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KRISLAI
metus, 
kerenskučiai.

Prieš 36-rius
Kerenskis ir
Kalbant apie rojų.

Rašo R. Mizara

Rytoj. lapkričio 8 d., pas; 
matysime dienraščio Laisvė; 
metinėje šventėje, koncerte.

Prašome nesivėluoti'

, Nte'/.iūrint visko, pasaulis e;- 
*ia ’pirmyn.

(’hurchillas paskelbė paria- 
mcntui: šiandien karo pavo
jaus yra mažiau negu buvę 
pernai šiuo laiku.

(’hurchillas mano, kad tuo
met. kai daugiau valstybių tu
rės atomines ir hidroginine." 
bombas, taika gali būti užtik
rinti snė, nes nei \ iena šalis 
nenorės jas vartoti.

('hurchillas yra Įsitikinęs 
kad Tarybų Sąjungos tautos 
nori taikos. — darbo žmona 
gerbūviui kelti,

Anglijos ministru pirminin
kas šiuo atžvilgiu teisinga 
galvoja..

Prieš 36-rius metus lapkri
čio 7 d dieną .darbininku, vai 
'7i<‘Č’ni ir kareiviu tarybo:

ta-ograde suorganiza\ o ii
- Msnelbė Tarybų valdžią Rusi-

Pažangioji .Amerikos visuo
menė tuomet teigė, jog Tary
bų valdžia, tarybinė santvar
ka gyvuos, jos niekas ijegalė: 
nugalėti, palaužti.

Bet darbininku judėjime 
priešai teigė, kad ji negalė
sianti gyvuoti, kad ji bus už 
keleto savaičių ar už kelete 
mėnesiu sunai k inta.

Mūsų laikraštis sakė, jog 
Tarybų valdžia gyvuos.

šiandien skaitytojai gal 
patys padalyti iš to išvadą.

Valdantieji sluoksniai A- 
menkoje tuomet dievino Alek
sandrą Kerenskį, tą liūdno pa
veikslo riteriu.

Kerenskis šiandien kažir 
kur Neu Yorke dar vis skel
biasi, būk jis sugrišiąs i Rusi
ją ir ten padarysiąs tvarką. 
Jis gražinsiąs kapitalizmą, ji; 
išlaisvinsiąs žmones.

Kerenskis tuomet taip gal
vojo ir šiandien panašiai tebe- 
gawoja dėl to. kad už jo nu
garos stovi Wall str.vtas. Lon
donas ir Paryžius.

Žinoma, Kerenskis niekad 
to nesulauks.

Panašiai, kaip Kerenskis 
galvoja ir lietuviškieji dipu
kai.

Beje, daugelis lietuvišku di 
pilku turėtu ir 'aip pagalvoti 
jie pabėgo is Lietuvos prie: 
dešimt metu. Tūli iu jau nu 
seno. Jie nieko gero pabūgę 
neatliko. Per tą desėtką meti, 
jiems buvo kalbama ir tebėr: 
kalbama, būk neužilgo įvyk- 
siąs trečiasis pasaulinis karas 
ir atomo bomba “išlaisvins" 
Lietuvą, grąžindama ten ka
pitalizmą.

Jie lygiai galvoja taip 
kaip A. Kerenskis. Bet ju vil
tys, ju piktas troškimas nie
kad nebus .įvykdintas gyveni
mai).

Kai mes kalbame apie Ta
rybą Sąjungą, apie progresą, 
daromą joje, tai mūsą oponen
tai dažnai sako: Aa, jūs skel
biate, būk ten esąs lyjtis.

Žinoma, tai klaida. Rojus

KRUVINOSE FAŠISTU ■- 
RIAUŠĖSE TRIESTE 
IIŽMUŠTA 9 ASMENYS
Jie rėkė, prijungt Triesto žemę 
Italijai; bandė užimt valdyba

Triest. — Fašistų vado
vaujami, tūkstančiai stu- 

i dentų ir kitų italų per tris 
dienas kėlė kruvinas riau
šes, kuriose užmušta bent 

i 9 asmenys, daugelis sužeis
ta.

Riaušininkai šaukė: “Pri
jungti visą Triesto žemę 
Italijai!” “Šalin anglus!” 
ir veržėsi, užimt valdines 
Įstaigas šiame 300,000 gy
ventojų mieste.

Kuomet vietinė policija 
| nepajėgė numalšint riauši- 
j ninku, tai buvo pašaukta 
: kuopa anglų kariuomenės ir 
! šarvuoti Amerikos automo- 
I Diliai.

Riaušininkai plytgaliais 
bombardavo šarvuotus au
tomobilius bei anglus pėsti
ninkus ir pagaliais ir kitais 
brūkliais kovojo prieš po
liciją.

Amerikos ir Anglijos ka
rininkai yra tikrieji Triesto 
miesto valdovai, o jų pa
skirta policija — tai dau
giausia italai.

Anglu - amerikonu ko- *■ • . . *| manduojamą policija šaudė
I oran linkui riaušininkų, mė- 
{ tė ašarinių dujų bombas ir 
; leido smarkias vandens sro- 
j ves iš gaisrinių vamzdžių.

Kariuomenė ir policija

Apkaltinti unijos 
vadai raketieriai

Mineola, L. I., N. Y. — 
; Nassau apskrities grand 
I džiūrė apkaltino Williama 
s C. DeKoningą ir kelis ki- 
! tus vadus federacinės Sta- 
! tėjų Unijos kaip rakietie- 
I rius.

Daugiau kaip 250 statan
čiu namus kont r a k t o r i u 
i liudijo, kad DeKoningas su 
i sėbrais išveržė iš jų viso 
1 apie $360,000 kyšių.

Už tai DeKoning pasiža- 
i dėjo neleisti darbininkams 
i streikuoti ir pigesnius dar- 
Į bininkus siųsti į specialius 
• darbus, vieton inžinierių 
; bei išlavintu mechaniku. *■

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ
3 SENIŲ PORAS

Thy-Le-Cfhateau, Belgija.
— Diktas bernas, šėldamas 
šio miestelio gatvėje, ilgu 
peiliu ir kūju nužudė tris 
ėjusias senų vyrų - žmonų 
poras, ir pats nusišovė.

vra tinginiams, kurie nenori 
dirbti, kurie mano, kad jie 
galėsią ten, po srnerties tik sė
dėti, gulėti ir valgyti.

Tūry b u Sąjungoje viską.4' 
remiasi darbu. Darbas ten 
šventas dalykas. Kas ten ne
dirba visuomeniškai naudingo 
darbo, tas nevalgo.

Tai turėtą gerai jsitėmyti 
tie, kurie plepa apie rojų, 

atmušė staugiančias govė- 
das nuo Amerikos ir Angli
jos ambasadų.

Roma. — Italijos premje
ras Pella per radiją atsišau
kė j savo tautiečius Trieste, 
ragindamas nusiraminti.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia sakė, riaušės Tries
te Įrodo, kad anglai - ame
rikonai nepajėgia išlaikyti 
tvarką Trieste.

Amerika ir Anglija per
eitą mėnesį nutarė Italijai 
atiduoti Triesto žemes ruož
tą A, o ruožtą B palikti Ju
goslavijai.

Rhee baus pagadintus’ 
karo belaisvius

Pusan, Korėja. — Syng- 
mano Rhee karininkai Pie
tinėje Korėjoje griežtai 
kvotė 7,848 sugrąžintus iš 
Šiaurinės ,Korėjos belais
vius. Jų tarpe rado 60 “su
gedusių, apsikrėtusiųjų ko-; 
monizmu.” Taigi , atiduos; 
juos kariniam teismui kai]) 
“tėvynės išdavikus.” 

_______ I t
Nuodingos dujos numarino 
du laivo oficierius

Brooklyn, N. Y. — Nuo-; 
dingos carbon monoxide■ 
dujos užtroškino du motori
nio laivo Granville oficie-į 
rius, kuomet jiedu taisei 
naftinį pečių laivo dugne, j

61 iš ginčijamų belaisvių 
sutinka grįžti namo

Panmundžom, Korėja. — ■ 
Amerikiniai korespondentai i 
teigia, kad Šiaurinės Korė-! 
jos liaudininkų bei Kinijos 
pasiuntiniai ragino jau 2,- 
020 savo tautiečių belaisvių 
grįžti namo. Bent 61 sutiko 
grįžti.

Maištas prekiniame 
Amerikos laive

Eureka, Cal. — Iš Japo
nijos grįžo prekinis laivas 
Seacliff, kurio jūrininkai 
kėlę maištą prieš kapitoną.

Atplaukus laivui, tuojau į 
ji sulipo krantų sargybos 
of icier iai ir tyrinėja maiš
tininkus.

Rochester, N. Y. — Kero- 
sininio pečiaus sprogimas 
namie užmušė Alt. Stap
ler!, c

ORAS. — Giedra ir ne- 
taip šalta.

Priešais valstybės kapiteliu sustojo šis basas, atgabenęs I 
farmeriu delegacija i Washin!?,tona. Toliau stovi dar 7 kiti 
Husai. Farmeriai atvyko reikalauti, kad valdžia suteiktu pa
ramą mažiems ir vidutiniams galviju augintojams. Numuštos 
ju produktams kainos gresia fermeriams sunaikinimu. Bei į 
žemdirbystei sekretorius Bensonas ju prašymą atmetė. Ka- ; 
ravana suorganizavo Nacionalč Farmeriu Unija.

CEX.C-

N/WNTS ŠAUKIA NEDARYT 
PALIAUBĄ VIETNAME

Vietnamo liaudininkai 
užėmė tvirtove• I

Hanoi, Indo-Kin. — Viet-j 
namo liaudininkai - komu-| 
n is tai atgriebė nuo francū-i 
zų Fu N. Quan tvirtovę, 50 i 
mylių į pietus wo didmies
čio Hanoi, kaip pripažįsta 
francūzų komanda.

Prancūzus išvijo iš tvir-1 
tovės ta pati liaudininkų di-l 
vizija, kurią francūzai sa-| 
kėši “sunaikinę” pereitą sa
vaitę.

______  i

Nixonas gąsdino komuniz
mu visą pietų Aziją

Hanoi, Indo-Kin. — Jung-i 
tinių Valstijų vice-preziden-|

Prievartautojas badė ; 27 suimti už armijos 1 
vaiką adatomis daiktų vogimą

-Fort Lauderdale, Fla. — 
Tapo suimtas H. Morse, 31 
metu. Kaltinamas, kad už- 
puolė prievartauti (žagin- 
ti) 8-metinį berniuką. O 
kai vaikas priešinosi, tai 
Morse badė jį ilgomis ada
tomis.

Baskui daktarai išėmė iš 
vaiko kūno kelias giliai įva
rytas adatas. Sakoma, vai
kas sugys.

SOVIETAI DAVE KINI 
JAI 1,009 TANKŲ

Formoza. — Čiang Kai' 
seko kinai tautininkai For- 
mozoje pasakoja, kad So
vietų Sąjunga neseniai at
siuntė ■ Kinijos liaudinin
kams 1,000 tankų, likusių 
nuo Antrojo pasaulinio ka
ro.

AMERIKOS POLITIKAI 
SAKO, KAD SOMĖTAI 
“NENORI TARTIS”
Anglijos ministras pageidau ja 
konferencijos su Malenkova

tas Richardas Nixon, cia-i 
viešėdamas, šaukė tautinį; 
Vietnamo karaliuką Baol 
Dai ir jo ministrus neda-l 
ryti jokių paliaubų su ko-! 
munistais. Sakė, paliaubos j 
su jais būtų “pragaištis Į 
Vietnamu! ir pavojus vi-i 
siems pietiniai-rytinės Azi-[ 
jos kraštams.”

Nixonas lankėsi francūzų 
bei Bao Dai kariuomenės; 
apkasuose ir prižadėjo; 
jiems daugiau amerikinių! 
ginklų.

Jisai smerkė Francijos' 
seimo nutarimą, sutinkantį! 
derėtis dėl paliaubų su Viet-1 
namo komunistais - liaudi
ninkais.

Albany, N. Y. — Slaptoji Į 
FBI policija suėmė 27 ei- j 
vilinius armijos darbiniu- i 
kus _ tarnautojus kaip val
džios turto vagis. Jie kal
tinami, kad suvogę $8,000 
vertės irankiu, drabužiu bei 
kiti! daiktų iš karinių san
deliu Schenectady ir Voor
heesville, N. . Y.

I -------------------------------;---

,AMERIKINĖ VAISTU 
DOVANA INDIJAI

New Delhi, Indija.—Rau
donasis Amerikos Kryžius 
padovanojo Indijai $10.000 
vertės antibiotinių ir sulfos 
vaistų. Jais gydys nuken
tėjusius nuo potvinių savi' 
žmones.

Bt. Guianoj badu strei
kuoja anglų areštuoti pro
gresyvių vadai.

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris ir jo mi
nistrai kartojo, kad Sovie
tų Sąjunga “nenori tartis” 
su vakarais; sako, todėl So
vietai iškelia “vis naujas 
kliūtis amerikiniam pasiū
lymui” — sušaukti Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferenciją dėl tai
kos su Vokietija ir Austri
ja.

Amerika, Anglija ir Fran- 
cija siūle, suruošti tokią 
konferenciją Šveicarijoj šį 
rudenį.
Sovietu statomos sąlygos
Sovietų Sąjunga, atsiliep

dama. į tą pasiūlymą, išsta-

Vakarinė Vokietija 
deportuoja 67 žydus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos v;.1 ūži?) 
nutarė deportuoti 67 žy
dus, atvykusius iš Izraelio. 
Kaltina juos kai]) “agitato
rius” bei biznio taisyklių 
laužytojus. t

Pirm deportuojant nutei
sė 35 kalėjimai! trunųiam 
laikui.

Pietų Korėja daro karine 
sutartį su Čiang Kai-šeku

Seoul, Korėja. •^=xP!etinė>'- 
Korėjos tautininkų valdžia 
sakė, jog darys savitarpi
nio “apsigynimo” sutartį su 
Čiang; Kai-šeko kinais tau
tininkais Formozos saloje.

Amerik. duos $628,000,000 
Pietų Korėjos tautininkam

Pietinės Korėjos užsienio’ 
reikalu ministras Pvunj 
Yung Tai pranešė, jog šio-i 
mis dienomis pasirašys su
tartį su Amerika dėl Pietų 
Korėjos atstatymo. Ameri
kos valdžia tam. skiria 628 
milijonus dolerių.

Gilsonito sprogimas 
užmušė 8 mainierius

Vernal, Utah. — Suregi
mas American Gilsou’do ka
sykloje užmušė 8 darbinin
kus.

Gilsonite yra tokia me
džiaga, kaii) sukietėjusi 
nafta. Jos dulkės greitai 
užsidega ir smarkiai eks- 
ploduoja.

Jugoslavija užprotestavo 
Italijai, kuri suhųko pri
statymą Jugoslayfjai užsa
kytų ir sutartų techninių 
darbo įrankių.

j tė sekamus reikalavimus 
! kai]) sąlygas konferencijai:

Atšaukt Amerikos ir An
glijos planus Vakarinei Vo
kietijai apginkluoti.

Panaikint Atlanto kraštu 
karinį sąryšį, n u k r e i p t ą 

! ]>rieš Sovietų Sąjungą.
Konferencijon pakviest ir 

Kinijos Liaudies Respubli
ką, kad galima būtii tiksliai 
spręsti apie taikos palaiky- 

j mą ne tik Europoje, bet ir 
i Tolimuosiuose Rytuose.

Konferencijoje tai]) pat 
' svarstyti klausimą apie 
Jungtinių Valstijų kalines 

i bazes - stovyklas Ispanijoj,
• Graikijoj ir kituose pašau-
• lio kraštuose.
i --------

Edenas sutiktų eit į bet 
kokias derybas su 

Sovietų Sąjunga 
Į

London.— Anthony Eden, 
! Anglijos užsienio reikalų 
i ministras, kalbėjo šalies sei

me, kad Anglija mielu noru 
sutiktų eiti į derybas ne 
tiktai su kitais Sovietų Są- 

i jungos ministrais, bet ir 
. Sovietų premjeru Malenko- 
vu.

Anglijos ]) re m j eras 
’■(’hurchillas jau pirmiau 
, kartotinai siūlė Keturiu Di- 
i džiųjų sueigą — prezidento 
i E i s e n h o w e r io, Sovietų 
j premjero Malenkovo ir An- 
! glijos bei Francijos prem
jerų.

Kaip Lenkija gerina 
darbininkam būkle

Varšava.—1 Lenkijos liau
dies valdžia paskelbė pla
ną, kuris 15 procentų pa
kels darbininkams algas 
per dvejus sekančius me
tus.

Valdžia tai]) pat ketina 
gaminti daugiau kasdienio 
vartojimo dalykų bei žemės 
ūkio įrankių ir pasmarkint 
gyvennamių statybą.

Sovietų Sąjunga pasiža
dėjo Lenkijai duoti reika
lingos mokslinės bei techni
nes paspirties.

Jungi. Valstijos išbandys 
naujas hydrogenįnes bombas

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ateinantį jiavasarį 
išbandys naująsias hydro- 
genines bombas Eniwetok- 
Bikini salose. Pacifiko Van
denyno. 4'

London. — Amerikos, An-' 
glijos ir Francijos atstovai 
tariasi, kai]) atsiliepti į So
vietų atsakymą kas liečia 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų sueigą.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Liaudies konferencija 
prieš McCarran aktą

36-RI METAI
LAPKRIČIO 7 DIENA sukanka 36-ri Inetai, kai 

Rusijoje užsiliepsnojo Didžioji Spalio revoliucija, kai ten 
buvo paskelbta Tarybų valdžia.

* Šis didis Įvykis.—didis ne tik Tarybų Sąjungai, o ii 
visam'pasauliui, — toje socializmo šalyje bus iškilmingai 
atžymėtas. Mini šį įvykį ir viso pasaulio darbo žmones, 
taiką mylintieji žmones, nes šiandien Tarybų Sąjunga 
simbolizuoja tvirtumą kovoje už taikos išlaikymą.

Šio straipsnio tikslas yra ne tai, kas buvo, aiškini
mas, o tai, kas dabar yra ir kas greitoje ateityje bus.

Tai, ką tarybinės tautos išgyveno, visiems yra žino
ma. Jos išgyveno, tarp kitko, aštrų, žiaurų civilinį karą 
kuriam “savi” priešai ir interventai nesigailėjo nei jėgų 
nei turto. Tasai karas jaunutei revoliucijai daug lėšavo, 
bet jį liaudis laimėjo. Jos išgyveno baisų antrą jį karą.— 

.karą, kuriam Tarybų Sąjunga paaukojo milijonus savo 
sūnų ir dukrų, karą, kuriame buvo sunaikinta tūkstan
čiai miestu ir miesteliu, tūkstančiai fabriku; karą, ku
riame buvo priešo žiauriai nuniokotos ištisos tarybinės 
respublikos.

Ir tiek revoliucijos-civilinio karo metu, tiek antroje 
pasaulinio karo metu tūliems lengvatikiams atrodė, būk 
socializmo šalis bus sunaikinta, būk tarybinė santvarka 
ten žlugs. Bet kiekvieną kartą tokiems teko skaudžia1, 
nusivilti. Po antrojo pasaulinio karo, pavyzdžiui, nežiū
rint visų baisių nuostolių, Tarybų Sąjunga patapo kur 
kas tvirtesnė negu ji buvo prieš karą!

PROFSĄJUNGŲ 
PASAULINIO 
KONGRESO 
MANIFESTAS

Spalio mėnesį Vienoje ■ 
įvyko IlI-čiasis Pasaulinis j 
darbo unijų (profsąjungų) j 
kongresas, kuriame dalyva-l 
vo net iš 79 šalių delegaci
jos.

I
Po ilgų svarstymų. baig-f 

damas savo darbus, šis i 
Kongresas priėmė manifes-I 
tą - atsišaukimą į visus pa- i 
šaulio darbo žmones. Ma
nifestas - atsišaukimas įdo- • 
mus ii- mes čia ji paduosi- i 
me ištisai. Jis seka:
“Visu, šalių darbininkai ir!» v 1 darbininkės, fizinio ir pro

tinio darbo žmonės!

IŠVYSČIUSI SAVO sunkiąją, pagrindinę pramonę 
lygią, jei ne pranašesnę, pačių toliausiai nužengusių ka
pitalistinių šalių pramonei, Tarybų Sąjunga dabar imasi 
visu uolumu gerinti savo piliečių gyvenimą, kelti jį ankš
tesnių lygiu.

Visa tarybinių respublikų spauda nūnai užpildyta 
straipsniais ir dekretais apie tai, kad juo greičiausiu 
laiku būtų pakeltas žmonių gyvenimo lygis.

Daugiau naudojamųjų produktų, geresnių produk
tu. Juo greičiausiu laiku pagaminti didesnius kiekius rū
bo, avalynės, siuvamųjų mašinų, radijo priimtuvų, šal
dytuvų, dulkių siurbliu, televizijos priimtuvų. Atidaryti 
tūkstančius nauju restoranų, valgytuviu,—švarių, gra
žių, prieinamų kiekvienam piliečiui. Gerinti žmonių ap
tarnavimą parduotuvėse, restoranuose ir visur, kur tik 
teikiamos piliečiams prekės, maistas, bei kitokie daiktai. 
Statyti daugiau naujų gyvenamųjų namų,—moderniškes- 
nių, geresnių negu buvo statomi ligi šiol.

Griežtai kritikuojami tie, kurie netobulai, neatbolnai 
tarnauja žmonėms visuomeninėse įstaigose.

Didžiulis dėmesis kreipiamas i sodžiaus žmones, į 
valstiečius, į jų būklės gerinimą, i kasdieniško ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo lygio kėlimą.

Visa tai privalo būti įvykdinta artimiausiu laiku, bė
gyje dvejų-1 rėjų metų

Brangūs draugai ir bičiu
liai !

Mes atvykome iš 79 šalių 
, į trečiąjį Pasaulinį profsą- 
{ jungų kongresą. Mes at- 
I stovai! ja me visų rasių ir vi- 
: su tautybių, visų politinių 
j įsitikinimu ir visų religinių 
i pažiūrų 88 milijonams 600 
j tūkstančių organizuotų fi- 
; zinio ir puolimo darbo žmo
nių. Šiame didžiajame prof
sąjungų susitikime, kuris' 
yru. reikšmingiausias darbi-, 
ninku judėjimo istorijoje. I 
mes apsvarstėme mūsų rei
kalavimus ir mūsų kova, 
mūsų pla’.His ir musu vil
tis. Drauge, demokratiniu 

AR SOCIALIZMO ŠALIS tai pasieks? Netenka abe
joti, jog tai bus padaryta. Šiandien Tarybų Sąjunga turi 
visas galimybes tai padaryti ir padarys.

Atsiminkime, 1913 metais, euristinėje Rusijoje bu
vo pagaminta 4,200,000 tonu plieno, o šiemet Tarybų Są
junga pagamins apie 38,000,000 tonu plieno!

Žemė ten sukolektyvinta. Iš viso Tarybų Sąjungoje i 
šiandien yra 94,000 kolektyvinių ūkių ir 47,000 valsty- Į 
binių ūkių. Yra 8,590 mašinu-traktorių stočių, iš kurių i 
aptarnaujar^TWlektyviniai ūkiai mašinomis. Veikia ar- ■ 
ti 1,000,000 Tfm k torių. Jų sekamais metais bus dau- Į 
giau, o vėliau—dar daugiau ir daugiau. Tarybų Są
jungos žemės apdirbimas šiandien yra labiau mecha
nizuotas negu kur nors kitur pasaulyje.

Valstiečiai jau išmoko dirbti žemę kolektyviškai.
Dirba keletas dešimtų tūkstančių agronomų.
Kas metai iš ankštųjų tarybiniu mokyklų išeina 

šimtai tūkstančių naujų, jaunų specialistų: inžinierių, 
agronomų, architektų, gydytojų ir kitokios inteligenti
jos, paruoštos žmonėms aptarnauti.

Visa tai sakyti sako, kad socializmo šalyje, kur. dar
bas yra šventas dalykas, kur mokslas ir darbas) eina 
ranka rankon, žmonių gvvenimo lygis bus artimiausiu 
laiku pakeltas labai aukštai.

būdu, mes parengėme ir 
priėmėme kovo- programą, 
atspindinčia lūkesčius visu 
darbo žmonių, trokštančių 
gerovės ir taikos.

Šalyse, kurios yru stam
baus kapitalo junge, darbo 
žmonių masės nebenori 
daugiau gyventi skurde ir 
kentėti nuo netikrumo, ba
do, nedarbo, pavergimo, ka
ro pavojaus. Jie vienijasi 
ir kovoja už geresnes gy
venimo sąlygas, už savo tei
ses, už tvirtos taikos išsau
gojimą. Milijonai Prancū
zijos ir Italijos darbo žino
ti i ų su r e n gė v i e n y 1 )ė j e s t re i - 
kus, kurių trukmė ir mas
tas neturi sau lygių. Milijo
nai Anglijos darbo žmonių 
šiuo metu reikalauja padi
dinti darbo užmokestį. 
Stambūs masiniai streiką^ 
taip pat įvyko Indijoje, Bra
zilijoje ir Irane. Žymioje 
Afrikos teritorijoje vienin
ga darbo žmonių kova įga
lino išplėsti iš kolonizatorių 
darbo' kodeksą. Visame šia
me žemyne išsivysto kova 
prieš rasinę diskriminaciją.

Visose kapitalistinio ir 
kolonijinio pasaulio šalyse 
—Jungtinėse Valstybėse ir 
Japonijoje, Graikijoje ii 
Ispanijoje, Indonezijoje ir 
Moroke, visose Viduriniųjų 
Rytų ir Lotynų Amerikos 
šalvse plečiasi darbininkų 
judėjimo banga. Koloniji-

VYRIAUSLVS DALYKAS Tarybų Sąjungos tau- i 
toms šiandien yra taika. Tik taikoje tegalima pasiekti 5 
aukštą gyvenimo lygi.

Del to lapkričio 7 diemi 'demonstracijose ir eisenose i 
vyriausias obalsis bus tokis: ;

“Tegyvuoja taika tarp tautų! Nėra tokio ginčijamo I 
arba neišspręsto klausimo, kuris negalėtų būti išspręstas 
taikiu būdu suinteresuotu šalių savitarpio sutarimo pa
grindu!”

Taip, taika. Taika yra šventas dalykas ne tik Ta
rybų Sąjungos žmonėms, o ir viso pasaulio tautoms.

P.aklidusi valtis ilsisi ant ravais susproginėjusios žemės, kur, 
buvo upės ties Armour Station, Missouri valstijoje. Augme
nija nudžiūvo ir galvijai trokšta dėl stokos vandens. Farmė- 
riai reikalauja prezidento Eisenhovverio, kad gabentu farme- 
riams pagalbą lėktuvais.2 pusk—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Lapkr.-Nov. 7, 1953

nese ir priklausomosiose 
šalyse vystosi judėjimas už 
nacionalinį išsivadav i m ą. 
Palaipsniui išsivaduoja se
noji Azija, kuri per šimt
mečius buvo kolonizatorių 
junge. Gimė nauja didi 
valstybė— Kinijos Liaudies 
Respublika, kuri drauge su 
visomis taikingosiomis jė
gomis gina did’ji taikos 
tarptautinio saugumo ir na- 
c i o nulines n e n r i k 1 a u s o m v •
bes reikalu. Vietnamo ir 
Japonijos, Malajus ir Indo
nezijos, Artimųjų Rytu 
Afrikos ir Lotynu Ameri
kos. tautos narsiai kovoja 
už savo laisvę ir nepriklau
somybe. «/ 4-

Visų šalių darbo žmonės 
—vyrai ir moterys!

Kaip tik nuo jūsų, jūsų 
vienybės, jūsų kovos pri
klauso paprastųjų žmonių 
gyvenimo sąlygų pagerini
mas, taikos visame pasau
lyje sustiprinimas, jūsų pa
siektų laimėjimų pagausi
nimas. Nenuilstama tautų 
kova už taiką jau davė sa
vo pirmuosius vaisius. Lio
vėsi kraujo liejimas Korė
joje.

Šimtai milijonu vyrų ir 
moterų atsako i Pasaulinės 
Taikos Tarybos raginimą 
taikiai išspręsti, visus ginči
ja m u s tau]) t• i u t i r i i u s k 1 a u s i - 
mus.

B e t ]) a. sa u 1 y j o c gz i s t u o j u 
jogos, kurios stoja puieš
tauptautinio įtempimo su- 
ilpninimą. Jos nesuintere- 

; u u t o s taika. Va i k y d a mosi 
maksimaliu pelnų, jos de
da viltis i tolesnį ta r p t au
tinio įtempimo paaštrėjimą, 
viltis i karu. Jos remilita- 
rizuoja Vakarui Vokietiją, 
paverčia., ja pagrindimu 
agresijos židiniu Europoje, 
los nori sužlugdyti taikų 
Korėjos klausimo suregu
liavimą, jos atgaivina ka
rinę Japonijos galią, Japo- 

i mja pasidaro pagrindinė 
karine baze Tolimuosiuose 
Rytuose. Jos puola darbi- 
irnkų klasės gyvenimo lygį. 
Jos spartina ginklavimosi 
varžybas, kurios vis sunkes
ne našta gula ant darbo 
žmonių masių pečių.

Trečiasis Pasaulinis,prof
sąjungų kongresas parodė, 
kad mes galime susivienyti 
visi — darbo žmonės — vy
rai ir moterys, visų krypčių 
profsąjungos:

už darbo užmokesčio pa
didinimą, mokesčių suma
žinimą, nedarbo panaikini
mą;

už lygaus užmokesčio už 
lygų darbą, principo įvedi
mą be lyties, amžiaus, ra
sės, tautybes skirtumo;

už nežmoniškų darbo tem
pų pa naikinimą;

už plačios socialinio drau
dimo ir aprūpinimo siste
mos išvystymą;

už antidarbininkiškų įsta- 
I tymų panaikinimą ir prof-

sąjunginių teisių užtikrini
mą ;

už kariniu biudžetu suma
žinimą ir atsipalaidavusių 
resursų panaudojimą tai
kiais tikslais ekonomikai ir 
kultūrai vystyti;

už tai, kad Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija,, vyk
dydama savo Įstatus, grįžtų 
prie jai priskirto vaidmens 
ir funkcijų, nukreiptų į tai
ku tautu bendradarbiavi
mą. Vienybes idėja vis la
biau užvaldo mases. Auga 
darbo žmonių siekimas įgy
vendinti profsąjunginę vie
nybę įmonėse nacionaliniu 
ir tarptautiniu mastu.

Tarptautines profsąjun
gų vienybės atkūrimas tu
rės nepaprastai svarbią 
reikšmę. Jis prisidės prie 
tarptautinio įteimpimo nau
jo susilpninimo ir sutruk
dys ginklavimosi varžybas. 
Jis palankiai paveiks drau
giškų ekonominių ir kultū
rinių ryšių išvystymą tarp 
įvairių socialinių sistemų 
valstybių. Jis padės didinti 
taikią statybą, mažinti ne
darbą, kelti tautų gerovę.

Visų saliu ir visų pro
fesijų darbo žmonės — vy
rai ir moterys!

Neužmirškite sunkių an
trojo pasaulinio karo pa
moki! !

Sustiprinkime mūsų eilių 
' vienybę!
1 Sudarykime šia vienybę 
įmonėse ir įstaigose, suda
rykime vieninga f r o n t ą 
d a r bininkų reikalavimams 
ginti!

Demaskuokime skaldyto- 
jiška politiką tų, kurie pa
našiai, kaip Amerikos dar
bo federacijos ir JAV ga
mybinių profsąjungų kon
greso vadovai, mėgina su
kliudyti šiai vienybei! Pa
reikalaukime, kad kiekvie
na profsąjunginė organiza- 

I cija ir Tarptautinės laisvų- 
| ju profsąjungų konfedera- 
! cijos vadovaujantieji orga
nai priimtų. PPF pasiūlymą 
dėl veiksmų vienybės!

Tegyvuoja nesuardoma 
viso pasaulio darbo žmonių 
vienybė!

Tegyvuoja Pasaulinė prof
sąjungų federacija, kuri 
aktyviai ir be paliovos ko
voja už tvirtą taiką, drau
gystę tautų tarpe, už švie
sią visos žmonijos ateitį!”

Šypsenos
Įdomybių yra, bet ne jam...

“Šiame miestelyje teisė
ju būti tai labai nuobodus 
darbas,” skundėsi senyvas 
vidurvakarų miestelio tei
sėjas savo bičiuliui .

“O kodėl taip?” klausė iš 
rytinių valstijų atvažiavęs, 
draugas.” Argi jūs čia nei 
nuogalių kuopos, nei bur- 
lesko vaidinimų neturite?’^.

“O, taip, turime ,bet jie 
visi moka man pinigais, 
kad aš užsimerkčiau ir jų 
neregėčiau.”

Gimtadienis be gimusiojo
Pereitą rugsėjo mėnesi 

R o m u 1 u s miestelio (New 
Yo.rko valstijoj) presbiteri
jom] bažnyčios parapijonys 
surengė savo klebonui C. 
F. Van Martenui iškilmin
ga gimtadienio minėjimui 
balių. Ilgai ir darbščiai 
rengtasi ir. paskirtąją die
ną bažnytinėn svetainėn su
sirinko veik visi pavapijo- 
nys . Visi linksminasi, ba- 
iiavoja. Vakarienei baigian
tis prasidėjo kalbos - svei
kinimai; galop^škviečia pa
kalbėt ir šios iškilmes kal
tininką—kleboną. Kviečia, 
kviečia, o tas vis nesiskubi-

(Pabaiga)
Kuomet organizacija už

siregistruoja su Subversive 
Activities Control Board, 
jinai tuo prisipažįsta, kad 
ji “suokalbiavo nuversti 
Amerikos valdžią ir žada 
įsteigti totalitarinę valdžią, 
po kuria nebus jokių lais
vių — kaip tai, kalbos, re
ligijos ir spaudos.” Prie to. 
kiekvienas laiškas iš tos or
ganizacijos privalės turėti 
ant voko užrašą, kad tas 
laiškas yra nuo komunisti
nės organizacijos. (Ir jie 
kalba apie laisvę žodžio!— 
ar tai ne panieka konstitu- 
cijai?)

Taipgi, po McCarran ak
tu (jeigu organizacija už
siregistruos) kiekvienas to
kios organizacijos narys 
negalės gauti darbo bent 
kokioj valdiškoj įstaigoj, ir 
negaus darbo tose privati
nio kapitalo įstaigose, ku
rios priskaitomos prie “de
fense” įstaigų. Tas “de
fense” įstaigų užvardina
mas gali apimti bet kokį fa
briką, kur bet kas dėl mi- 
litarinių jėgų yra gamina
ma — automobiliai, lėktu
vai, tankai, šautuvai, amu
nicija, uniformos, avalynė, 
valgiai, ir tt. Armija rei
kalauja visko, ko civiliniai 
žmonės reikalauja — buto, 
drabužių, valgio. Kur ra
si tokią pramonę, kuri nė
ra “defense,” jeigu taip gy
nybos departmen.to sekreto
rius nutartų?

Ką visa tai reiškia?
Gal jau pradedate su

prasti, ką tas McCarran 
aktas reiškia.

Kuomet organizacija už
siregistruoja su Subversive 
Activities Control Board, 
ji tuomi prisipažįsta, kad ji 
esanti komunistinė — arba 
“action” arba “front.” Vie
naip ai* kitaip, ji. tuomet pa
sidaro save papuolama po 

' kriminaliu įstatu prieš tuoš. 
į kurie siekia nuversti Jung- 
' tinių Valstijų valdžią ir pa- 
i papildyti šalies išdavystę 
' (treason).

Toliau šitas niekaip ne
suprantamas aktas sako, 
kad jeigu organizacija ne
užsiregistruos po apkalti
nimo, tai bus baudžiama 
10,000 dolerių kiekvieną 
dieną iki užsiregistruos! 
Mes visi galime matyti, kad 
bile kokia organizacija ga
li būti įsakyta užsiregis
truoti. Jau dabar apie trys 
šimtai taip apkaltinta. Kol 
vesime bylas, tol nereikės 
registruotis. \ Mes turime 
pilną teisę vesti bylas prieš 
tokius neteisėtus apkaltini
mus, ir tai darysime.

The Subversive Activities 
Control Board susideda iš 

ykbkių septynių žmonių. Jie 
gauna po $12,560 algos per 

na atsiliepti... Svečiai dai
rosi, vienas kito teiraujasi, 
ar matai kleboną?, kur tas 
kunigėlis gi dabar pasislė
pė? — Susiranda' ir komi
tetas, kuris šią iškilmę ren
gė. Kuris jūsų kleboną pa
kvietėte? — Ne aš, tai jis, 
o ne—tai trečiasis komite
to narys turėjo pakviesti... 
Taip ir paaiškėjo, jog baliui 
besirengiant iškilmės kalti
ninkas visiškai pamirštas 
pakviesti.

Taip ir atlaikyta gimta
dienis be gimusiojo.

Klausimas: “Kaip gi du 
ežiai myluojasi?”

Atsakymas: “Jie tai da
ro labai atsargiai.”

Surinko žemaitis

metus. Kai kurie, anksčiau 
paskirti, liberališki žmonės, 
jau atsisakė to darbo, nes 
nenorėjo būti po reakcijos 
priespauda. (Be abejonės, 
jeigu jie būtų nerezignavę, 
jie būtų buvę išmesti). Ši
ta taryba niekuomet nenu
spręs prieš FBI arba gene- 
ralio prokuroro Brownell 
užvestas bylas, — jeigu jie 
nuspręstų priešingai, tai 
netektų savo lengvo darbo, 
už kurį jie gauna po $12,- 
000 į metus. Neužmirškite, 
kad mūsų taksai jiems už
moka tą algą. Mes esame 
priversti palaikyti visas iš
laidas, kurios mus žudo, še
riame tą, kas mus kanda.

Patyrimai byloje
Advokatas Abt padarė 

sutrauką iš komunistų by
los. Jis sakė, kad byla bu
vo pamatuota tuo, kad tie 
vadai gavo direktyvas iš 
Maskvos ir veikė p4gaS 
tas direktyvas. Bet pasiro
do, kad daugelis dalykų, 
kurie buvo skelbti Daily 
Workeryj, b u v o skelbti 
anksčiau Daily Workeryj, 
negu Sovietų laikraščiuose, 
ir ką Daily Workeris per
spausdino, buvo teisybė, ne 
propaganda. Pav., Sovietai 
ir Daily Workeris skelbė, 
kad Chiang Kai-šeko val
džia esanti supuvus ir netu
ri liaudies paramos. Tą pa
ti pakartojo ir Jungtinių 
Valstijų “White Paper” po 
sekretoriaus Achesono va
dovybe.

Panašiai su Oatis’o pri
sipažinimu, kad jis veikė 
kaipo šnipas. Visas pasau
lis patikėjo jo prisipažini
mui, bet jeigu koks indivi
das, ar organizacija pvipa-» 
žino, kad jis sako arba saJ 
kė teisybę prisipažindamas, 
tas papuola po McCarrano 
aktu. Kur kitur pasaulyje 
galima rasti tokias nesąmo
nes? Bet dabar tas liekasi 
mūsų šalies įstatymu.

Laimėjimo viltis
Adv. Abt paklausė: “Jei

gu bet kokis prisidėjimas 
prie progresyvių reiškia, 
kad aš esu komunistas, tai 
ir vilkėjimas drabužių reiš
kia tą patį, nes komuniestai 
irgi vilki drabužius. Ar aš 
turėsiu būti ‘nudistas,’ kad 
parodyti, jog aš nepriguliu 
prie komunistų?”

McCarran aktas yra įsta
tymais sulegalizuotas ma- 
kartizmas. Tai yra. fašiz
mas. Mes visi turime prieš 
tai kovoti. Abt sakė, kad 
jeigu McCarran aktas per
ėjo Kongrese tais laikais, 
kada prasidėjo Korėjos Ika
ras, į tai dabar, kuomet re
akcija šiaurinės Korėjos ir 
Kinijos savanorių opozici
jos neįveikė, tai tą neteisė
tą McCarrano aktą gal bus 
galima atšaukti. Kai taika 
ateis, bus kitokis politinis 
klimatas.

Turime tikėti, kad kovą 
prieš McCarrano aktą lai
mėsime. Turime vesti ko
vą prieš tą nelemtą aktą 
nėr teismus, per prakalbas. 
Tu i ■ i m c k i c k ga 1 i n t, pi ačiau 
supažindinti didžiąją pu
blika su tuo, ka McCarran 
aktas iš tikrųjų reiškia, — 
kad jis yra visai kas kita, 
negu publikai per komerci
nę spaudą ir radiją sako
ma. Turime gauti rezoliu
cijas nuo daugelio organi
zacijų prieš McCarrano ak
ta. *

Kai adv. Abt apsiėmė gin-r« 
ti komunistus, jis sakė: 
“Čia klausimas yra ne tiek 
apgynimo komunistų, kiek 
apgynimo Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos, kuri ban
doma nuversti.” Rep.
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By J. Jankauskas

IJž džiazą ar muziką?
“Laisves” n r. 200 aš pasisakiau prieš 

p-lės II. Traubel paliesimą iš Metropoli
tan Opera House, kur ji nuo 1939 m. 
dainavo Vagnerio operose, ir jos nutū
pimą i kavuarų šutves. To paties laik
raščio nr. 205 A. Bimba gina savo se
niau išreikštą kalba majai dainininkei 
sveikinimą ir šaukimą Valio už tai, kad 
ji “sukilo prieš kietakakčius iš Metropo- 
litano”. A. B. savo replikoje sako, būk 
mano “argumentai silpnoki, o vietomis 
dar ir klaidingi.” Žemiau matysime, ko
kie “stiprūs” ir “neklaidingi" yra A. B. 
arugmentai.

Pradėsime nuo A. B-os teigimo, buk 
JT. fj?. pametė operą ir nusmuko į kaba 
Telt,|s ne dėl dolerio, bet dėl pamėgimo 
“liaudies dainų”, kuriu ji negalėjusi dai
nuoti Met-ne. Jis sako: “Nesinori tikė
ti, kad ji Į koki ten kabaretą dainuoti 
nuėjo grynai doleriniais išrokavimais. 
Neigi, man išrodo, ji ten ‘raketierius’ ir 
‘aferistus’ linksmino ‘džiaziška kakofo
nija’buk ji “sukilusi prieš begėdišką 
dvasini ir takmtini pavergimą, ne dole 
vinį, nes Met. House Irusias savo žvaig 
ždėmis gerai apmoka”, už lai “rarbe 
jai*

Dabar pažiūrėkime, ką godo neginei 
jami faktai. Bulvarinis žurnalas “/J/c” 
paskelbė visą ši incidentą ir Įdėjo net ke 
lias foto nuotraukas, kur parodyta H. 'I', 
dainuojant, kabarete prie mikrofono. 
Vienoje nuotraukoje ji drožia duetą su 
komedininku Jimmy Duranty, kuris pa 
garsėjo vien tik del savo nežmoniškai di 
Jf-gjs nosies. Pasirodo, kad ji su Duran- 

y net pagamino plokštelę, pavadintu 
Tfeal Piano Player”. Apačioje nuotrau- 

ws pasakyta, kad Duranty ją ir į kaba
retų biznį eiti prikalbėjo! Ten parašyta: 
il Jimmy Duran I y started it all by gett
ing Miss Traubel to join in recording a 
duet, A Real Piano Ida yer". Kiek že
miau vėl pakartota: “Recently, an ad nice 
erf J immy Duranty with whom she has 
teamed up on records and TV. she took 
a niyhtchd> job in Chicago’s ('hez Paree. 
Mixing arias and torch songs, she got as 
warm an ovation as she had ever won 
in the world’s opera houses”.

Kita nuotrauka rodo H. T. dainuojant 
dziazišką Gershwino “St. Louis Blues” 
ir pakelta suknele straksint apio mikro
foną. Ten pasakyta: “In nightclub solo 
Miss Traubel uses solid Wagnerian ges
tures to belt out St. Louis Blues, then 
brings down house with a lad strut".

Iš tikro galėjo būti Įdomu apygirtiem 
kabareto patronam matyti 250 svarų vi- 
duramžią moterį estradoje šokant “hot 
strut”! Ne stebėtina, kad jie taip gau
siai jai plojo. Už šią demonstraciją, 
anot minėto žurnalo, dainininkė gauna 
po.$l 0,000 kas f, savaitė, t. y. $9,000 dau- 
pitĄu, nei Met ropoH tane! Aišku, kad už 

tokią sumą galima ne tik mesti operą, 
bet kabarete padainuoti ir sijoną pakė
lus pašokti! Tik kur čia Laikas Įžiūri 
“liaudies meną” ir prieš operos “kieta
kakčius .sukilimą”, tai man enigma? A. 
B. savo “stipriais” ir “neklaidingais” 
argumentais remtame rašte sako: “Man 
ji patiko, man patiko jos pareiškimas, 
jos viešai paskelbtos sąvokos apie meną, 
apie dailę”, etc.

Koks retai sutinkamas dvasinis nai
vumas!

Kitas žurnalas, “Musical America", 
rimtas ir autoritetingas šio krašto mu
zikų organas, parašė šiuo klausimu ve
damąjį (editorialą), kurio dalis čia paci
tuosiu. Iš jo matysime, kaip žiuri į II. 
T. avantiūrą rimti Amerikos muzikai. 
Ten pasakyta:

“There can be little quest ion that Mr. 
Bing is riyhl Irom the purely artistic 
viewpoint, and no question al all that he 
is riyhl from Ila* viewpoint, of-an opera 
house manager seeking Io proleci, the 
prestige of his theatre. Fine art. is a 
jealous and exacting master, and (here 
is no gel tine; around the fact, that its ex
ponents, like priests and statesmen, are 
expected to l)e dedicated people with an 
artistic as well as personal diyrnly com 
meiisiirate Io their hiyh ealliny. When 
they desert the temples of their art for 
places of ordinary entertainment they 
inevitably demean (hemselves in (he eyes 
of the public and just as certainly dim 
the lustre* of the opera house or concert 
hall, winch is their particular and pro
per habitat. There is something as in- 
conyrous and embarrasiny about an ope
ra singer emitirig the St. Louis Blues 
as there*/would lie about a female croon
er attempting to sing' Casta Diva”.

Labai stipriai ir teisingai pasakyta! 
H. ’Traubel savo “nepriklausomybės pa
reiškimo” spaudai sako, kad jai patinka, 
“liaudies dainos”, sukurtos amerikonu 
kompozitorių, tokių kaip Gershwin, 
Kent, Berlin ir kitų. Tiesa, minėti kom
pozitoriai yra sukompanavę ir visai gra
žios moderninės muzikos, bet jų kury-" 
bojo yra ir džiaziška šlamšto, kurį girti 
negalima. O pasirodo, kad H. T. kaba
retuose dainuoja, kaip tik tas džiaziškas 
kakofonijas, o ne rimtesnius kalbamųjų 
kompozitorių kūrinius! Kodėl? Todėl, 
kad seksu, alkoholiu ir odekolonu per
sunktoj kabareto atmosferoj rimtai mu
zikai 'nėra vietos, kad tos rūšies publika 
Iv. šlamštų, 'reikalauja—ir dar atitinka
mo “pailiustravimo” tai išpildant! 4 Tie 
“populiarių dainų” kepėjai paima kad ir 
gražų klasikinį dalyką ir jį taip sužalo
ja, taip sudžiazina ir sudarko, kad bjau
ru klausyti! H. T. visa tai vadina “liau
dies kūryba”, kurios jai neleidžia Met-

(Tąsa 4—tame puslap.)

KAUNAS.— On the corner of Dau
kantas and Donelaitis streets there is a 
big Tight colored building. It belongs to 
the Polytechnical Institute of Kaunas 
which has a attendance of 2,440. In the 
coming academic year the number of 
students at the institute will increase by 
1,000.

Lithuania is rapidly advancing her in
dustry. Ship-building, the building of 
turbines and other new branches of pro
duction have been launched in the repub
lic. New factories and mills are being 
built and the existing ones are expand
ed. Hence the great demand for -engin
eers.

’The polytechnical institute of Kaunas 
has recently trained 1,303 specialists. 
The last — ninth—graduating contin
gent was the largest: the institute issued 
diplomas to 315 engineers, including 40 
electrical, 45 mechanical, 55 hydrotech- 
nical, 87 civil and 88 chemical engineers. 
Thirteen graduates received appoint
ments as lecturers at the institute. Se
ven teen young engineers with a leaning 
for scientific research were enrolled for 
post-graduate fellowships.

During practical training many grad
uates of the institute conducted interest
ing investigations with benefit for them
selves and for the factories where they 
were undergoing training. At the Jalgi- 
ris Machine Tool Plant of New Vilna, 
the students Cepulyte and Tilvikas de
signed a complex device for controlling 
machine-tools of a new model the pro
duction of which had been recently un
dertaken by the plant. The students 
Burkus and Tarvidas designed and 
mounted at the Klaipeda power station 
equipment for controlling steam boilers, 
a

A group of students who were under
going practical training at the Drobe 
Factory of Kaunas elaborated the tech
nology for dyeing a new fabric. The re
commended technology was approved by 
a special commission.

The graduation thesis submi ted by the 
students dealt with concrete practical 
problems. Thus, P. Palaima and I. Gau
ri lis prepared a design for the central 
section of the industrial settlement 
around the Kaunas heat and power sta
tion. R. Brazis presented a project for 
trolleybus communications in Kaunas; 
A. Janusiavicius—a project for a swim
ming pool in Vilnius. Perhaps in the 
near future these young engineers will 
be' entrusted with the practical realiza
tion of their projects.

The graduates of the polytechnical in
stitute are equipped with a thorough 
theoretical grounding and rich practical 
experience in the leading enterprises of 
the Soviet Union. Many graduates 
received important appointments in 
Lithuania’s industry. L. Strigas was 
appointed chief of the technical 
control department of the Palemo
nas Plant. P. Paneckis was appointed 
chief engineer of the fuel department of 
the Šiauliai City Soviet; W. Ivanauskas 
was placed in charge of the brickyards 
at Druskininkai, -etc.

We met some of the graduates and 
asked them for particulars about them
selves.

K. Lengvinas, the son of a member of 
the “Mūsų Laimė” collective farm in 
Teisiai District, told us:

“Our family is quite big. We are five 
children in the family. My brother Stia- 
pas is a tractor driver at the Telšiai 
Machine and Tractor Station. My sister 
Marytė works in the Mastis Factory and 
attends an evening school for young 
workers. She wants to become an en
gineer like myself. The youngest, Jonas 
and Jane are attending the school built 
recently on the collective farm.”

“Which means that everyone in your 
family is studying, with the exception 
of Stiapas?”

“No, Stiapas is also studying,” object
ed Lengvinas. “He attends courses and 
wants to become a mechanic at the ma
chine and tractor station. Each one of 
us has selected the profession which is 
most to his liking.”

V. Klusis, a young chemical engineer, 
is the son of a worker from Pan-evezis. 
At the institute he has not only received 
a college training. He has developed in
to an excellent athlete, a champion with 
the highest record in the Lithuanian Re
public.

“But have your athletic activities in
terfered with your studies?” I asked.

“Not in the least,” said Klusis with a 
shrug of his shoulders. “In,our institute, 
and in all the Soviet higher schools for 
that matter, the students have all the 
necessary conditions for intellectual and 
physical development. We have excell
ent lecture halls and well equipped labo
ratories, a fine club, a library and read
ing hall, gymnasium, sports groundsand 
an aquatic sports station.”

The higher schools of Lithuania are 
educating strong, ‘optimistic and coura
geous people who love their work.

i ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sezoninės avalynės apžiūra

I
Respublikos profsąjungų ta

rybos klube šiomis dienomis 
Įvyko sezoninės avalynės ap
žiūra. I apžiūrą savo gaminius 
pristatė Vilniaus, Kauno, Šiau
lių, Klapėdos, Ukmergės mies
tuose esančios artelės. Iš viso 
apžiūrai buvo pateikta 150 
Įvairios avalynės modelių, o 
taip pat^daug kitokių odos iš
dirbinių. Tai daugiausia nau
jų fasonų avalynė, kurią res
publikos aitelės pradeda ga
minti tik šiame sezone. Vien 
Kauno miseto “Kovos” ir 
“Kauno” artelės prisiuntė po 

i trisdešimt pavyzdžių avaly
nės, kuri skirta nešioti žiemos 
sezone.

Didelė dalis .modelių apžiū
roje buvo Įvertinti teigiamai 
ir rekomenduoti masinei ga
mybai.

L. Rosa

Mano jausmas
Mano jausmas gaubia žemę, 
Mano siekiai—tolimi, 
Nors aplinkui tamsumėlė, 
Bet aš šviečiuos mintimi.
Mano mostai—lyg erelio,
Ką skrajoja aukštumoj, 
O širdis kai siekio siekia--- 
Neraudos ji oi-oi-oi.
Mano akys žvelgia vaizdą, 
Puoštą džiugesio žiedais, 
Aš patsai sau siekiu laimės,-— 
Netrukdykit pažadais!
Mano kelias—vien erškėčiai, 
Aš patsai jį ir skinu, 
Koliai tikslo nepasiekiu— 
Aš sustot neketinu.
Talką? Taip, mielai priimsiu, 
Bet be jokių pažadų !— 
Bendrą darbą kas eis dirbti— 
Teneverkia dėl žaizdų!

S L Jasilionis.

Naujieji Maskvos valstybinio universiteto pastatai Lenino kalnuose

Vaizdas centrinio Maskvos valstybinio nuivversileto pa
stato. Universitete mokslas prasidėjo si rudeni.
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Maskvos universiteto studentai eina į pirmąją lekciją, 
atsidarius naujam universitetui.

Paminklas Maskvos universiteto Įsteigėjui M. V. Lo
monosovui, pastatytas prie naujų universiteto pastatų 
Lenino Kalnuose Maskvoje.

Pasitarimai knygų leidimo 
klausimais

Lietuvos Valstybinė groži
nės literatūros leidykla pasta
ruoju metu surengė eilę pasi
tarimų, skirtų 195 1 metų kny
gų leidimo planui pravesti, 
šiomis dienomis toks pasitari
mas Įvyko Vilniaus universite
te. Pasitarime dalyvavo uni
versiteto dėstytojai, studentai 
ir leidyklos atstovai. Praneši
mą apie 1954 metų grožinės 
literatūros leidimo planą pa
darė leidyklos vyriausias re
daktorius .1. Tornau. Jis pažy
mėjo, kad ateinančiais metais 
numatyta išleisti apie 11(1 pa
vadinimų knygų. Jū tarpi1 lie
tuvių ir rusų klasikų raštai, 
lietuviu i)' kitų broliškųjų res
publikų rašytojų kūriniai, o 
taip pat liaudi'es demokratijos 
ir užsienio pažangiųjų rašyto
jų veikalai.

Pasitarime pasisakę studen
tai Pilypaitis, Deksuys ir kiti 
pareiškė savo pageidavimus, 
kad leidykla daugiau leistų 
lietuvių klasikų rinktinius raš
tus, pjeses kaimo meninės sa
viveiklos kolektyvams, broliš
kųjų respublikų poetų kūrinių 
rinkinius ir kt.

Jvykdytas metinis plytų 
formavimo planas

ANYKŠČIAI. — Anykščių 
plytinėje išsiplėtė socialistinis 
lenktyniavimas tarp cechų, 
brigadų rr atskirų darbininkų.

šiomis dienomis Įmonės ko
lektyvas pasiekė naują darbo 
pergalę — dviem savaitėms 
anksčiau Įvykdė medinį plytų 
formavimo planą.

šiai metais plytinė žymiai 
išsiplėtė. Pastatytas naujas 
plytų sandėlis, džiovyklos. 
Molyne dirba ekskavatorius, 
šiomis dienomis iš broliškųjų 
tarybinių respublikų Įmonė 
gavo skreperi, kuris atliks 
molio nudengimo darbus, pa
keisdamas rankini darbą. 
Gautais galingas lokomobilis, 
kuri paleidus eksploatuoti, Į- 
monė bus pilnai aprūpinta e- 
lektros energija.

Plytinės kolektyvas, ap
svarstęs savo galimumus, pri
siėmė padindintus Įsipareigo
jimus — iki Spalio šventės Į- 
vykdyti 1 I mėnesių plytų de- 

I ginio planą, duoti viršum pla- 
I no 5d tūkstančių aukštos ko- 
j kybės pl.\ tu.

A. Būtėnus

I Ragina nuverst vakarą
• Berlyno valdžia*

Berlin. — Vadovaujantis 
i Rytu Vokietijos komunis- 
į tas Hermann Axen atsišau- 
i kč j vakarinius berlyniečius 
I — nuverst vakaru Berlyno 
I valdžią kaipo anglu - ame- 
i rikoniĮ pastumdėlius.

į mokytojas pasmau
gė PAČIĄ

Queens, N. Y. — Areš
tuotas Marcus G. Ryers, 
kūno mankštos mokytojas 
Jamaica High School’ėje, 
prisipažino pasmaugęs savo 
pačią. Teisinasi, kad buvo 
girtas. 



Lawrence. Mass,
Vietoje tetervino ar kiškio 

gali žūti žmogus
Atsidarius medžioklei, 5 

vyrukai nuvažiavo į North 
Andoverį medžioti, nes ten 
randasi krūmu, mišku. Rv- 
to 7 valandą ūkininko šei
mynai susėdus valgyti, pa
sigirdo šūvis, net ir stuboje, 
miegamajame kambaryje, 
kas tai tokio atsitiko. Nu
eina pažiūrėti. Randa sie
noje skylę ir kulką paliai 
lovą. Žmogelis greitai pra
nešė policijai. Kol policini 
pribuvo, medžiotojai jau ( 
buvo sulindę i krūmus.

Policijos viršininkas pa
reiškė, kad medžiotojams 
nevalia šauti arčiau 300 pė
dų nuo kelio ir 500 pėdu 
nuo ūkio. Bet praktika pa
rodė, kad ne visi medžioto
jai tų drausmių žiūrės. Pa-1 
matęs teterviną ar kiški! 
jis gatavas stubon įsivyti ( 
ir nušauti. i

Patartina žmonėms i miš- į 
kus neiti iki praeis nekaltų I 
gyvūnėlių žudymas, nes ga
ji pats gauti kulką vietoje 
gyvūnėlio.

Artinasi Maple Parko už
darymas. Bus didelis ban- 
kietas lapkričio 28, 7 valan
dą vakaro. Šis bankietar 
visuomet būna linksmas ir 
geras, nes visi užsiganėdina 
ir ant rytojaus vėl atva
žiuoja pažiūrėti, ar bankie- 
tas dar nepasibaigė, ir vėl 
gauna progą pasilinksmin
ti.

Taigi, visi kostumeiai ii 
bendrovės nariai įsigykite 
tikietus iš anksto. Prie 
valgių ir g,ė rimti dar bus 
puikus orkestras, gros Lee 
Gaidis, armonistas. Tikie
tus galite gauti pas d. J g. 
Chuladą, Maple Parko gas- 
padorių.

Kviečiame ir aplinkinių 
kilonijų lietuvius ir lietuvės 
dalyvauti, nes ši bus jau pa. 1 
skutinė proga tyrame ore 
susitikti, maloniai pasikal
bėti ir pajuokauti. Kitos ■. 
tokios sueigos atvirame ore 
turėsime laukti kelis mė
nesius.

Bedarbis norėjo nusižu
dyti, šokti kanalam Po- ‘ 
licija laiku pribuvo, išgel
bėjo. Išėjęs darbo ieškoti, 
jis neparėjo namo. Moteris 
pranešė policijai, kad gali 
kas nors su juo atsitikti, i 
Policija tėmijo visus kam-1 
pus ir tik 11:30 naktį pa
matė jį prie kanalo.

Nuvažiavus stubon pas i 
moterį, policija rado 3 vai
kučius valgant tik duoną su 
vandeniu. . Moteris sakė, 
kad vyras neturi nei darbo 
nei pinigų. Ieškojo darbo, 
bet jo negavęs norėjo pa
sielgti blogai — sau gyvastį 
atimti.

Bedarbiai turėtų eiti 
miestan ir reikalauti darbo 
arba pašalpos. Mūsų šalyje 
yra pinigų, yra ir maisto, 
tik reikia reikalauti.

T:“Americans Woolen stock
holders Saul Abram iš 
Providence, R. I., reikalau
ja biznio ir pinigų. Jis sa
kė: jeigu negalite pelninga: 
vesti biznio ir išmokėti nuo
šimčius, tai turite uždaryti 
dirbtuves. Jis tai pareiškė 
Bostone spalio 27, susirin
kime. Sako, kad yra 25 šė- 
rininkai, kurie tą patį pos
melį dainuoja. Jiems tai 
reikia pinigų, o darbininkai 
eikit pas dievą ant burdo.

Policijos viršininkas Da
niel P. Kelly liepė ištirti 
troko vairuotoją. Jis buvo 
pranešęs policijai, kad už
puolikai smogę jam galvon 
ir atėmę $250. Bet vėliau 
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prisipažino, kad apiplėšimo 
nebuvo, ale tuos pinigus 
pats prabetinęs ant arklių.

Pasimirė Juozas Bukaus
kas, Maple Parko kaimy
nas, 81 metų, po trumpos li
gos. • Paliko moterį, 3 duk
teris, 2 sūnus ir anūkus. Se
nelis laukė gruodžio mėne
sio apvaikščioti savo 82-rą 
šimtadieni. Buvo Keleivio 
skaitytojas.

Didelė užuojauta šeimy
nai. O seneliui Bukauskui 
amžina ramybė.

Stanley Sinewicz buvo 
rastas negyvas išeinamaja
me kambaryje. Jo senovi
nis šeimininkas pradėjo' rū
pintis palaidojimu. Apie >c 
mirtį sužinojo ir moteris 
su kuria virš 10 metų b’” 
pasimetę, nabagą senbernė- 
ii buvo išvariusi iš nanm 
Moteris gyveno Montello, ( 
dabar atvažiavus verkia 
dejuoja, kad buvęs geras 
vyrukas.

Po 10 metų negyvenime 
su juo, matomai, jau ne ■ 
rūkas, ale doleriukai geri, 
kadangi jis neturi giminių. 
Buvo tikintis žmogus, nei 
vienos bažnyčios ai’ kryže
lio nepraėjo be žegnoiimosi.

DzūkeP

Detroit, Mich.
Moterų Klubo veikla

Spalio 21 d. Įvyko Motoru 
Klubo susirinkimas. Nariu at
silanko gražus būrelis ir pa
kibyta daug geru tarimu. Del

ia Vilo perstatė naują narę— 
Anna Glivalienę. Būtų smagu, 
kad ir kitos nares atsivesti; 
savo pažįstamas ar draugėj) 
ir prirašytų i Klubą.

Is valdybos raportų paaiš
kėjo, kad nors Klubas dabar 
didelių parengimų nerengia, 
bet vistiek veikia. Vasarą tu
rėjo išvažiavimą bendrai su 
LI.D 52-ra kuopa, kuris gerai 
pavyko. Apie mčnesis algai 
surengė smagų parengi mėli 
Draugijų svetanėje, kuris 
aipgi davė Klubui naudos.

Klubo pirmininkė įdeda la
bai daug darbo. .Jai pagelbsti 
kitos valdybos narės. Visi Kin
iai reikalai vedami tvarkia
jai ir tą narės labai įvertina.

Nutarta paaukoti $10 Uni
ted Foundation Chapter. Ne
pamiršta ir savo kasdieniniai 
reikalai. Ir šiame susirinkime 
prisidėta su dešimke. ,

•Buvo atsilankęs atstovas iš 
LDD 2 1 kj). ir pakvietė Klubą 
prisidėti prie surengimo naujų, 
metų patikimo. Užkvietimą 
Klubas priėmė.

Smagu buvo matyti susirin
kime drg. l’ršuie Jurkevičie
nę. Apie metai atgal ją buvo 
ištikęs dalinas paralyžius 
(stroke). Ilgai kankino liga. 
Dar ir dabar nėra pilnai pa
sveikusi, bet jau geroka: su
stiprėjusi iį- atsilankė susirin
kime.

Kita klubietė ligonė, tai C. 
Mačienė. Ji serga jau kelinti 
metai. I’alevičienė jau gerokai 
siisveikusi. Pasekmingai sveik
sta ir Nellie Beliūnienė, nors 
dar mažai tegali išeiti iš na
mui.

Klubietės, kuriom tik ap
linkybės leidžia, turėtų atlan
kyti ligones. Sveikos būdamos 
jos daug dirbo Klubo labui. 
Logonių adresai:

N. Beliūnienė, 2020 Derby 
St., Detroit 3.

C. Mačienė, 15800 Cherry- 
!av. n, Detroit 21.

Jei katrom negalima asme
niškai atlankyti ligonę, tai 
nors laiškučiu suraminkime. 
Klubo sekretore yra instruk
tuota pasiųsti visoms ligonėms 
kortą su linkėjimais pasveikti. 
Būtų geistina, kad Klubas pa
skirtų nors ir mažą dovanėlę.

Vieno dalyko norėčiau pa
prašyti visų narių: Sužinoju-

Vienas iš penkių asmenų, kurie buvo sužeisti laivakrovių 
susikirtime vienu su kitais ir su policija Brooklyn© prieplau
koje tuo laiku, kai ten tūli ILA viršininkai paskelbė streiką.

Bridgeville, Pa.
600 darbininkų American 

Cyanąmid Corp, (chemiką- 
lės į m ojn ė s ) išstreikavo 
nuo š. m. balandžio 2 d. 
iki rugsėjo 29 d. Priežas
tis streiko: darbininkai rei
kalavo, pakelti algą po 12! c. 
į valandą. Korporacija ne
sutiko, ir streikas tęsėsi 
veik per ^6 mėnesius. Įmo
nės savininkai buvo išėmę 
“injunction” prieš uniją, 
bet vistiek niekas neišėjo, 

i turėjo su darbininkais susi
taikyti. Po 6 mėnesių strei
ko darbininkai gavo pridė
ti 6 centus į valandą. Dar
bininkai organizuoti į Unit-

I ed Mine Workers 50 dis- 
triktą.

Tiems, kurie su didesnė
mis šeimomis, buvo sunku 
tokį ilgą laiką streikuoti. 
Dabar, kuomet nėra kainų 
kontrolės, tai su streikais 
mažai ką gali išlaimėti, nes 
jeigu pakėlė algą kokiais 6 
centais, tai pragyvenimo 
kainos pakilo kokia 10 cen
tų, ir vis tiek nieko nėra, 
nors prisieina ir gana il- 

i gai streikuoti.
Aš pamenu, kaip šian

dien, kuomet CIO susitai
kė su plieno korporacijo
mis, tai tuomet tmijos pre
zidentas McDonald pareiš
kė sekamai Aš myliu tokį 
susitarimą, kuomet galima 
be streiko susitarti ir gau
ti pakelti algą, tai yra 
“amerikoniška.” Korpora
cijos pakėlė darbininkams 
algas po 8! c. į valandą, bet 
tuo j pakėlė ir ant plieno po 
kelis dolerius ant tono, ir 
tai .buvo “amerikoniška” 1 
Kaip mes visi žinome, pra
gyvenimo reikmenys kas
dien vis kyla, ir tai esą 
“amerikoniška,” kaip sako 
McDonald. Pa v., jeigu tu
zinas kiaušinių bus doleris, 
o kartais pasitaiko, kad iš 
tuzino randi keletą negerų. 
Ir taip viskas lipa ir lipa 
aukštyn, nors ir reikmenys 
Arą prastos kokybes! Tai 
vhxS “ąmerikoniiška.” Tie 
darbininkai, kurie gauna 
kiek pakelti algas, nors ir 
viskas brangių tai dar vis 
gali šiaip taip verstis. Bet 
tiems seniems žmonėms, ku
rie gyvena ant pensijų ir 
gauna tik nuo $25 iki $40 
į mėnesį, o šitokių yra la
bai daug, tai jų gyvenimas 
yra tikrai nepavydėtinas. 
Šitie žmonės pusbadžiai gy
vena, apsiskarmalavę, kiau
rais batais vaikščioja, kas 
reiškia, kad šitie žmonės ti
krai vargingai gyvena!

S. J.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00. metams.

sies apie susirgimą bile katros 
narės, tuojau praneškite se
kretorei. Sekretorė stengsis 
pranešti kitoms narėms ir pa
raginti atlankyti ligonę.

Korespondentė.

Miami, Fla.
Spalio 30 d. oras atšalo, 

nakties laiku temperatūra nu
krito iki 50 laipsnių, bet išau
šus, saulei patekėjus, tuoj 
pakilo iki 74 laipsnių. Iki tam 
laikui uraganai mus nelieto, 
bet buvo dideli lietūs, kuo ne 
per visą Floridos valstiją 
“Miami Herald” apskaitliavi 
mu, žalos padaryta iki vie
nuolikos milijonų dolerių, nes 
buvo užplukdyta orinčių so
dai, žieminiai pasėliai, daržo
vės, karvių ganyklos, ūkininku 
darbo įrankiai. Daug kelių iš
plauta duobės,. Ft. Lauderda
le daug gatvių buvo uždaryta. 
Per tuos du mėnesius kožm 
metai būna uraganai, viesulo* 
ir lietai. Tai sezoniniai laikai, 
o nuo dabar gamta pasikeičia: 
būna giedra. Svečiai turistai 
gali be baimės važiuoti poil
siui į saulėtą Floridą. — žino
ma, su pilnais kišeniais žaliu- 
all, kitaip ir būti negali. . .

Per vasarą buvo trūkumas 
orinčių, kurie tik augo. Bei 
dabar jie šviežiai atsirado ir 
parsiduoda po centą vienas. 
Perkant du tuzinus, kainuoja 
19 centų. Iš trijų orinčių pri- 
sispaudi pilną stiklą sunkos. 
Orinčiai' turi daug vitamino C. 
Mes išgeriame po du tris stik
lus kožną dieiią, tai jaučiamės 
sveikais ir drūtais.

Gazolinas taipgi nukrito 2 
centais ant gal. Dabar pap
rastas gazolinas parsiduoda 
po 26L* cento už gal. Per 
“Miami Herald” pastebėjau, 
kad Wilkes-Barre, Pa., apylin
kėje eina gazolino varžytinės 
(gas war), gazolinas nupigin
tas iki 13 ir devynių dešimt, 
cento už galioną. Būtų gerai, 
kad tos varžytinės ir pas mus 
įvyktų. Bet užstojus sezonui, 
apie tai nė sapnuoti negalima.

" •
Miami Springs aplink skve

rą, vadinamą “Girele,” tiktai 
ką užbaigė būdavoti šešiolika 
moderniškų krautuvių, tinka
mų visokioms verte Igy stems, 
pandos nuo $150 ir aukščiau 
per mėnesį. Norintiems kokį 
nors biznį užsidėti, nebūtų 
klaida, nes Miami Spring;! 
sparčiai auga gyventojais.

•
Netikėtai prisiėjo susitikti 

su lietuviu J. Gotauta ir jo 
žmona iš Montreal Canados. 
Gotauta pažįsta mano kaimy
nus is Lietuvos brolius Juozą 
ir Miką Čičinskus. Prašiau 
perduoti jiems labas dienas, 
nes už kelių dienų jie išvyko 
atgal į Montreal.

" •
Mano artimas drg. Leonai! 

Tilvikas iš Easton, Pa., patei
kė žinią per Laisvę, kad visi 
Laisvės skaitytojai jo teritori
joje atsinaujintų prenumera
tas už Laisvę pas jį iki lapkr. 
pirmos, nes lapkrityj jis ma
no skristi j šiltuosius kraštus, 
rodos, bene į Floridą prieš 
saulutę sveikatos trūkumu;! 
pataisyti. Laimingos kelionės!

V. J.Stankus

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

UŽ DŽIAZĄ AR MUZIKĄ?
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

ropolitane dainuoti. Tos t. v. “populia- 
rės dainos” neturi nieko bendra su visų 
mėgiamomis liaudies dainomis! Visai 
teisingai jai “Musical America” redak
cija tai pastebi:
- “And while we are talking about the 
St. Louis Blues, let us parenthetically 
correct the record to the extent of re
minding Miss Traubel that songs writ
ten by Tin Pan Alley composers for com
mercial exploitation are a long way from 
being folk songs! This is not to say that 
Messrs. Gershwin, Rodgers, Kern and 
others have not turned out some memor
able and possibly even immortal melo
dies, but in all conscience they should 
not be lumped piously under the inacur- 
ate and misleading label of folk songs”.

Jeigu laukiniškasai džiazas yra “liau
dies kūryba” Afrikos atsilikusiems žmo
nėms, tai tas dar nereiškia, kad ir mes 
turime jį pasisavinti ir juo pasiremdami 
darkyti gražias savo melodijas. Kiekvie
nas kultūros požymis juk atstovauja sa
vitos civilizacijos lygiui- Afrikos atsi
likusios tautos turi nemaža ir kitų apei
ginių papročių, savos “kūrybos”, kurių 
mes čia persodinti nenorėtume. Vienas 
pavyzdžių tokių papročių gali būti kad 
ir ceremonijalis berniokų apipjaustymas.

Jeigu didelė alga yra parsidavimo pa
teisinimas, tai tokį “pasiteisinimą” H. 
T. bus visai nesunku surasti: $10,000 
per savaitę, tai vistik ne mizernas 
$1,000! Tik, žinoma, nereikėtų tai dang
styti “liaudies dainų pamėgimu”. To 
paties žurnalo (“M. A.”) redakcija nu
rodo ir antrąją medalio pusę, būtent, 
motyvą pelno šioj kontraversijoj:

“Earnings, evęn for a stellar perform
er like Miss Traubel, are surprizingly 
modest at the Metropolitan, and with ą 
few performances a season singers 
hardly can be expected to turn down at
tractive fees in other media. Night 
clubs and casinos today are offering 
truly fabulous sums for name attract
ions, and Miss Traubel is not the first, 
nor she will be the last, to cannily take 
advantage of such opportunities. 'Make 
hay while the sun shines’ is an anqient 
maxim, and there always are a certain 
few who inevitably follow it.”

Gryna tiesa. H. T. nėra pirmutinė, 
neigi ji bus paskutinė pametusi meną ir 
pasekusi dolerių krūvą. Tik reikėtų 
taip atvirai ir pasakyti, o ne slapstytis 
už “kilnių idealų” krūmo ir klaidinti 
naiviai tiems “pareiškimams” tikinčius, 
kaip kad ir mūsų bičiulį A. B.

Lygiai neteisingas, ir skaitytojus klai
dinantis, A. B. teigimas, būk “Metropo- 
tan Opera House kietakakčiai turi pasi
vergę daugybę puikių, gabių, geniališkų

talentų. Be Bing leidimo ir užgyrimo 
tie talentai negali niekur pasirodyti”. 
Čia tai jau faktai kalba visai ne A. B. 
naudai! Juk kiekvienam žinoma, kad 
būdami. ‘Metropolitano organizacijos na-, 
riais ir Kaskas, ir Stoska, ir Brazys? 
dainavo ir laisvai dainuoja lietuvių ir 
kitataučių koncertuose bei ruošia patys 
sau koncertus. Kitataučiai dainininkai 
irgi tai daro. Kam veržtis pro atviras 
duris ir iškraipyti tikrovę?

A. B. savo rašinyje sako, būk aš, 
smerkdamas džiaziškas kakofonijas, “tik 
garsiai ir atvirai pademonstravęs savo 
atsilikimą nuo pažangiosios Amerikos 
visuomenės supratimo apie Amerikos 
‘švarią, pagarbią liaudies muziką’.” Jam 
patikusi Mildred Stensler, kad ji savo 
referate “džiazo nenumetė į gurbą, kad 
ji džiazą vertino teigiamai ir priskaitė 
muzikos sričiai”. Toliau jis sako: “Bu
vo, žinoma, ir tokių, kurie laikėsi ‘ne- 
klasiškos’ pozicijos ir džiazą taip pat 
perdėm smerkė, — nepripažino nei mu
zika, nei menu. Įdomu buvo ir tas, kad 
džiazą teigiamai vertino jaunosios kar
tos dalyviai, o ji smerkė senosios kartos 
draugai.”

Tarp tų “senosios kartos draugų” bu
vo ir “Laisvės” redaktorius Rojus Miza- 
ra, kuris džiazg pasmerkė. Taigi visi 
tie, kurie tik nepritaria džiaziškai liakčj, 
fonijai, anot A. B. teigimo, “tik garsiai 
ir atvirai demonstruoja savo atsiliki
mą.” Šiuo atveju, man jau daug jau
kiau yra būti su tais “atsilikėliais”, one 
su džiazinio tipo “pažangiaisiais”!

A. B. teigia, jog džiazui yra priešingi 
senosios kartos žmonės, o jaunesnieji 
prieaugliai jį remia. Tai visai supran
tama ir natūralu. Visokie “džiterbu- 
gai” ir ’’bobysokserkos” juk turi net sa
vo laukinišką šokį, vadinamą “džiter- 
bug”, kur berniokai mėto mergičkas per 
galvą ir visaip afrikoniškai tamposi, kad 
net šlykštu žiūrėti. Tos rūšies jaunuo

liams suvis nerūpi muzikos melodija; bi 
tik yra ritmas, to jiems ir pakanka. A. 
B. save, regimai, priskiria prie “jaunuo
lių” džiazo adoratorių. Bet kai jis iš
augs savo “jaunuoliškas” kelnaites, “ne- 
klysiu pasakęs”, kad ir jis nustatys 
džiaziška kakofonija, o pamėgs rinitu"*' 
muziką, kuriai priklauso ir tikroji mū?' n 
liaudies muzika.

O kai dėl spėliojimo, aliuzijų ir “beci- 
nimo” iš dolerių ar nikelių—palikime tą 
“sportą” gatvės vaikams, tai jų darbas!

Baigdamas tik noriu pakartoti mano 
seniau išreikštą nuomonę, būtent, kad 
aš negarbinsiu H. Traubel už jos “suki
limą”, neseksiu jos į kabaretus, nenusi- 
imsiu už tai prieš ją kepurės ir nešauk
siu jai Valio!

N c klasikas.

So. Boston, Mass.
Tai tikras apsileidimas

Kaip žiūri į Laisvės vajų, 
tai matosi, kad nekuric drau
gai, kurie pirmiau darbavosi, 
dabar visai nėra pažymėli va
jaus sąraše. Tai tikrai sarma
ta, draugai soutbostoniečiai. 
Yra gerų draugų, kurie turi 
savus automobilius ir galėtų 
vakarą kitą pašvęsti dėl dien
raščio Laisvės. Bet taip nėra, 
žinoma, bus atsakymas, “dėl- 
ko pats neveiki?”

Aš, kaipo nesenas So. Bos
tono gyventojas, neturiu pa
žinties. O kuriuos pažįstų, tai 
tie jau skaito Laisvę ir yra ge
ri jos patriotai.

Vierysite ar ne, bet ir So. 
Bostone atsitinka stebuklų. 
Vienas dipukas įvarė į savo 
bučių, arba, kaip mes sakyda
vome, į varžtą, vieną gerą 
karčiamninką, ir dar vyčių 
generolą. Buvo. taip. Karčiam- 
ninkas savininkas sumanė pa
didinti ir pagerinti savo įstai
gą. Tuoj ant greitųjų atsira
do kontraktorius, gerbiamas 
dipukas. Greitu laiku laiku 
darbas pradėta. Išgriovė dvi 
sienas ir tuoj reikia pirkti ma
terialo, o kontraktorius pini- 
gų neturi. Tai savininkas tu
rėjo duoti pinigų. Bet gerbia
mas kontraktorius , nebaigęs 
darbą atsisveikino su karčiam- 
ninku ir dabar juokiasi apga
vės vyčių generolą!

J. B.

Ką jūsų kolonija surengs 
užtikrinimui Laisvei gyvuoti 
1954 metais?

i Waterbury, Conn.
Padėkos žodis

Kaip brangi yra užuojauta 
nelaimėje, kokią mes pajuto
me staiga netekę mylimo vy
ro ii' tėvo, Antano Lenartavi- 
čiaus! Tad tikrai tariamo nuo
širdų ačiū visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, 
lęurie bent kuo pagelbėjo. A- 
čiū uz gėles, kurių tiek daug 
buvo sunešta, puošė šermeny- 
nę, — nabašninkas gulėjo 
kai]) kokiam kvietkų sode. 
Taipgi ačiū už taip gausų pa
lydėjimą J amžino atsilsiu vie
tą, Lietuvių Tautiškas Kapi
nes Waterbury, Conn.

Žmona Magdelena ir sūnus 
su žmona ir visi giminės

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

MASINIS SAMBŪRIS
TAIKAI IR SAUGUMUI 

Ketvirtadienį, Lapkričio 12,- 7:30 P. M. 
GRAND BALLROOM Sth Avenue ir 51»t Street

CAPITOL HOTEL Ne" v,,rk c"v 
36-metinė Sovietų Sąjungos Sukaktis 

20-metinė Amerikos-Sovietų Diplomatiniu
Ryšių Sukaktis

MUZ1KALE PROGRAMA MARTHA S( 11LAMME 
KALBĖTOJAI: I

Mr. Paul Robeson 
Rev. William Howard Mclisli 
Or. John A. Kingsbury, pirminiuk.

(ėjimas — $1.00 (Įskaitant taksus)

National Council of Ąmerican-Soviet Friendship 
114 East 32nd Street New York City ,

Dr. W. E. B. Dubois
Dr. Robert Morss Lovett
Miss Jessica Smith

Kalėdiniai Amerikos 
pundeliai vokiečiams

Berlin.—Pranešama, kad 
Amerika duos vokiečiams 
vakariniame Berlyno ruož
te 2 milijonus pundelių ka
lėdiniu dovanu. Ameriki
niai korespondentai teigia, 
kad ten yra daug pavargė
liu.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia padare prekybos 
sutarti su Vakarų Vokieti
ja dėl $200,000,000 apyAar- 
tos. '

Washington. — Per sa
vaitę 1,032 amerikiečių su
sirgo kūdrkiniu paralyžiunu

London. —Anglų karinin
kai skaičiuoja, kad Sovietai 
turi 370 submarinų.



Philadelphia, Pa.
HELP WANTED — MaLE
AUTO BODY A- FENDEHl REPAIR 
M NN. Permanent position lor 1st 
Cntfs mechanic. Exp. ih handling in
surance work Can make up l<> S15(< 
per wk. Nice. clean modern warm 
shop. Apply 12 Noon to ■’» I’. M. See 
Mr. Ostrofi, Saturday or Sunday in
terview. AVON AUTO SHOPS.
3730 Lancaster Ave.

i220-223)

BAKER. 1st hand on sweet dough, 
danish. rolls and pit*. Night work, 
good wages. steads work; good 
working conditions. Apply in person 
or phone. BELZER’S BAKERY. 
5731 N. 5th St.. LI. 8-2192.

(218-22D

AUTO MECHANIC'S. Experienced 
Musi be 1st class. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phone. BENDER MOTOB 
SALES, INC'. t C'hryshn -Plymout I 
Dealer). 9508 Bustleton I’k.

OK. 3-8173.
(219-221'

BAKER. 1st class. Must be ex
perienced. Good salary X- working 
conditions. Steady position. Applx ii 
person. HIGGINS BAKERY. 30.1 
W. Lancaster Ave., Wayne.

Wayne 9851.
i219-2211

HELP WANTEDFEMaCe"

įvairios Žinios

GRADUATE NURSES. Needed loi 
all shifts. Good starting salary: plus 
bonus. Contact Director of Nursing 
Service - Mrs. Born.

Woodlawn 3-3830
(218-229)

------------------------
C/PEV.l\ I’()RS. Experienced. I). P 

accepted. Must be able to speak 
little English. Steady work: good 
working conditions. Apply in person 
WHITEHOUSE SPORTSWEAR CO. 
3100 N. 2nd St.. 2nd floor.

<219-221)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

■ šiaurės Kinijos
1 aukštosiose mokvklo.se

PEKINAS. — A gentūros 
i Siitchua korės]) o n d e n t a > 
I praneša, kad šiuo metu 
I šiaurės Rytu Kinijoje* yra 
I 25 aukštosios mokyklos, ku- 
, riu bendras studentu skai
čius yra 41 tūkstantis žmo
nių—maždaug trigubai dau
giau, negu prieš ketverius 
metus. Technikos aukštų
jų mokyklų studentų skai
čius šiaurės Rytų Kinijoje* 
kaip ir visoje šalyje, didėja 
ypatingai sparčiai.

Antai, Charbino politech
nikos institute šiuo metu 
mokosi apie 4 tūkstančius 
studentų, kas yra maždaug 
aštuonis kartus daugiau 
negu prieš išvadavimu, 
šiaurės Rytų politechnikų- 
institute, stambiausiame in- 

l stitute Šiaurės Rytu Kini-
■ joje, yra 5,300 studentų.

Didelė proresorių ir lek- 
. torių dalis išmoko rusų kai-

' Montello, Mass.
Paskui inis Pa k virt imas

Paskuiinis pakvietimas i parengi- 
:n<)-Teat rų-komedija "Geriau Vėliau 
Negu Niekad”. Prie teatro bus ir 

I kitokią pamargininnj. Vaidins gru- 
j pė artistu iš Brooklyn. N.Y. Jvyks 
i sekmadieni, lapkričio (Nov.) II d., 
i bus Lietuviu 'Tautiško namo žemu- 
jlineie svetainėje. Vine Si., kampas 
i N. ,Main St. Pradžia 7:?><) vai. va-,
■ kare. Jojimas. $1.00.
I Rengia L.L.D. (i-ta kuopa, 
j Visus kviečia Rengimo Komitetas.

( 220-222)

! bą. Iki šių metų pabaigos i 
kinu kalbą bus išversti 44 
tarybiniai vadovėliai.

Per ’pa.garuosi,us ketve
rius metus penkis institu
tus, tame tarpe Kinijos me
dicinos institutą ir Šiaurės 
Rytų pedagoginį institutą, 
baigė daugiau kaip 8 tūks
tančiai žmonių. Šių metu 
vasara šiaurės Rytų poli
technikos institutą baigė 
daugiau kaip 1,000 studen
tų — trigubai daugiau, ne
gu pernai.

V e n g r i j o j e did in a ma 
cukraus gam v ha

BUDAPEŠTAS. — Šiais 
metais Vengrijoje cukraus 
bus pagaminta beveik tri
gubai daugiau, negu 1938 
metais. Maždaug’ 6 kartus 
nulyginti su prieškariniu 
lygiu padidės saldainių ga
myba.

Gamyklos pradėjo per
dirbti naujojo derliaus cu
krinius runkelius. Šalies 
cukraus pramonė viršijo 
trečiojo ketvirčio planą. 
Viršum plano išleista 800 
vagom] cukraus.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienrašti Laisvę, ta) 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Sekmadienį,

JONAS DIRVELES
Worcesterio Aido Choro vedėjas, 

žynius muzikas.

Lapkričio 8 November

ONA DIRVELIENĖ
Sopi anas

JONAS SABALIAUSKAS
'Tenoras

PETRAS KRAPAS I
UŽ TŲ SIENŲ MŪRŲ |

V.------------------------------------ Kalėjimo vaizdai. Poema------------------------------------- '
(Tąsa)

Vienas teisėjas* į ji pažiūrėjęs, 
'irė š,aižiai: “()! Tu geras skutėjas:

. rtą skutai — tam neb’reikia 
daugiau!...

— pasilsėk, pasilsėk čia ilgiau.”

Ak kaliniai sentimento parodo.
Esti tokių, kurių žmoniška oda:

Tarpe apkiautėlių niauriai šaltų — 
Skaistųjį bruožą užeitum ir tu.

Dirbo virtuvėj ligoninės Telis,—
Pavidutinis, neblogas žmogelis.

Veikė ligoniam virtuvė kadai,— 
Duodavo maisto geresnio tenai.

Dirbo virtuvėj tad ketvertas vyrų,—
Virino valgymus Telis ir skyrė*.

Papas taip pat buvo tarpe tarnų,— 
Jiem ir ligoniam — prie stalo skanu.

Pirma to Telis tai]) sau, vagiliavo,—
Mielą merginą turėjo jis savo:

Laiškus paskui siuntinėjo abu, 
Lankė jį kartais, kai buvo skubu.

Raštinėj kur ten ji darbą turėjo,—
Džiaugės jis čia, nes viens kitą mylėjo:

Nuotraukas rodė, jos laiškus kitus,—
Toks jis tad būdavo linksmas, status.

Gražia saulėta pavasario diena
Padaįvė sargas taip laišką jam vieną:

Kaip paprastai, tuoj apstojo būrys,—
Tai apsidžiaugs jis! ir ką jis darys!...

Perskaitė trumpą laiškelį tuoj Telis:
Veidas nubalo, kai]) laiško lapelis...

Lūpos tik krust... ir lašai iš akių...
Ir sukukčiojo balsu jis klaikiu!...

Žiūri aplinkui sustoję, nustebę:
Telis sukniubo — ir rankos jam dreba...

Rauda, kukčioja, kai]) vaikas, balsu: 
Kas gi įvyko? Visiem net baisu...

Žodžio ištarti neįstengė Telis,
Tik pastūmėjo nelemtą laiškelį,—

Rašo ne* ji,— rašo drauge tai jos:
Telio merginos nebėr jau gyvos!...

Užmušė... užmušė automobilis...
Žiūri nustebę visi — visi tyli...

Patys pravirko aplinkui keli:
Ką gi žmogus padaryti gali?

ligas dienas Telis vaikšto be žado...
Kaip jį ramint, jie ir budo nerado: 

uTik viens kitam padejuos, pasiskųs,— 
IKęsmas jų draugo ir jiem persunkus.

t

Laikas tik bėgdamas žaizdą apgydė,
Akys bet liudijo gedulo šydą...

Papui dabar net suvilgo akis, 
Minint — kai nuotykį šį pasakys.

“Kriščijan Sajens” kalėjime Groves
Bando suminkštinti vaizdą tikrovės,—

Tai]) kaip ir skyriuj didžiajam, čionai 
Vvrai keli himnus gieda senai, t *

Du dvasininkai ratelį tą suka ■—
Vis atsajai — į tą dvasišką rūką...

Mitinge* esti kokie gal šeši,—
Praktišką naudą, gal kai]) išpeši...

Vieną senuką dvasia sužavėjo,
Tai jis ramiai į dvasias nuskubėjo:

Mušti sustojo širdis jo staiga,—
Čia pasidarė viena dar spraga...

Žydas ateina ratelio tau vienas,—
Mat, kai apleis jis kalėjimo sienas, 

Jį dvasininkas įsuksiąs darban,— 
Himnus giedok tu, paukšteli, ir gan...

Džionis smalsumą patenkino savo:
Kartą nuėjęs spoksojo, alsavo, —

Pastovis kalbina jį atsiverst:
Penas dvasinis, girdi, jam pravers...

48.
Džionis dar vieną pažangų vaikiną
Taikiai suėjo ir susipažino,—

Po įdomių, turiningų kalbų 
Buvo patenkint i, džiugūs abu.

Verstas pusėtinai, — vardas jo Menka, 
Varšuvoj gimęs, paeina iš lenkų.

Buvo kare — veteranas karys, 
Prietykių daug, patyrimų turįs.

Trejetą meti] antram pasauliniam—
Daug ką ištirt, pasimokyt mėgino:

■ Lenkijos matė griuvėsius baisius,— 
Broliam pagalbą širdingą jis siųs.

Matė, kai Į) šalį išdraskė fašistai,—
Jų žvėriškumą gerai jis pažįsta,—

Jis nusisprendė daryti viską,
Kad tik sugriūt’ jų prakeikta tvarka.

Žino jisai, kad šalis jo gimtoji —
Stropiai ant kojų tvirti] atsistoja,

Kuriasi Lenkija, auga nauja,
Tartum pavasario jauno veja.

Daug jati išmoko ir sugeba Menka,
Bet dar daugiau pasigri-ebti jam tenka:

Laiko brangaus jis neleidžia dykai,— 
Žino, kokie dabar svarbūs laikai...

Vyras iš jo sugabus, talentingas,—
Ir jis nemurkso kampe kur sutingęs,—

Gausiai aptiektas pačios prigimties, 
Jaunajai tėviške*! ranką išties.

Narsiai juk jis prieš fašizmą kariavo,
Pajėgas dėjo ir gyvastį savo:

Menka pusiaukelėj juk nesustos,— 
Sąmonės savo jis klauso tvirtos.

(Bus daugiau)
5 pusi.-Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Lapkr.-Nov. 7, 1953 Užrašyki! Laisvi? Savo Draugui.

MILDRED STENSLER B. SALINAITfKSUKACKIENŪ LEON JONIKAS 
Baritonas, puikios reputacijos 

dainininkas.

SI ŽANA KAZOKYTfc
Me/.zo-sopraas. Visų mylima 

dainininkė.
Aido ir Sietyno chorų mokyto
ja, Daug darbuojasi, kad jos 

chorai atsižymčtu.

šio koncerto akompanistė ir gru
pes “MELODIJA” mokytoja.

Gražiai išlavinta grupe. Pinną kartą dalyvauja lietuvių scenoje.

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill

NEPAPRASTAI ĮDOMI PROGRAMA:
Worcesterio Aido Choras

Vadovaujamas Jono Dirvelių, išstos su labai įdo
miu dainų repertuaru; bus solų, duetų ir 

visas choras

Puerto Rikiečių šokėjų grupė
Labai mylima amerikoniškoje scenoje, lietuviams 

pasirodys Laisves koncerte.

Leonas Jonikas, baritonas
Puikaus talento dainininkas ir vėl palinksmins 

mus Laisvės koncerte.

Suzana Kazokytė, mezzo-sopranas
Tai Brooklyno lakštingala, taipgi dalyvaus 

programoje ir teiks mum malonumo.

Koncertus prasidės 3:30 vai. po pietų.

Aido ir Sietyno Chorai
šie du pagarsėję chorai dainuos bendrai, vado
vaujant Mildred Stensler. Mokytoja darbuojasi, 

kad jos*, chorai gerai pasirodytų.

Įdomi Grupė “Melodija”
Vadovaujant B. Šalinaitci-Sukackienei, yra pri

rengta gražiai pasirodyti šiame koncerte.

Po Koncerto Šokiai
George Kazakevičiaus Orkestrą

Įžanga koncertui $1.50, tik šokiams— 75c.
Nepraleiskite nepamatę šio gražaus koncerto.

J ‘rašome nesivelinti. Rengėjai

mokvklo.se


Išrinkti trys negrai 
, ir portorikietis

Laisvėje jau buvo minėta 
jog Didžiajame New Yorke 
išrinkti du negrai i svarbias 
valdvietes. Sulaukus pilnesnių 
daviniu matosi. kad išrinkt’, 
trys negrai ir vienas portori- 
k ietis.

Kiekvienas iš jų tapo isto
riniu pirmuoju. Niekad pir
miau miesto istorijoje nebuvo 
toms vietoms išrinkta negru. 
Valdančiosios partijos nusta
tydavo negru kandidatu. Dar
bininku partijos stalydavp. 
bet negalėdavo išrinkti. Da
bar jie tapo išrinkti demokra
tu partijos sąrašuose.

Išrinktieji yra: HulanJack. 
Manhattan prezidentu; S. 
Flagg, teisėju; Walter Glad
win ir Felipe N. Torres, as
sembly manais.

Nors jie išrinkti valdančio
sios partijos sąrašu, tačiau jų 
ten pastatymo kreditas pir
moje vietoje tenka darbinin
kams. Darbiečiai ir kiti pa
žangieji neatlaidžiai už ta> 
kovojo per daugel) ‘metu. Jie 
išauklėjo negru ir baltųjų 
darbo masių vieningumą, To 
negalėjo ilgiau ignoruoti nei 
valdančioji partija. Dėka 
tam vieningumui darbo liau
dis seniau buvo išrinkusi Ben
jamin J. Davis j Miesto kary
bą. Po jo sekė keli kiti lai
mėjimai.

Šiems rinkimams American 
Labor Party pati pirmoji pa
stalė negrą Andronicus Ja- 
cobs kandidatu i Manhattan 
prezidentą. Paskiau tai pa
čiai vietai pastatė po negrą 
kandidatą visos kitos partijos. 
Demokratu kandidatas Gulai 
Jack tapo išrinktas.

Apskrities, (boro) preziden
to vieta svarbiausia tuo, kač 
jis turi balsą Budžeto Tary
boje.- Negrai gyventojai New 
Yorke yra skaitlingi. Tačiau 
jie niekad pirmiau neturėjo 
balso Budžeto Taryboje. Ta- 
ryba nustato gyventoju taksa- 
vimą ir taksais gautu pinigu 
paskirstymą, Negrai buvo 
taksuojami be davimo jiermi 
atstovybės, šiuose veikimuose 
ta neteisybė tapo dalinai pra
šalinta. Tas skaitoma dide
liu progreso žingsniu pir
myn. Tas.

UN gavo skundą prieš 
Graikijos karalienę

New Wto-^8g^fe7lnl(w
Wagneris žadėjo lygiai 
traktuoti visus

Naujai išrinktasis New Yor- 
ko miesto majoru Robert F 
Wagner savo pareiškime1 sakė., 
jog jis stengsis valdyti mies
tą “ištikimai ir gerai.” Kad 
jo administracija turės būti 
“drąsi, moralinga ir padori ’ 
ir kad jis bus “majoru visu 
žmonių ir visiems žmonėms.’’ 
Jis sakė, kad miestas lurefi 
tarpti “dar geresne ir links
mesne vieta gyventi ir dirbti.’’ 
Taipgi- sakė, kad “siekimęs'. 
to ... reikia, kad visi žmoiiėn

l a ly vau t ii valdžio jo...”
Jeigu majoras savo pažado 

laikysis, jis^ij- susilauVs visi; 
demokratinių žmonių koope
racijos. Tačiau prieš reakci
ninkus jam tektų kovoti, būti 
puolamu ir apšauktu tokiu ir 
anokiu, kaip buvo Roosevei- 
las, I/aGiiardia, <> kartais ii 
jo paties tėvas Wagm ris.

Garnio balsų buvę 
gal 2,725
liek skelbia einant. iK'oficia- 

lėmis skaitlinėmis. Balsavi
mų pasėkos kada nors po rin 

j kimų būna valdinės įstaigos 
Į patikrinamos. Tuomet paskel
biamos galutinos sutraukos 
balsų.

Tai vietai buvęs i<andidati 
Ira Goliobin gavo 9,730 bal
sų. Jis buvo American l.abot 
Barty sąraše.

Tame pat distrikte buvęii 
ALI’ kandidatu į kitą urėdą. 
Arthur Schutzer gavo 17,32.'! 
balsus. Dėl to žmonės klau
sinėja: “Kur galėjo pasidėt 
kiti pažangiųjų balsai?” Tarp 
Garnio ir Gollobino užrašyta-
tiktai 12,455. Kur nors din
gusių yra 4,868. Daleidžiama, 
kad kitų partijų kandidatam.“ 
galėjo pasiskaidyti kelios de
šimtys balsų, bot ne keli tūk
stančiai. Distrikto piliečiai 
stebės oficialius raportus.

Stebėtojas.
I

Į Balsavimai skaitomi 
smūgiu reakcijai

Kviečiame visus pasigrožėti 
lietuvių ir kitų menu!

Laisvės metiniame k,oncertc 
šį sekmadienį bus daug ko 
jau pažįstamo ir pamylėto. 
Girdėsime, matysime ir daug 
ko naujo. Visiems bus iš ko 
pasirinkti sau gražiausią.

Programos teikime1 dalyvaus 
mūsų pamylėti ir dėl to mums 
kas sczomi girdimi daininin
kai solistai Suzana Kazokytč 
ir Leonas Yonikas. Dainuos 
grupė Melodija, taipgi Aido 
ir Sietyno Chorai. Grupės 
mokytoja Bronė Sukackienė ii 
chorų mokytoja Mildred Sten- 
sler darbuojasi grupes pri
ruošti geriausiam pasirody
mui.

Gi iš tolimo Worcester, 
Mass., atvyksta Aido Choras, 
jo solistai Ona Dirvelienė ii 
•Jonas Sabaliauskas, jo gru
pės. žinant, kad juos koncer
tui paruošia žymus muzikas 

Į -Jonas Dirvelis, laukiame nau- 
I jovių. Dauguma mūsų juos 
susitiksime, girdėsimo pirmu 
kartu'.

Kaip namiškiai, taip ii 
svečiai menininkai yra turtin
gi liaudies dainomis. Tačiau 
jie suteiks ir operinių.

Pirmu kartu lietuviams šoks 
New Yorke paskilbusi jau
nuolių port ori k iečių grupe.

Ateikite! Kvieskite draugą! 
Sykiu pasidžiaugkime meno 
grožiu. Gaukime sau stipry
bes iš bendrai ir gražiai nu
dirbto darbo.

Iki pasimatymo lapkričio 8 
d., '■’> :30 popiet, Liberty Audi
torijoje !

Tradicinė dienraščio Lais
vės diena — metinis koncer
tas —• Įvyks jau šį sekmadie
nį, lapkričio 8-tą, Liberty Au
ditorijoje, Atlantic Avė. ii 
llOth St., Richmond Hill. N. 
Y. Pradžia 3 :-’>() popiet. 

Kelrodis traukiniais
Iš visur klauskite kelio j 

Richmond Hill. Nepamirškite 
to Hill, nes miesto ribose yra 
ir Richmond u vadinama dalis.

Traukiniai iš New Yorko 
centro (Manhaltano)-yra dve. 
ii:

BMT Jamaica Traukinys 
gaunamas Canal St. stotyje. 
Išlipti I 1 1th St., stotyje, eiti 
iki .Atlantic Avė. du bloku.

Independent Jamaica trau
kiniai gaunami prie 6th ir 
8th Avės., miesto centre.. Va
žiuoti iki Kevv Gardens sto
ties. Išeiti iš stoties toje vie
toje1, kur rodo link Q-37 Ru
so. Iš buso išlipti prie Atlan
tic Avė.

Protestuos prieš 
1W0 puolikus

International Worktus Or
der Apdraudę Apsaugos Ko
mitetas šaukia masini mitin
gą lapkričio - 16-tos vakarą 
protestui pr?es pasikėsintoji!.1) 
tą puikiai gyvuojančią liau
dies pašalpinę panaikinti, 
įvyks St. Nicholas Arenoje1 
W. 66th St. prie BBioadway. 
New Yorke.

I WO yra pirmutinė savišal
pos organizacija Jungtinėse 
Valstijose1, kurią jiolitinia.; 
liaudies priešai noi'i uždaryti. 
Nori uždaryti kai)) Valdo
vams nepageidaujamą politi
niai. Seniau tokias draugija.1 
liesdavo tiktai už blogą fi
nansinę santvarką, už sukty
bes, ar šiaip bankrutuojan
čias. Bet IWO stovis yra ne
paprastai geras, geresnis už 
daugelio kitų tokių draugijų.

Thompson© padėtis 
gerėjanti

Trys ginkluoti plėšikai pa
grobė pienvežį boselį sykiu su. 
jo sunkvežimiu. Ji vežiojo 
po 'miestą iki jo įstaiga užsi
darė. Tada varė jį atidaryt, 
saugiąją šėpą. Sukaupęs visą 
drąsą, pienvežis sušuko pa
galbos. Plėšikai išsigando .ir 
pabėgo.

Brooklyno 15 metų berniu
kas randasi ligoninėje nuo 
pašo vi mo. Jį pašovusias 20 
metų vyrukas areštuotas. Aiš
kina, būk -pašovęs netyčia. 
Sako, kad jis bandė prieš ber
niukus su šautuvu mandravo- 
ti. Keli berniukai sykiu ta 
šautuvą griebė. Griebiamas 
šautuvas iššovė.

Iš kalėjimo New Yorke 
pj’ane.š.-ima, kad ri'homps<mu 
padėtis gerėja. Sako, kad jo 
gyvybei pavojus praėjęs. Vie
nok dar randasi Bellevue li
goninės kalėjimo skyiiuje.

Thompsonas yra praėjusio
jo karo \eteranas did\\ris. 
Tačiau tas nekliudė ragan- 
gaudžiams jį nuteisti ir įka
linti už darbininkams priedan- 
kias mintis. Jį persekioja ei
nant Smith aktu. Kalėjime j) 
sumušė jam visai nepažintas 
fašistų ant jo užsiundytas fa
šistinis kriminalistas.

Bronxe šaukia mitingą 
paramai Sobell bylos

Amerikos Graiku Tarybos 
delegacija lankėsi Jungtinėse 
Tautose protestuoti, kad UN 
sekretorius I lammarksjold 
oficia'l ia i br feme G rai k i jos k a- 
ralienę Frederiką, žinomą na- 
cę. Skundui paryškinti dele
gacija įteikė karalienės padi
dintą portretą, kuriame ji pa
rodoma naciu uniformoje pra
ėjusio karo laiku.

Delegaciją susitiko ir skun
dą priėmė UN pirmininkės 
Pandit atstovė Jean De Puis.

Tą pat vakarą Graiku Ta
ryba vykdė pikietą prieš tos 
karalienės priėmimą ir pro
testuoti prieš įsteigimą nauji: 
kariniu bazių Graikijoje, ku
rios akstinu j naują karą.

Clif1‘ord\T. McAvoy pareiš
kė, kadxj)į?lsav?mai yra man
datu “Vykdyti tikrą Naująją 
Dalybą.” McAvoy buvo Am
erican Labor Party kandidatu 
į majorą. Už ii paduoti 54,- 
372 balsai. -

McAvoy sako, kad Wagne- 
rio gavimas 361.0(H) balsų 
daugumos “yra didžiu smū
giu republikonu reakcijai Wa
shingtone ir Albanyje.”

Mil IMI

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

ČAR& GRILL
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174

Bronx gyventojų komitetas 
saukia masinį mitingą lapkri
čio 10-tos vakarą. Jo sieki:) 
yra pradėti toje miesto dalyje 
kampanija už apeliaciją. So- 
bcllio bylosi. Sobell buvo, nu
teistas sykiu su Rosenbergais. 
(J prieš jį taip pat nebuvo ir 
nėra jokio parodymo, kad jin 
b ilų kuo prasikaltęs. Tačiat 
yra nuteistas 30 metų kaiėti.

Komitetas pi-adeda kampa
niją tą baisią skiiaudą Sobel- 
iiui atitaisyti. Sykiu bus ko
vojama ir ^atsteigti Roscnbei’- 
gų gerą vardą, gauti išteisini- 
n i ą.

Bronxieciu mitingas bus 
V<ingi,i.i Restaurane, 214.1 
Southei’n Blvd. Įžanga nemo
kama.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visok' vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Special tetai: t
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

PATAISA

NEW YORK
i HELP WANTED-MALE

SVSTATYMCI
VYRAS*

Prie Hand Screw Mašinos. 
Nuolatinis darbas. Gera alga.

LU. S-7I IH 
Kreipkitės 9 A. M. iki 1 P. M.

< 220-2221j ___ _______

Kas sudaro miestinę 
Budžeto Tarybą

Miesto i'mansinių rcikalv 
kontrolėje dabar ims majoras 
Wagneris, Brooklyno jii-ezi- 
dentas Cashmore, Bronx pre- 
zidentas Ią-ous, Manhattan 
prezidentas -Jack. , Queens 
prezidentas Lundy, Richmom 
prezidentas Hali, Miesto 'l'a- 

j rybos pi.ezidentas Stark. ii 
miesto iždininkas Gerosa.

Majoro, iždininko ir Mies
to Tarybos prezidento baisa, 
skaitosi trimis. Brooklvno n\ * r
Manhattan prezidentų p<> 2 
kitų prezidentų po 1 balsą.

Įvyks įdomus mitingas 
parėmimui taikos

*
“Vokietija ir Pasaulinė Tai

ka” bus vyriausiu klausimi'; 
art įminusiame masiniame mi
tinge taikai. Ji rengia .darn / 
gelio (^utų ir kitų masinių or
ganizacijų atstovu Komitetas. 
Kalbės žymūs unijistai, tauti
nių grupių ii- amerikinio ju
dėjimo vadai. Ukrainą Cho
ras su savo solistais ir grupė
mis suteiks meno programą.

Į\\’ks laj)kričio 22 dieną, p< 
pietų. Durys atdaros 2 vai. 
Pradžia 2:30, Vieta: Golder. 
Ballroom, ■ 53 W. 66th St., 
New Yorke. Įžanga 75c.

JJetuvių atstovai taipgi turi 
tikintų. Visi prašomi įsigyti, 
pas juos. Net- jeigu negalėtu
mėte dalyvauti mitinge, ne
pagailėkite žiupsnelio centų 
taikai paremti. Juk tik iŠ 
anksto pardavimu tikintų mes 

Į galėsime parodyti, kiek me.1 
I prisidėjome tą taikos reikalą 
I paremti. Nok.

—

i Pilnesnis darbiečiu
I . -1 ■

! balsy skaičius
iAmerican Labor Party są

raše didžiausia kkaičių balsi, 
gavo ne vyliausias kandida
tas. Tas rodo, kad dideli: 
skaičius darbiečiu vis \ iena 
balsavo už Wagneri. O tik 
paskui balsavo už savo parti
jos kitus kandidatus. ,

‘Partijos sekretorių s Arthui 
Schutzer, kandidatas iždinin
ko pareigoms, gavo 62,09 i 
balsus. Charles L Stewart 
58,977 balsus. Jis buvo kan- I 

į didatu į Miesto Tarybos pre- 
' zidentą. McAvoy kaip kandi
datas į -major# gavo 51,372 
balsus.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Bl R ROUGHS No. 7800 
Patyrusios , t 

5 Dienos 35 Vai. Savaitė 
$55 iki $65 J rSavniię 

Long Island Rezidenėiij 
Pageidaujama. Bei Nebūtinai 

GENERAL STEEL- 
PRODUCTS CORP.

131-33 Av«‘iy Ave., Flushing 
Tel. IN. 3-3000

(214-220)

RHINESTONE & NAILHEAD 
SETTERS

Su ar be ankstyvesnio patyrimo. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

A.A.A. CREATIONS. INC. 
45-22 — 47th St., Woodside. L. I. 

RA. 9-4927
(215-221)

REIKALINGOS

MERGINOS

Dirbi: Labuko sandėlyje. 4<> valandų 

savaitė.

Puikios Sąlygos. Telefonuokito:

WESTITELD 3717 ar 3718

H. DUYS & CO., INC.

So. Broad St., Westfield, Mass.

1219-221) 
REIKALINGA MERGINA

Dirbti šyli service aulomwic

bv kloję i Yorkville sekCM’oje l.

.Nuolat .j 
Telefonuokil e:

EN. 9-0570
» (220-2261

HELP WANTED MALE
SANDf.LH I DARBININKAI 

Maisto Gaminių Distrikte, 
Stiprūs ir Patikimi Vyrai. 
40 vai. Savai"!ė. $50 -$55.

Tel. CA. 6-7121 ar rašykib1:
HERZ IMPORT CfH,

32 N. Moore Street, N. Y. C.
(220-222)

4

REIKALINGAS
S11PE RINTENI )ENT A S

Pora (viduramžiui del 20 šeimų 
namo. Karštas vandud duodamas. 
3 rūmų apart menkas ir alga, .šaukite 
po 10 vai. rvto.

Tel. LE. 5-2879
(220-221

r MEZGĖJAS f
Patyręs ant rankinių ir links jčr? .. '

(power) masini).
Kreipkitės:

850 East 221st Street
~Bronx

KI. 7-5350
(219-223)

ARMATURE WINDER
Al. Pa tyręs ant automotive. Nuo. 

bitinis darbas, gera mokestis, pui- 
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

61-63 Richardson St., Brooklyn
Tel. EV. A-2893

(219-225)

jL TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
ANTANAS LETMONAS į

Savininkas >
306 UNION AVENUE | 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberte

MATTHEW A. 
BUYUS 
’(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
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The colorful motion picture musical 
that brings you the 

; thrilling story of
■ C šGilbert and Sullivan

Huai the glorious voices ol l(>f 
D OYLY CARTF OPERA COMPANY with 

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

į.
ftlm% Presents EJ

I
 ^ROBERT MORLEY MAURICE EVANS MARTYN GREEN H

Gilbert e Sullfrari „ J
color by TECHNICOLOR Ojl

A Lopeil films Distributing Corporation Release jMk

Reserved Seats At All Performances. Mats. Qaily at 2:30 
-$1.20, $1.50 & $1.80 (tax incl.) Extra Mats. Sats.. 
Suns., and Hols., at 5:30 Eves, at 8 3O-$1.2O, $1 80, 
$2.40 (tax incl.)

DIDELIAI
SĖKMINGAS

BIJOU 1
THE AT gE >I MAIL ORDERS
jj.h'S' w r» » way ■

CO. JI ACCEPTED

Virginia 'Mil 25

PETI-.R GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINfiS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2-3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs, & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y. •

Vakar dienos Laisvėje nau
jai išlauktų Bronx► kaunsilma- 
nų surašau tilpo po B rook lyno 
antrašte. O brooklynicčiai vi
sai praleisti. Turėjo būti:

Brooklyno atstovai:
Joseph T. Sharkey, Thomau 

J. Mii’abile, Sam Curtis, Jac 
Kranis; Jeremiah B. Bloom.- 
Arthur A. Low, P. J. Schnp- 
lei1, ICdward V'ogel, Morris J 
Stein. Curtis :>r SchupierL 
br.vo ir liberalų sąraše.

Bronxo atstovai:
1.1. Schrcckinger, - Davi< 

Ross, Louis Peck', Isd. A. Cun- 
nigh am, M. J. McCarthy Jr., 
visi demokratai.

Louis Vargas nukrito) pilp- 
šais ateinantį IRI’ traukinį. 
MoHirmanas suspėjo traukini 
‘-•ust.abdyti laiku. Vargas ss.- 
kosi buvęs nustumtas. Motor- 
numas sako, kad .jis nušoko. 
Dėl to 'paimtas i ligoninę tyri
nėti.

VYRAS (25-35)
Stiprus, inteligentiškas, kaipo room
ing house “skalbyklos išvežiojimo 
draiveris. $70 minimum. Patyrimas 
pageidaujamas bet nebūtinas. Vaka. 
eijos ir Ilgoje pašalpos. Kreipkitės 
nuo 5:30 iki 6:30 vakarais.
788 East 151 St., Bronx, N. Y. C.

(218-220)

KALVIS
Prie Ornamentai ir Paprastos 

geležies darbo.
Nuolatinis darbas. Gėra mokestis.

FERD’S ART STUDIO v
151 Northern Blvd., Great Nččk, L.l.

Tol. GR. 4-2324 x
(213^23)

PARDAVIMAI
Dodge aulomobilius, 1941 metu 

laidos, mažai vartotas, labai gera
me stovyje. Waitkus. 130-26 115th 
St„ Ozone Park, L. I„ N. Y. Telefo
nas: Virginia 3-7930,'

(216-220)

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

[ L.L.D. 185 kp. susirinkamas atsi
bus Lapkričio (Nov.) 12 d., (ketvir
tadieni). pradžia 7:30 va), \akare. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarimui.

Komitetas.
(220-223j

UŽKVIET1MAS
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia jjarę, pagerbimui Jono Jac. 
kūno-Jackson, sukaktim 60 metų jo 
amžiaus ir kaipo ilgų metų Klubo 
darbininko. įvyks lapkr.-Now 21 d.. 
bus Klubo Salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, pradžia 8 vai. vakare.

Bus gera vakariene, taipgi likerių 
ir alaus. Rengėjai kviečia visus j 
tą puiki) pokilj. Pavaišinimu ir drau
giška nuolaika čia visi būsite paten
kinti. Vakariene lik $3.25.

(219-220)
MISCELLANEOUS

MISS LUISE
Laisniiiota Masažuotoja 

(442, 198)
Stiprinantis Švediškas Medikalis 

Masažas. Pušų maudynė ir lempos 
spindulių gydymas jūsų sveikatai. 
Atdara II A. M. iki 5 P, M. Uždara 
sekmadieniais. ’

GR. 5-2229

SIUVAMŲJŲ MAŠINŲ 
MECHANIKAS

Turi būti patyręs sustatymui viso
kių rūšių SINGER * UNION SPE
CIAL indust rijinių siuvamų mašinų. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
dirbti gerai įrengtoje dirbtuvėje. 
Gera alga, nuolat. Jei kvalifikuotus 
tojofonuokite: WA. 9-5666 tuojau.

(206-298)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BEAUTY SHOP
Pilnai jrengta. Neša geras jeigas. 

Gera biznio- vieta. Savininkas par
duoda su nuostoliu: žema kaina. 
Pardavimo priežastis liga, šaukite 
Savininką:

APplegate 7-6937
(214-220)

realTestate

PARSIDUODA 
115 NAMAM LOTŲ

$200 iki $400 kiekvienas. 10G (mo
kėjimas. Balansas mėnesiniais išmq>- 
kojiniais pagal jūsų išgalę. Rand. ♦s) 
ant Sommer Ave., prie Victory Blvd,, 
arti Richmond Ave., Bulls Head. 
Kreipkitės j savininką: V. E. Pi
notu, 137 Sommer Ave., tel. GI. 2- 
5177, po 4 I’. M. ar ištisą dieną Se§- 
tadienj ir sekmadienj/^

(219-221)

6 pusI.-Laiavfi (Liberty) - šeštadienis, Lapkr.-Nov. 7t 1953




