Kol viena partija dirbo, kita saugojo, 
bet nuolatos tekdavo sustoti ir laukti. 
Arti buvo namų ir kelias. Terliojosi be
veik visą naktį. Jie tikėjosi, kad kai tik 
pagrindas bus nupjautas, bokštas nu
grius. Tur būt, jie blogai apskaičiavo, 
stulpas negriuvo. Kitą dieną, nepaisant 
smarkaus vėjo, bokštas vis dar tebesilai
kė, o jų nevykęs sumanymas buvo išaiš
kintas. Šeši žmones sunaudojo tam visą 
naktį, rizikuodami gyvybe, — ir viskas 
veltui.

Kaip tik po šios nepavykusios operaci
jos aš paprašiau Romėną gauti dinami
to. Po savaitės man pranešė, kad jis 
slaptoje vietoje turi paslėpęs šimtą ki
logramų. Jis pats buvo jo nuvažiavęs į 
ak/ienų skaldyklą Sen-e-M’arnos depart- 
mette, kur, kaip jis žinojo, buvo sprogs- 

, taniųjų medžiagų sandėlis. Veikti teko 
naktį, pirma surišus sargybinį; tarp kit
ko, reikia pasakyti, kad tas nelabai tesi
priešino.

Tačiau, be sprogstamosios medžiagos, 
reikėjo Bikfordo šniūro, detonatorių. Jų

išvyko kitas draugas į žemutinės Lua- 
ros department^, į šaudmenų sandėlį. 
Išsprogdindami pirmąjį elektros' laidų 
bokštą, jie darbininkiškai pažymėjo 1941 
metų Gegužės Pirmąją. Bet kad leistų 
sau šią prabangą, ne mažiau kaip dešimt 
mūsų draugų ne kartą rizikavo gyvybe.

Tačiau metas grįžti prie Rene, kuris 
tęsė savo pasakojimą.

— Aš sugrįžau namo paryčiu, trečią 
valandą, žmona dar nebuvo atsigulusi, ir 
senio miegamajame taip pat degė šviesa. 
Jiedu su motina tučtuojau atsikėlė, no
rėdami sužinoti, kaip viskas pavyko, o 
paskiau tėvas atnešė butelį vyno tuo 
pretekstu, kad mano žmonai paraudusios 
akys ir ją reikią padrąsinti. Visi namai 
džiūgavo.

— Puikūs žmonės!
— Ką?
—Nieko, tęsk.
—Na, paskiau, žinoma, ėjo kiti dar

bai. Stulpų aš daugiau nebesprogdinau. 
Iš viso tik vieną/kartą ir teko. Mes eida
vome naktimis į nurodytas vietas rinkti 
ginklų, kuriuos numesdavo su parašiu
tais.

—Tai jums su parašiutais numesda
vo ginklų?

— Labai dažnai. Kiekvieną kartą, kai 
naktis būdavo šviesi ,aš žinojau, kad at
eis Rože. Ir tikrai. Mes važiuodavome 
dviračiais už penkiolikos dvidešimties ki
lometrų.

— Jūs buvote tik dviese?
—Ne, buvo ir daugiau. Mūsų visada 

susirinkdavo ne mažiau kaip keturi pen
ki žmonės. Aš juos pažinau: visi mūsų 
kvartalo vyrai. Vienas turėjo sunkveži
muką, ir jis nuveždavo kur reikia mūsų 
surinktus ginklus.

Ir Rene papasakojo man, kaip buvo 
pristatomi tie ginklai. Mes vaidenosi, 
kad aš stoviu greta jo naktį vidury tuš
čių Solonės žemumų, ir visi mes laukia
me, klausydami motoro artėjančio burz
gimo. Užsidega trys žiburėliai, ir staiga 
danguje pasirodo balti iliuzoriški silue
tai. Mes sėliname po medžiais, skinamės 
kelią krūmuose. Dirbame kiaurą naktį 
visai tylėdami, o rytą grįžtame namo 
prieš auštant. Taip, visa tai irgi turi su
teikti žmonėms gilaus pasitenkinimo 
jausmą. /

— O ką jūs su ginklais veikėte?
(Bus daugiau)

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-Čio dus.) •

singing groups from the Latvians, the 
Finns, Yugo-Slavs, Ukrainians, the Jews 
and the Germans. Of course, Aido Cho
rus sang at their affairs too.

Somehow our ties with those other 
minority progressive groups seem to 
have broken. Right here history should 
do a little of its repeating of itself in 
the form of rekindling some of this old 
spirit of fraternization.

• * «• *

MOTHER’S DAY—MAY 11
More on the history of Aido Chorus 

on another day, for fast is approaching 
another holiday that we like to celebrate 
also in a very reverent poetic nature— 
the day set aside, in honor of our Mo
ther.

In English, there arė ma.n.y poems and 
songs especially for Mother; bet not too 
many are found in the native language 
of our mothers—in Lithuanian. When 
one therefore comes to my attention, I 
like to pass it on to my readers. May 
Merk from Brooklyn sends us this one. 
It is. called simply “Motinėlė,” and was 
written by Mrs. Merk in a meter that 
can be sung to the popular American 
song, “Darling, I^am Growing Old.”

MOTINĖLĖ
Motinėle mano brangi, pakol mane anginai, 
Daug naktelių nemiegojai, daug vargelio pažindi. 
Pakol mažą ant rankelių tu nešiojai visados, 
Kai paaugau, iš akelių neišleidai niekados.
Prasi kaitusią pabarei, maloniai kartais baudei;
Ant rankelių išnešiojai, 0ric karštos širdies glaudei. 
Motinėle mano miela, tu mane užauginai;
Mane mažą augindama, vis dorybės mokinai. 
Ir lietuviškai kdlbėti, tu vis mane žadinai: 
Kdd lietuvaite užaugus, lietuviil neniekinčiau. 
Motinėle mano brangi, jau tu sensti, aš matau, 
Tarp tamsiųjų plaukelių sidabriniai matosi.
Bet tu man buvai miela visados, 
Aš neapleisiu tąvęs niekados;
Motinėle mano miela, myliu tave visados.

Vakaras su žymiu rašytoju

•Atsilankė pas mus Washing
tone įžymusis rašytojas Ho
ward Fast, autorius tokių kny
gų, kaip “Citizen Tom Paine,” 
“Freedom Road”, “My Glo
rious Brothers” ir dabai* — 
“Spartacus”.

Ta literatūriška prelekcija 
buvo surengta žydų Kultūri
niame Centre, 4402 Ga. Avė. 
N. Wi. Susirinko tiek daug 
žmohių, kad neužteko dėl visų 
vietos, žmonės turėjo stovėti 
susispietę vienas prie kito. Di
dokas skaičius buvo priverstas 
grįžti namo. Paklausyti susi
rinko balti ir juodi žmonės, 
visokių pakraipų ir įsitikini
mų, darbininkai, inteligentai 
ir profesionalai.

Pirmininkė pažymėjo šio 
rašytojo veiklą ir perstatė 
kalbėti. Publika Fastą sutiko 
didelėmis ovacijomis. Jo kal
bos tema buvo: “Literatūra, 
Cenzūra ir Taika”. Kalba bu
vo įdomi ir svarbi, į susirinki
mą padarė didelį įspūdį.

Howard Fast nurodė, kaip 
sunku jam dabar yra išleisti 
jo parašytas knygas. Daug 
vargo turėjo su “Spartacus” 
knyga. Prie kokių tik leidyk
lų kreipėsi, visos kaip viena 
atsisakė spausdinti. Papasako
jo, kaip simpatikai davė jam

išparduota

naudingą patarimą. Patarė, 
kad rašytojas pats išleistų sa
vo raštus}. Bet, žinoma, tai 
sunku, nes jis neturi pinigų, o 
išleidimo išlaidos labai dide
lės, viskas trigubai pabrango. 
Sako, tada jis nutarė kreiptis 
pas tuos, kurie jo raštus skai
to, ir pas darbininkišką visuo
menę finansinės paramos. Iš 
visur atsiliepimas buvo labai 
gražus. Tik tokiu būdu jam ir 
pavyko išleisti 
Nors knygos jau
keliolika tūkstančių, bet, sako, 
iki šiol (lai* jokio pelno jąs ne
pasidarė.

Publika Fasto kalbą išklau
sė su didele atida ir pasitenki
nimu.

Pirmininkė paprašė aukų i 
dėl padengimo lėšų. Visi da
vė po dolerį ir išlaidos pasi
dengė. Paskui buvo padaryta 
penkiolikai minučių pertrau
ka dėl Fasto 'naujosios knygos 
pardavinėjimo. Parduota net 
penkiasdešimt dvi knygos. 
Knygos karna du doleriai.

Paskui buvo atidarytos dis
kusijos. Žmonės statė svarbius 
klausimus. Kiti ėjo ypatiškai 
su autoriumi pasisveikinti. -

bai pasekmingas ir naudingas 
susi rinkim as.

Steponas Yoniškiciis

Lawrence
Nereikia gyventi svajonėmis

Duona jau pabrango vienu 
centu ant kepalo, ‘kas reiškia 
apie šešis ir pusę procento. O 
algos nepakilo. Kai kuriose ma
žose dirbtuvėse dar nukapojo 
algas. Nueina darbininkas 
darbo ieškoti. Jam duoda 75 
centus į valandą. Tuo tarpu 
kitus darbininkus, kurie uždir-

■ bo daugiau, atleidžia iš darbo. 
■Sako, laukite, kol pašauksime.I

žmoneliai tarp savęs kalba
si, kad gal bus geriau 
Tai tįk svajonės apie 
hius laikus. Dar viskas 
iš dienos eina blogyn, 
vertelgos kelia kainas

vėliau, 
geres- 
diena

Didieji 
i n ma

žieji yra priversti kelti. O dar 
visoki taksai nesvietiški.
Bedarbiai eina į laivyną

Lawrence jaunuoliai stoja į 
laivyną už lakūnus. Sako, ne
gali darbo gauti, neturi iš ko 
gyventi. Bet daugelis fiziškai 
netinka laivynui, nepereina 
egzaminų. Pasirodo, kad dar
bininkų vaikai neišauginti, 
kaip turėtų būti. Stoka tinka
mo maisto, stoka gerų gyveni
mo sąlygų.
Mirė jaunas žmogus

Mirė Albertas Milus, dar 
tik 37 metų amžiaus. Mirė 
širdies liga. Dirbdamas prie 
kontraktoriaus. urnai apsirgo. 
Buvo pašaukta motina. Varg
šas atsigavo. Bet tik laikinai. 
Tik motinai parvažiavus, gavo 
pranešimą, kad jos sūnus nu
mirė.

Albertas Milus buvo vedęs.
Paliko nuliūdime žmoną, mo-1 A. Kelly

tina ir tris vaikučius. Petras, 
yra geras progresyvis draugas.

Didelė mūsų užuojauta šei
mynai ir giminėms, o Alber
tui amžinai ilsėtis.
Tyrinėja jaunuoli

Eina kamantinėjimas

$3,238.20. Valdininkams ne
reikia nė .streikuoti. Jie patys 
suėję pasikelia sau algas. Tuo 
tarpu praneša, kad taksai bus 
didesni, bent $5.50 ant tūks
tančio. Miestas turi $90,000

Patarimai ūkininkams

Daržovių augintojai turėjo 
susirinkimą. Profesorius Ce
cil Thomson jiems aiškino, 
kaip apsaugoti daržoves nuo 
vabalų. Geri patarimai ūki
ninkams. ūkininkai turėtų da
lyvauti tokiuose susirinkimuo
se.
Išvažiavo konvencijon

CIO tekstilininkų unijos de
legatai išvažiavo Clcvelandan 
i konvenciją, visų net 31. Visi 
delegatai yra unijos

puse nėra nė vieno.

preziden- 
Baldanzi 
Tie frak

ciniai manevrai yra labai blo
gas dalykas dėl unijos, o labai 
naudingi fabrikantams.

1 Jaunieji demokratai

John
W. Hollinghurst, 19 metų jau
nuolio. Jis kaltinamas padegi
me lentų sandelio (Lumber 
Yard) pernai lapkričio mene
si. Gaisras padarė daug nuos
tolių aplinkui gyvenantiems.; 
žmonėms, o sandėlio savinin- i 
kui sudegė lentų už apie $85,- 
000. Jaunuolis sakosi esąs ne
kaltas. Bet skundėjai turi pri
rodymus, kad buk jis pado-

Policijos stotyje vagystė

Susiorganizavo jaunieji de- 
preziden- 
T komite- 
advokatų. 

* gegužės
Mass. Daly

mokratai dalyvauti 
t i n i u osc r i n k i m uose 
tą išrinko 'apie 30 
šaukia konvenciją 
21 d. Peabody,
vaus gubernatorius, kongres- 
manas Lane ir Lawrence ma
joras Buckley.

Lawrence turės teisę balsuo
ti 45,843 piliečiai, kurie yra 
užsiregistravę. Didžiuma yra 
demokratai. Šis miestas yra 
skaitomas demokratų tvirtove. 
Bet kaip bus rinkimuose, da
bar dar sunku atspėti. Mat, 
tekstilės darbininkai nebeturi 
geros akies ant demokratų va
dovybės. . Jiems nepatinka, 
kaip Trumano administracija 
elgiasi dabartiniais laikais.
Unijistai pirks busus

Visuomet kompanija 
na streikierius, bet 
streikieriai tikrai įvarys 
drebėjimą į kompaniją.

I kas, mat, tame, kad su unijos
V J

pritarimu 
pirkti 70 
operuoti.

j Lawrence

dabar 
kinkų 
Daly-

Kas nors pavogė dokumen-. 
tus iš policijos stoties. Tuo 
tarpu stotyje budėjo p oi i cis
tas Frond Atkinson. Tai ste
bėtina, kad iš po policijos 
nosies galėjo dokumentus 
imti. Juk niekas daugiau 
nesimaišo, apart policistų.
Didelis gaisras

pa- 
r i 
ton

svečių. Tikietų pasiėmė pla
tinimui bostonietis Stasys Rei- 
.nardas ir Jonas Grybas, nor- 
vudietis. Jie pribus didelėmis 
auto-mašinomis. Taipgi pasi
žadėjo mūsų vakarienėje da
lyvauti mūsų gerbiamas Dr. 
Repšys. Tik berašant šią ko
respondenciją, gavau telegra
mą nuo Wilkausko iŠ Cleve
land©, kuris dabar dalyvauja 
unijos konvencijoje, kad ir jis 
dalyvaus mūsų vakarienėje.

S. Penkauskas

streikieriai nutarė 
busų ir juos patys 

Aptarnaus žmones 
ii* apylinkėje. Tai 

būtų didelis smūgis kompani
jai, o žmonėms išeitų ant mau
dos. Streikieriai pareiškė, kad 
forai nebus pakelti.
Didelis pranešimas

O štai didelis pranešimas 
Lawrence lietuviams. Aš turiu 
mintyje kalakutų vakarienę 
gegužės 18 d. Turėsime daug,

Balandžio 2-1 d. įvyko dide-į 
lis gaisras So. Lawrence D. W. : 
Pinyree Box Co. Eina tyrinėji-Į- 
mas. Spėjama, jog tai bus! 
jaunuolių darbas. Mat, per tą 
pačią dieną dar kiti keturi j 
gaisrai įvyko. Surandama, kad 
panašiai buvo .padegti.
Saviems kelia algas

Miesto seimelis vienbalsiai i 
nutarė pakelti pensiją Munich j 
pal Welfare agentui Timothy!

nuo $2,674.12

Bayonne, N. J.
Mokytojų streikas

Balandžio 28 dieną čionai 
įvyko viešųjų mokyklų moky
tojų streikas. Ir tai buvo pa
sekmingas vienos dienos strei
kas. Iš 445 mokytojų, “susir
go” ir nepasirodė mokyklose 
310 mokytojų.

Tai buvo mokytojų protes
tas prieš Board of School Es
timate. Mokytojai seniai rei
kalauja algas pakelti. Nori, 
kad kiekvienam būtų pridėta 
po $300 per metus.

Dalykas dar štai kame. Jau 
seniai Board of Education pa
žadėjo mokytojams algas pa
kelti. Bet Board of Estimate 
anos tarybos nutarimą atmetė.

Nežinia, kaip paveiks šis 
vienos dienos mokytojų pro
testo streikas.

Prieš algų pakėlimą balsa
vo miesto majoras ir du kon- 
cilmanai. 
susideda 

balsu *J U 
no

Board of Estimate 
iš penkių narių. Tri- 
d au gu m a pasi prieši- 
pakėlimui.

Rep.

London. — Du ginkluoti 
plėšikai įsiveržė į W o ran - 
wood Scrubs kalėjimą. Pa
sigrobė iš kalėjimo viršinin-, 
kų raštinės $300, kiekius 
degtinės ir eiga retų ir pa
spruko.

Kalėjimo sargai tatai ma
tė, bet bijojo plėšikų gin
klu, v

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

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
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
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 eodos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išrądimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.5(1.

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 
del persiuntimo. Adresuokite:

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Bolivijos naujo prezidento Victor Paz Estenssoro ka
binetas. Jo šalininkai nuvertė senąją valdžią. Kai ėjo 
“revoliucija”, Estenssoro slapstėsi užsienyje. Dabar jis 
sugrįžo ir paėmė prezidento vietą. Iš karto žadėjo, kad 
valdžia paims Į rankas visas Bolivijos kasyklas, bet da
bar jau abejoja ir vilkina. Jis, matyt, nori susitarti su 
kapitalistiniais interesais ir gauti jų savo valdžiai para
mos. 5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Gegužės-May 3, 1952

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 M t. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Mylite dainą? Atsakymą 
matysime Aido koncerte

Didžioje • gegužines eisena .
stipri parama taikai

Paminėjo Izraelio 4-rin 
meti] sukakti

SERGA
JUOZAS KOVAS 
EINA SVEIKYN

Visi pageidaujamo 
girdėti tą, ką mylime, 
būtų meilužis, kuris prisiple- 
pėjęs “myliu, myliu,” per iš
tisus metus užmirštų savo my- 

’ Ūmąją atlankyti tam turėda
mas progą. Vargiai jo meilę 
kas bopripažintų. Daleistina, 
kad tokiam parodytų kelią 
.atgal’ dar nespėjus nei įžengti 
i taip “mylėtosios” namus.

Tikrieji dainos mylėtojai 
taip elgiasi su daina, kaip ge
ras meilužis su mylėtino, —jie 
lankosi dainas girdėti. Juo 
labiau jie lankosi dainas pa
remti, kad jos visuomet gale- 
tų jam aidėti.

Tokių minčių vedami visi 
dainos mylėtojai atvyks Į Ai
do Choro rengiamąjį koncer
tą choro 40 metų sukakti pa

minėti. Jie ateis pasigrožėti j
i programa, j ]

matyti, minėti. Jie ateis 
Menkas j įdomia, turininga

Entuziastiški, masiniai pul
i’, nešini ir šaukdami šūkius

lėtų dai- ilgai gyvuoti. Kad 
lietuvių daina tebeaidčtų šio
je pusėje Atlanto dar per il
gus motus.

Aido Choro 10 metų sukak
ties koncertas Įvyks jau šį 
sekmadienį (rytoj), gegužės 
1 dieną, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avenue ir l lOth St., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
3:30 po pietų. Įžanga $1.50 
(taksai Įskaityti). Po progra
mos bus šokiai, pobūvis.

Programoje, greta paties 
ėhoro ir j'o solistų ir grupių, 
dalyvaus solistai dainininkai

Leo -Yonikas, 
tė. N. A.

jon Union Aikštėn nuo 2:30 
po pietų iki arti 6:30 vakaro. 
Paskiausiu praėjo, veteranų 
būrys. Veteranai šiemet suda
rė pirminius ir paskutinius 
būrius.

Daugybė unijistų, meninin
kai, profesijonalai, studentija 
ir darbo jaunimas, civilinių 
teisių ir vartotojų grupės iš 
susiedijų, motinos ir 
būriai, tautinės 
visokiausius 
grupėms 
vyriausiu 
girdėjosi 
‘'Paikos!’ 

Po tuo
ir lietuvių grupė.

Lietuviai šiemet

motinos ir vaikų 
grupes nešė 

specifiškus toms 
šūkius. Tačiau vienu 
visų šūkiu matėsi ir 
šauksmas: ‘Taikos!’

Kadangi daugumos grupių bū
riai buvo didesni, negu tikėta
si, tad kožna sekama grupė 
turėjo palaukti ilgiau, išTnar- 
šuoti vėliau skirto laiko.

Dėl reikėjimo palaukti nie
kas nesiskundė. Visi džiaugė
si, kad paradas šiemet dides
nis. Apskaičiuota, kad marša- 
vo 80,000. Policija irgi pripa
žino, kad paradas šiemet bu
to didesnis. Tačiau komerci
nė spauda skaičius vis viena 
paskelbė juokingai mažus, 
Matomai, toji spauda spėlio
ja amerikonus nemokant nei 
pradines aritmetikos.

Unijos, studentija,
lis susiedijų grupių marsavo 
po 12, o kai kur iki 15 ir dau
giau’ gretoje, tankiomis greto
mis.

Vienui’ kitur valkiozai mėtė 
i praeivius kiaušiniais ir kit
kuo. Mažai kam pataikė, bet

toliai masiniai paminėjo Izra
elio valstybės betveriu metu 
sukakti. Pramoga Įvyko ba
landžio 30-tos vakarą, Ebbets 
Field, Brooklyne, kur sutrauk
ta virš 30,000 publikos. Daly
vavo daug valdininkų.

Estradoje, tarsi kalnas, 
stūksojo 20 pūdų pločio 12 
aukščio tortas.

Sukakties proga paskelbta 
Izraelio bonų - pardavimui 
kampanija. Jais siekia sukel
ti. 500 milijonų dolerių. Bo
nai išleisti kainomis nuo $50, 
iki $10,000.. Tikimasi, kad su
keis, nes dabartinę Izraelio 
valdžią romia ir turtingieji 
amerikonai,’ no vien tiktai pa-

savaičių -Tu
sunkią vidurių

Cedar St., 
dar yra

Prieš porą 
Kovas turėjo 
operaciją. Jis 
jau parsviro i gerąją pusę, .lis: 
vis dar tebėra Williamsburg 
General Ligoninėje, Bushwick 
A ve. ir kampas
Brooklyn, N. Yv Jis 
tokioje padėtyj-o, kad nežino, 
kada apleis ligoninę. Lanky
mo valandos nuo 2 iki 3 die-, 
nomis-, nuo 7 iki 8 vakarais, 
ward 206.

SUSIRINKIMĄ!
BROOKLYN,

pat obalsiu marsavo

dauge-

Unijistai sujudo plieno 
streikieriams talkon

Bendrasis Darbininkų Veik-. ku-kluksams, kurie 
los Komitetas praėjusį ; 
dienį įvykdė masini m 
Manhattan Center, New 
ke. Mitingas originaliai buvo 
Šauktas bėgamiesiems 
niams - darbininkų reikalams 
svarstyti. Tačiau iškilus plieno 
darbininkų streikui, mitingo 
dalyviai vyriausia tema pasi
rinko streiką.
Už visuotiną paramą streikui 

entuziastiškai pasisakė kalbė
tojai. Jų kalbas audringai už
gynė skaitlinga publika;

Kalbėjo daugelio unijų va-

prie- 
antra-■ šingi plieno darbininku unijai.
• i • _ _ I r . . 1 • i • 1 11 -t • • i • .1

marsavo 
biNoik viduryje parado. Ka
dangi is unijų nebuvo Įsako 

išapoms nedirbti, daugelis ne
galėjo suspėti ateiti. Lietuvių 

j buvo nedaug. Tūli mane, kad 
i nesuspės. Tačiau dirbantieji 

iig 4 būtų suspėję prisi- 
pabaigoje maršavimo.

jinga vėliau ja važiuosian
tiems automobiliams. Lietu
viams tų apmėtymų neteko.

Daugiau apie paradą tilps 
vėliau. Rep.

Yor-

vieti-

jas Asbury Howard, negras 
geležies kasėjas iš Alabamos. 
Greta kitko, jisai pareiškė:

“Kovojimu *už plieno st.rei- 
kierius mes kovojame už gy
vybę kiekvienos unijos Ameri
koje.”

Jis prašė nepriskaityti visus 
pietinių valstijų • gyventojas

darbininkų laimėjimus yra sy

pries

Įsi at
mus.

Sėdėdamos laimėjo
Penkiolika šeimininkių susi

dėjimo ’ streiką*, reikalauda
mos dviejų vaikų motinai 
Benton Bentley surasti apar- 
t mentą.

mėtąs, 
įlinkai 
mai 
mentą

sutiko šiai negrų šei- 
su rasti gyvenimui apart- 
už nebrangią nuomą.

Unijų centras sveikino Pateko už negavimą
N. Y. gegužinę leidimo loterijoms

Unijų 
ir ge

neral is sekretorius Giuseppe 
di Vittorio darbininkų Gegu
žės Pirmosios iškilų proga at-j 
siuntė amerikiečiams pasvei
kinimą. Pareiškime, greta kit
ko, jis ragino:

“Pastiprinkite savo ryžtą 
kovoti vieningai kaip kad mi-

Pasaulines Darbo
Fe d c r a c i j os prezidentas

Brooklyniotis Fred Fisher, 
buvęs policistas išdykautoji] 
ir prostitučių seklys, nuteis
tas tris menesius kalėti. Ir tu
rės pasimoketi pabaudos 
81,000. Jis nuteistas už tai, 
kad n e išsi ėmęs leidimo gemb- 
leriauti, o žinoma, kad gemb- 
leryste užsiima.

PolicistŲ teismas 
esąs nelegalus

jos d e- 
policistų 
pareiškė 

kelios policistų organizacijos. 
Nelegalus dėl to, kad tie pa-

partmcntini teismą

šaukti i tą pati teismą ir iš
teisinti. Iš naujo teisimas ei
nant tuo pačiu kaltinimu būtų 
du kartus teisimu ir baudiniu 
už vieną prasikaltimą, satoo 
policistų gynėjai.

Bylos vedėjai leido teismą
atidėti iki 
galumas to

Policistai 
teisti po 
gemblerių

omai jis

teismo.

to. kai, sakoma 
tūzas Harry Grosi 
prieš juos liudyti

jie saugoję Gross’d nelegalius 
gęmblerius nuo- patekimo po 
areštu ir kalėjimam

kitu seserų ir broliu kovoja. 
Kovokite už geresnes sąlygas 
gyventi ir dirbti. Kovokite už 
tautu draugingumą, už laisvę, 
už taiką pasaulyje, už žmoni
jos progresą.”

Fish oris . tapo pirmuoj u 
meniu nubaustu einant. 
Įstatymu, kuris sako.

tuo 
kad PARAMA VILNIAI

ją neužsimoki taksų. Pripaži
nimas gemblerių kainuoja 
$50 taksų.

Dar sveikinimą Vilnies 
suvažiavimui

AIDO CHORO
40-METINIŲ SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS

Smagi nauja komedija 
. persiato 1923 dvasi;)!

“BELLES ON
THEIR TOES”

žvaigždei uoja
Jeanne Crain, Jeffrey Hunter, 

.Myrna Loy, Debra Paget *
Edward Arnold 

ir scenoje
Bob Maymes Peggy Ryan 

ir Ray McDonald ir kt.
ROXY 7th Ave. ir 50th St.

nimo dienraščio Vilnies šeri-'

Lite padaryti Aido Choro kon
certe sekmadieni. Matykite 
mane arba d. BuknĮ.

Apart pirmiau paskelbtųjų,

Vilnies suvažiavimą :

Sekmadienį, Gegužes 4' May, 1952

K. Depsas (Mastic, L. L) $3.
J. Balčiūnas ..................... 2.
Gavrilovičius .................... 2.
Širdingai ačiū. A. Bimba.

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

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

SUZANA KAZOKYTft 
Mezzo-Sopranas

AMILIA YOUNG
Sopranas

LEO. YONIK
Baritonas

Biznio Telefonas Mgr’s Rezidencijos
EVergrcen 4-9672 EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIU KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 

Banketams, Vestuvėms, Parems 
ir Kitokiems Pokiliams.

JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager
280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

Programa bus is populiariškiausių dainų ir ištraukos iš operečių, kurias 
Aido Choras yra vaidinęs bėgyje savo 40 metui gyvavimo. Aido Choras, vad. 
Mildred Stensler dainuos 16 dainų. Svečiai artistai įeina: AMELIA YOUNG, 
sopranas; LEO YONIK, baritonas; SUE KAZOKYTe, mezzo-sopranas.

Geo. Kazakevich orkestrą šokiams
ŠOKIAI PRASIDĖS TUOJAU PO PP,0GRAM0S.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius'

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausj, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat 'parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybes,'namo, 
biznio, automobilio, ir tt.. . Mes taipgi atnaujiname išsi- 1 
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mitingas įvyks tre

čiadienį, gegužės 7 d., 8 vai. vak., 
Liberty Auditorijoj, 110-12 Atlantic 

I Ave., Richmond Hill, N. Y. Visi na
riai atsilankykite, nes bus LDS 
Centro Valdybos balsavimas, LDS 
3-čios apskrities pikniko ir kuopos 
reikalai ant dieno! vaikio Valdyba.

88-89)

WORCESTER, MASS

Balandžio 10 d., LDS 57 kp. mė
nesiniam susirinkime nusitardtn bal
savimą Centro Valdybos 
gūžės mėn. susirinkimo, 
mas įvyks gegužės 8 d., 
kare, Liet. Svetainėje, 
ateikite į susirinkimą,
yra svarbus dalykas. Taipgi

atlikti ge-
Susirinki-

Visi nariai 
balsavimas 

turėsi
me svarstyti delegato siuntimą j
dešimtąjį seimą. Pasirodo, kad de
šimtasis Seimas turės svarbių daly
kų išspręsti. LDS 57 kp. Koresp. 

(88-90)

RANDAVOJIMAI

6 d. įvyki 
svarbus susi

Svarbius LDS .1 kp.
Antradien, Gegužės 

LDS 1 kuopos labai 
rinkimas A. L. P. Klubo svetainėje,
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Sis susirinki
mas svarbus tuomi, kad turėsime 
balsuot už kandidatus j LDS Cen
tra komitetą. Taipgi gal jau rinksi
me ir delegatus į LDŠ 10-tą Seimą, 
kuris įvyks rugpjūčio mėn. Detroite. 
Taipgi turėtume padiskusuot ir kas 
link LDS Centro Komiteto siūlomo 
plano kas link 
nesnio amžiaus 
apd raudos 
metų ant
dos ,o nuo 50 iki 60 melų ant tūks
tančio dol. apdraudos. Sis planas 
bus siūlomas sekančiam seimui ir 
jeigu jis bus priimtas, jis palies vi
sus narius. Atsilankykite visi. 
Prof. ' Sekr. M. Stakovas. (87-89)

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys vienam asmeniui, apšildomas 
ir visada šiltas vaiduo, atskiras įė
jimas. Kreipkitės: Mrs. Mikalaus, 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. *87-88)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
UžraSyklt Laisvę Savo Drangų!.

2-jų

priėmimo j LDS se- 
narių ant aukštesnės 
yra, nuo 45 iki 50 

f ūksiančių apdrau-

RIDGEWOOD, N. Y.
įvyks 

antradienį, gegužės 6 d., 8 vai. vak., 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 Tha
mes St., Brooklyn, N. Y. Skaitlin
gai dalyvaukite šiame susirinkime, 
turimo daug svarbių dalykų nutarti; 
del LDS gerovės. P. Babarskas, 
Prot. Sekr. (87-89) i

LDS 103 kp. susirinkimas

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

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

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS
' RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S' A,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Matthew A
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. Evergreen 7-6868./
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

6 pusl.-’Laisve (Liberty)-šeštadien., Gegužės-May 3, 1952




