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KRISLAI
Balsuokime.
Bal sas iŠ Vilniaus.
Vadapalui 65-ri metai.
P. Kurkulis.

Rašo R. MIZARA

RINKIMAI ŠĮ ANTRADIENĮ; DEMOKRATAI LAIMĖSIU' I

Taigi jau ir lapkričio 2-ro- 
ji.S-Vadinasi, šiandien balsuo
sime.

yAgitacija, man rodos, ne
reikalinga, nes mes, bendrai, 
jau esame pasisakę, už ką, 
kaip turėtu progresyvė visuo
menė balsuoti.

Balsuoti reikia. Tie, gerbia
mieji skaitytojai, kurie užsire
gistravote ir turite teisę bal
suoti, naudokite ją, nepatin
gėkite nueiti j balsavimo vie
tą ir atlikti savo pilietine par
eigą.

Praėjusios savaitės gale ga
vau laišką iš Vilniaus.

Ji rašo buvęs amerikietis 
Antanas Vadapalas.

šis žmogus, gyvendamas 
Amerikoje, mokėsi muzikos; 
jis turėjo gražų baritono bal
są. Per tūlą laiką duoną jis 
pelnė Bostone kino teatruose, 
—buvo filmų aparatų “bosas.” 
Vėliau, Pirmojo pasaulinio ka
ro metu, ir tuojau po jo, Va- 
da^^m tarnavo amerikiniuo
se prekybiniuose laivuose, pla
čiai keliavo po pasaulį.

/

1921 metais Antanas Vada
palas sugalvojo vykti į Tary
bų Sąjungą. Jam ir kitiems 
išleistuves mes turėjome su
ruošę Labor Lyceum salėje. 
Tūli žmonės galvojo, kad Va
dapalas tik ieško lengvatų 
ir jis negalėsiąs išgyventi sun
kiųjų laikų, tuomet pasireiš
kusių revoliucinėje Rusijoje, 
tarp kitko, dėl baisios Pavol- 
gio sausros.

Bet Vadapalas išgyveno! 
Jis gražiai “nuvylė” daugelį 
savo pažįstamų.

Šiuo metu Antanas gyvena 
Vilniuje. Kai A. Bimba lan
kėsi Lietuvoje, ten Vadapalą 
buvo sutikęs.

Ką gi Vadapalas dabar 
rašo ?

Jis rešo, kad š. m. lapkričio 
lūšeną jam sukaks 65 metai 
amžiaus. Ir tą dieną jis norė
tų, kad ir aš ir kiti amerikie
čiai, jo buvusieji draugai, su 
jup dalyvautume sukakties 
minėjime.

IBet tai dar toli gražu ne 
viskas.

—šių metų rugsėjo mėnesio 
26 dieną, — rašo jis,—mano 
žmona Jadvyga pagimdė dvy
nukus. Bet vienas jų mirė 
tuojau po pagimdymo. Antra
sis gyvena, auga, sveikas ir 
jau sveria 12-ką kilogramų...

Antanas nori žinoti, ar jo 
sesuo Ona Matuzevičienė dar 
tebėra gyva. Ji gyveno Cam
bridge, Mass.

Jis rašė net keletą .laiškų, 
bet nuo jos negavo jokio at
sakymo.

A. Vadapalas gyveno dau
giausiai Bostone ir Brook- 
lyne. Abiejuose miestuose jj 
pažinojo daugelis žmonių.

Gal nepadarysiu klaidos čia 
pat palinkėdamas Antanui vi-

Britanijos uostininkai 
laimėjo ilgąjį streiką
Londonas. — Apie mėne

sį tęsėsis Britanijos uosti
ninkų - krovikų streikas 
baigtas. Darbininkai strei
ką laimėjo, išsikovodami 
teisę laisvai pasirinkti dirb
ti ar nedirbti viršvalan
džius. Iki šiol uostininkai- 
krovikai turėjo dirbti virš
valandžius, kada tik jiems 
būdavo įsakyta, arba visai 
prarasti darbą.

Šis Uostininkų streikas 
buvo didžiausias paskutinių 
28 metų bėgyje.

Laimėjimas, kaip sako 
Londono “Daily Worker,” 
atsiektas nevien prieš kom
panijas, bet ir prieš deši- 
nius Transporto Darbinin
kų Unijos vadus, kurie 
streiką smerkė. į

Streikui vadovavo kairie- 
čių National Amalgamated 
Stevedores and Dockers 
Union ir taipgi Transport 
General Workmens Union 
krovikų sekcija, nors pati 
ta unija yra dešinių dar- 
biečių kontrolėje.

Streikierių vadas Victor 
Marney pareiškė, kad lai
mėjimas yra pilnas. Jis 
taipgi įspėjo kompanijas ir 
dešimtis Transporto Darbi
ninkų Unijos vadus neban
dyti keršyti streiko vadams, 
nes uostininkai to netole
ruos.

Žiaurus leitenantas kankino 
naujokus; jam gręsia bausmė

Atlanta. — Armijos lei
tenantas Charles C. Ander
sonas buvo suimtas ir jo 
laukia karo teismas už 
žiaurumą su naujokais. Iš
kelta, kad Įeit. Anderso
nas įsakė nepaklusnius nau
jokus -pakabinti galva že
myn nuo kojų prie medžių, 
trinti kūnus šlapiais skudu
rais su’smėliu ir t. t.

Visus žiaurumus atliko 
ne pats leitenantas, bet įsa
kydamas puskarininkiams 
tas bausmes prieš naujokus 
pravesti.

su draugų vardu ilgiausio am
žiaus jo 65-rių metų sukak
ties proga.

Gaila, kad šiandien, dėka 
šaltajam karui, nėra galima 
palaikyti normalaus susiraši
nėjimo su žmonėmis, gyvenan
čiais “anapus uždangos.”

Jei ne šaltasis karas, tai 
Antanas galėtų parašyti mū
sų laikraščiui įdomių kores- 
poticijų iš mūsų tėvų žemes, 
iš sostinės Vilniaus.

Vilniuje gyvena ir Petras 
Kurkulis, poetas, pasirašyda
vęs Vardūno slapyvardžiu. Jis 
veikia profesinėse sąjungose.

Ten gyvena ir visa eilė ki
tų buvusiųjų amerikiečių lie
tuvių.

“Paskutinėje minutėje Eisenhower i s sudarė
bendrą frontą su McCarthy; ALP atsišaukia

Washingtonas. — šį an
tradienį Amerikos balsuo
tojai nuspręs, ar republiko
nų administracija turės ir 
ateityje republikonų domi
nuojamą Kongresą, arba 
Kongresas pereis demokra
tų kontrolėm Dauguma 
pranašavimų sako, kad de
mokratai tikriausiai laimės 
atstovų buto kontrolę, o gal 
ir senato.

Nors prezidentas neren
kamas šiais metais ir repu
blikonų administracija lik
tų dvejiems metams nežiū
rint, kas laimėtų šiuose rin
kimuose, prezidentas Ei
senhoweris iki paskutinės 
minutės rodė didelį susirū
pinimą rinkimų rezultatais. 
Jis jaučia, sako komentato
riai, kad balsavimas prieš 
republikonus būtų morali
nis smūgis jo administraci
jai ir jo asmeniškam popu- 
liariškumui.

Vienybe su McCarthy
Beveik iki pat rinkimų 

republikonų partija laikėsi 
taktikos neleisti senatoriui 
McCarthy’ui tapti fakto
rium rinkimuose. Republi- 
konai mažai jį minėjo ir jis 
pats laikėsi nuošaliai, lyg 
nenorėdamas jiems truk
dyti.

Praeitos savaitės pabai
goje betgi McCarthy at
siuntė telegramą Hearsto 
laikraščiams, kurioje jis iš
reiškė savo mintį, kad re
publikonai turi būti vienin
gi. Eisenhowerio adminis
tracija tuojau šiltai atsakė 
į tą McCarthy išstojimą: 
pats vice-prezidentas Nix- 
onas telegrafavo atsakymą 
apie vienybės reikalą prieš 
“kairiasparnius ir ADA.”

Nurodoma, kad tas Ei
senhowerio - Nixono žings
nis buvo desperatiškas 
žingsnis užgerinti ekstre- 
miai-dešinųjį partijos spar
ną, kad tas labiau išsiju
dintų ir padėtų priešrinki
minėse pastangose.

Eisenhowerio kelione
Kaip tai iš jo prašė repu

blikonų partijos nacionalis 
komitetas, Eisen h o w e r i s 
padarė greitą orlaivinę ke-

lionę, kalbėdamas Cleve- 
lando, Detroito ir dviejuo
se kituose aerodromuose. 
Bet spauda sako, kad tos 
kelionės tikslas nebuvo at
siektas: aerodromuose susi
rinko žymiai mažiau žmo
nių, negu buvo laukta, ir 
ant greitųjų Eisenhoweriui 
parašytos kalbos savyje ne
turėjo nieko naujo.

Vadina “raudonaisiais”
Paskutinėmis dienomis 

republikonai sustiprino sa
vo toną pradėdami vadinti 
dauguma demokratų kan
didatų “kairiasparniais” ir 
“raudonųjų užgerintojais,” 
“komunistų pastumdėliais” 
arba ir tiesiog “raudonais.”

Ypatingai republikonai 
atkreipė savo ugnį prieš Il
linois Douglasą, Montanos 
Murray, Wyomingo O’Ma
honey ir Idaho Taylorį.

Kalbėdamas radijo pro
gramoje “Meet the Press,” 
senatorius Douglas iš Illi
nois, prieš kurį kandidatuo
ja McCarthy sparno repu- 
blikonas Meek, kaltino Ei
senhower į než i n o j i me ir 
tuščiažodžiavime.

Douglas sako, kad Eisen
howerio teigimas, kad mes 
dabar gyvename “geriau
sius iš ekonominio taško 
taikos metus,” yra visai ne
paremtas faktais. Douglas, 
kuris pats ekonomijos pro
fesorius, nurodė, kad kalbė
ti apie “aukščiausį gerbūvį, 
kuomet nedarbas siaučia, 
yra nesąmonė.”

A. Stevensonas atmuša
Priešrinkiminė kampani

ja parodė, kad Stevensonas 
neabejotinai yra demokra
tų partijos vadas, o ne Tru- 
manas. Paskutinėse savo 
kalbose Stevensonas kalti
no republikonus, kad jie įsi
vėlė į nešvariausią Ameri
kos istorijoje priešrinkimi
nę kampaniją. Jis sakė, 
kad kaltinimai prieš demo
kratus, jog jie “pro-komu- 
nistiniai,” yra šmeižtas. 
Pats Stevensonas republi
konų taktiką vadino “ko
munistine taktika,” tuo bū
du bandydamas parodyti 
savo anti-komunistiškuma.

Telefoninis žaidimas
šeštadienį prezidentas Ei

senhoweris per telefoną pa
šaukė dešimt eilinių pilie
čių ir prašė kiekvieno, kad 
jis šauktų dar dešimt ir ra
gintų juos šaukti dar de
šimt, ir tt. Raginimas bu
vo “balsuoti,” o ne “balsuo
ti už republikonus.” Bet 
republikonų nacionalis ko
mitetas, kuris tą visą planą 
sugalvojo, manė, kad tai 
žymiai padės jų pusei.

Bet laikraštininkai sura
do, kad prezidento kreipi
masis šaukti dešimt ir dar 
dešimt ir taip toliau, pa
siekė tik ketvirtą ar penktą 
stadiją, tai yra, vėliau pa
šaukti tu, kuriuos šaukė 
tie, kuriuos šaukė preziden
tas, neįsitraukia į žaidimą.

Demokratai visą reikalą 
vadino žaidimu, nes keleri 
metai tam atgal toks per 
telefoną varomas žaidimas- 

■ loterija buvo paplitęs Ame
rikoje.

ALP aukiaisi paramos
New Yorkas. — Ameri

kos Darbo Partija (Ameri
can Labor Party atsi
šaukė dar karta i visus 
pažangiečius New Yorko 
miestę ir valstijoje balsuoti 
ir balsuoti už ALP, — ei
lėje D.

Jeigu ALP negautų 50,- 
000 balsų, jos ateitis kaip 
politinė partija bent neku
riam laikui- būtu nešviesi. 
Ji atsirastų tokioje padėty
je, kaip mažiukės industri- 
alistų - socialistų - darbi
ninkų (trockistų), prohibi- 
ciomstų partijos, kurios 
nepastoviai ant baloto. So
cialistų partija (Norman 
Thomaso vado v a u j a m a) 
šiuo kartu neturi kandida
tų, ragina balsuoti už de
mokratus.

Harrimanas laimėsiąs
Republikonų “Daily News” 

šiaudinis balsavimas rodo, 
kad Harrimanas gausiąs 
bent 52 procentus balsų, 
tai yra, bus išrinktas. Ki
ti laikraščiai irgi mano, kad 
Harrimanas laimės, nors 
įves paskutinėmis dienomis 
buvo labai sustiprinęs savo 
kampaniją .

Kinija taikinga šalis, 
Tvirtina išvykęs Nehru
Saigonas. — Nehru jau 

apleido Kiniją, kurioje jis 
lankėsi 10' dienų. Jis čia 
sustojęs padarė pirmą visą 
apimantį pareiškimą:

Kinija yra taikos pagei
daujanti šalis.

Tuo pareiškimu Nehru 
užėmė poziciją, kuri prie
šinga Manilos paktui ir vi
siems kitiems paktams bei 
sąjungoms, kurie kuriami, 
kad “atlaikyti Kinijos agre
siją.”

Nehru taipgi sakė, kad jis 
pasitiki, jog Vietnamo 
(Šiaurės) premjeras Ho či- 
minh yra taikos mylėtojas 
ir pasitikėjimo vertas vals
tybininkas. Nehru sakė, 
kad jis linki viso gero Viet
namu!.

Iš Saigono (Pietinio Viet
namo) Nehru vyks į Kam- 
bodiją, o iš ten per Ran- 
gooną (Burma) namo. Jis 
skrenda Indijos aviacijos 
orlaiviu. Nehru atrodo pa
valgęs iš kelionės' ir jis ne- 
sveikuoja, bet jis sakosi la
bai daug naujo išmokęs, ir 
kad kelionė Kinijon buvus 
labai vertinga.

Chicagos darbininku balsas
Chicago. — Didelis prieš

rinkiminis mitingas įvyko 
stakjarduose pietų pertrau
kos metu. Tūkstančiai dar
bininkų užtvindė stakjardų 
apylinkę ir klausėsi savo 
unijų vadų bei demokratų 
kandidatų kalbų.

Demokratų kandidatas iš 
24-to distrikto James Mur
ray, kuris kandidatuoja 
prieš ultra - reakcinį repu
blikonų Fred Busbey, buvo 
šiltai priimtas. CIO taipgi 
smarkiai remia Kongreso 
narį Barratt O’Hara, prieš

kurį kandidatuoja rasisti
nis ir reakcinis republiko- 
nas Richard Vail.

CIO distrikto direktorius 
Croninas pareiškė, kad Chi- 
cagos darbininkai balsuos 
už tuos kandidatus, “kurie 
supranta mūsų siekius, mū
sų interesus ir mūsų viltis.” 
Jis sakė, kad CIO iki pa
skutinės minutės dės pa
stangas, kad išjudinti dar
bininkus balsuoti.

NEW YORKO ORAS: 
Giedra, šalta.

Waishingtonas.— McCar
thy yra įsitikinęs, kad atei
nantis senatas priims komi
sijos siūlymą ir jį pasmerks, 
“cenzūruos.” /McCarthy sa
ko, kad “dauguma senato
rių yra iš anksto susidarę 
nuomones ir jie negali 
spręsti bešališkai.”

Paryžius.— Socialistų or
ganui “Le Populaire” nepa
tinka, kad premjeras Men- 
des-Frąnce pats nori pasi
rinkti socialistus ministrus 
vietoje leisti partijos komi
tetui juos paskirti.

Roma. — Čia vieši Dani
jos karalius.

Tarybų Sąjungos akademikai 
dalyvavo Columbia minėjime

New Yorkas. — Praeitos 
savaitės gale Columbia uni
versitetas baigė švęsti savo 
200 metų gyvavimo sukak
tį. Svarbiausios ceremoni
jos įvyko St. John the Di
vine katedroje, kur radosi 
apie 8,000 rinktų svečių.

Ceremonijose dalyvavo 
atstovai iš daugelio pasau
lio kraštų. Patys atstovai 
buvo labai skirtingi: Brita
nijos karalienė motina Eli
zabeth, Indijos vice-prezi
dentas, vakarų Vokietijos 
kancleriu Adenaueris, Ta
rybų Sąjungos akademikai 
Kursanovas ir Rybakovas, 
Adlai Stevensonas.

Britanijos Elizabeth ir 
Adenaueris gavo garbės 
daktarato laipsnius. Dau
guma ceremonijose dalyva
vusių mokslininkų dėvėjo 
tradicinius ilgus juodus 
akademinius drabužius, tik 
TSRS akademikai dėvėjo 
paprastus .pilkus kostiu
mus.

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas. — Laivy
no lėktuvas, skrendantis iš 
New Jersey į Azorų salas 
prie Afrikos, dingo kelyje. 
42 asmenys, daugumoje ka
riai, kaip manoma, žuvo.

Abadanas, Iranas.—Aba
dan o žibalo versmės, kurios 
Mosadego režimo laiku bu
vo nacionalizuotos ir dabar 
vėl perduotos užsienio kon- 
cesionieriams, jau vėl vei
kia.

Maskva. — Per ateinan
čius trejus metus Kazach
stano apdirbti žemės plotai 
bus padidinti trejopai.

Triestas. — Komunistai 
ir kairieji socialistai laikė 
pirmą bendrą masinį mitin
gą minint Triesto išsilaisvi
nimą iš nacių jungo.

Saigonas.—Prancūzų kon
troliuojama policija šovė į 
demonsrantus ir nužudė 19 
vietnamiečių. Susirinkusi 
minia protestavo prieš vie
no liaudiečio kovotojo nu
teisima mirtimi, v

Jakarta. — Musulmonų 
ekstremistai reikalauja, kad 
dabartinė valdžia atsista
tydintų. Musulmonų kleri
kalai sako, kad dabartinė 
premjero Ali valdžia per
daug komunistiška.

New Yorkas.—FBI agen
tai suėmė čia ir Chicagoje 
dar 12 puertorikiečių nacio
nalistų, tarp jų Juan Her
nandez, Isabel Rosado ir kt.

Londonas. — “Times” sa
ko, kad Malajoje sustiprėjo 
partizanų kova prieš bri
tus.

Jakarta.— Indonezija pa
leido iš kalėjimo 9 olandus, 
kurie praeitą mėnesį buvo 
sulaikyti už priešvalstybinę 
veiklą. Du suimti olandai 
dar lieka kalėjime.

Buenos Aires. — Argenti
nos prezidentas Juan Pero
nas priėmė Amerikos gene
ralinio štabo vice-koman- 
dierių generolą Bolte.

Londonas. — Admirolas 
Mountbattenas pas k i r t a s 
Britanijos laivyno vyriau
siu komandieriumi.

Irano valdžia siūlo įstatą 
bausti mirtinai pažangiečius

Teheranas. — Premjeras 
Zahedi patiekė parlamentui 
Įstatymo projektą. Tas įsta
tymas, jei pravestas, įga
lintų karinius teismus baus
ti mirtimi kiekvieną ideolo
ginį priešą, ypatingai Tu- 
deh (Liaudies) partijos se
kėjus, pažangiečius.

Mirtimi galėtų būti baus
tas kiekvienas apkaltintas 
“subversyvėje,” anti - mo
narchinėje ir anti - islamiš
koje veikloje. “Komunisti
nė propaganda” įstatyme 
ypatingai minima. Taipgi 
nurodoma, kad valdžia ga
lės nustatyti, kurios grupės 
ar asmens veikla yra “sub- 
versyvė” arba komunistinė.

Naujas įstatymas legali
zuotų mirties bausmę už 
politinę veiklą. Irano val
džia jau dabar baudžia mir
timi politinius priešus, kaip 
tuos 10 karininkų, kurie 
buvo sušaudyti praeitą sa
vaitę. Bet iki šiol valdžia 
turėjo politinius priešus 
apkaltinti šnipinėjime, kad 
duoti mirties bausmę. Da
bar to kaltinimo nereikės.

I
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New Yorko valstijos balsuotojams
MES JAU MINĖJOME, kad New Yorko valstijoje 

balsuotojai, progresyviai žmonės, lapkričio 2 dieną tu
rėtų paduoti savo balsus už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatą gubernatoriaus vietai, už John T. McManus.

Jei norima palaikyti Amerikos Darbo Partiją le
gale, tai ji turi gauti nemažiau 50,000 balsų už kan
didatą gubernatoriaus vietai.

Jei tiek balsų ADP negautų, tuomet kitais metais jai 
reikėtų rinkti parašus, kad ji galėtų dalyvauti rinki
muose.

Balsuotojai gali, jei jie nori, savo balsus “suskal
dyti.” Jie gali, nubalsavę už John P. McManusą guber
natoriaus vietai, balsuoti už kitus, kitų partijų sąrašuo
se esančius kandidatus.

Svarbiausia: visi, kurie turite teisę balsuoti, bal
suokite. Balsuokite anksti!

Lauksime davinių
ŠIEMETINIO KONGRESO (ir eilės gubernatorių) 

rinkimai, be abejojimo, patraukia nemažą dėmesį visų 
amerikiečių.

Ar 84-tasis Kongresas bus republikoniškas? Ar 
Amerikos žmonės išklausys prezidento Eisenhowerio 
prašymo, kad Kongreso dauguma būtų republikonai?

. Į šį klausimą šiandien niekas negali tikrai atsaky
ti, o jis svarbus ir bus žinomas už keleto dienų.

Šiemet net ir Vermont valstijos demokratai sakosi, 
kad jie turį progą laimėti rinkimus. Vermont vals
tija tradiciniai yra republikoniška,—tradiciniai republi- 
koniška ir Maine valstija. Bet šiemet Maine valstijoje 
demokratai išrinko savo žmogų gubernatorium. Dėl to 
ir sakoma: jeigu Maine valstija padarė tokį didžiulį 
posūkį, tai kodėl jo negali padaryti Vermont valstija?

Karšta rinkiminė propaganda buvo pravesta Illinois 
Valstijoje, kur demokratų senatorius Douglas kandi
datuoja kitam terminui.- Prieš jį republikonai išstatė 
savo kandidatą Mr. Meek, už kurį Eisenhoweris pasi
sakė.

New Yorko valstijoje įkarštinga kampanija buvo 
pravesta už gubernatoriaus vietą. Demokratai stato 
savo kandidatu Harrimaną, o republikonai senatorių 
įves. Prezidentas Eisenhoweris nesigailėjo savo talento 
agituoti už sen. įves.

Panašių dalykų yra ir kitose valstijose — pavyz
džiui Minnesotoje, Kalifornijoje, ir tt.

KODĖL NEGRAI KRAUSTOSI
IŠ PIETINIŲ VALSTIJŲ?

Ekonomistas Philip G. Hammer persergsti pietinių 
valstijų kapitalistus. Jis sako, kad kada nors jie labai 
gailėsis, išvaikę negrus iš savo krašto. Juk negrai yra 
didžiulis darbo jėgos šaltinis. Kapitalistai turėtų, jis sa
ko, susiprasti.

Ekonomistas Hammer nurodo, kad tik per vieną de
šimtmetį tarpe 1940 ir 1950 metų daugiau kaip pusantro 
milijono (1,500,000) negrų apleido pietines valstijas, tie
siog pabėgo iš jų. Jie pasiskleidė po kitas valstijas, 
susirado darbą, vietą ir gyvenimą kitur.

Kame priežastis? Kodėl tiek daug negrų apleido 
savo gimtinį kraštą ir išėjo gyvenimo ieškoti toliau Į 
vakarus ir šiaurę?

Visi pripažįsta, kad, apart bėgimo nuo persekio
jimų, linčo, diskriminacijos kiekvienoje gyvenimo sri
tyje, daugiausia veikė tuos negrus noras susirasti darbą 
dėl pragyvenimo. Tiesa, paskutiniais laikais pietuose 

• pradėjo smarkiau vystytis pramonė. Tiesa, daugelis 
pramoninių įmonių net iš vakarų ir šiaurės nusikraustė 
į pietus, kur darbininkai mažiau organizuoti ir kur dar
bo jėga daug pigesnė. Atrodo., kad tas pramonės au
gimas turėjo suteikti negrams daugiau darbų.

Taip tik atrodo, bet tikrovėje taip nebuvo. Tikro
vėje matėme procesą priešingon pusėn. Štai nuogi da
viniai. Alabamos valstijoje Birminghamo apylinkėje 
plieno išdirbystėje 1939-tąis metais negrai sudarė 
43 procentus visų darbininkų. Bet 1951 metais jie jau 
besudarė 36 procentus. Šiaip visokioje metalo apdirbi
mo pramonėje negrų darbininkų nuošimtis nuo 22 pro
centų nukrito iki 19 procentų.

Kuomi šis procesas aiškinamas bei teisinamas?. Aiš
kinamas tuomi, kad visur pramonėje įvedami darbo jė
gų taupymo pagerinimai, kurie pavaduoja rankų ir rau
menų jėgą. Tuo būdu negrai, kaipo nelavinti darbi
ninkai, kaipo tų sunkiausių nelavintų darbų atlikėjai, ne
tenka darbo. Gi kapitalistai neleidžia jiems išmokti iš
silavinimo reikalingų darbų. Jie išmetami laukan į alkio 
rankas. Jie priversti ieškoti pragyvenimo kitur.

Nurodoma, kad prie šito negrų šalinimo iš pramo
nės darbų prisidėjo ir minimum algų įstatymas. Da
bar, kaip žinia, veikia 75 centų į valandą minimum al
gą įstatymas. Fabrikų savininkai sako, kad tiek mo
kant į valandą, jie gauna pakankamai baltųjų darbi-

IMASI NET IR TOKIŲ 
KVAILŲ PRIEMONIŲ

J. Kardelis išspausdino 
savo laikraštyje fotografiją 
laiško su iš Laisvės “Kas 
ką rašo irz sako” 
Tame neva 
G. .grūmoja 
sigavimu.”

Kardelis 
rašymą “ 
jis pasistato save jau be
veik kankiniu.

Mes gi pasakysime: jei 
tokį laišką J. Kardelis ga
vo, tai jį rašė arba jo koks 
nors “frentas” arba visiš
kai -sukvailiojęs asmuo.

Kai tokiomis priemonė
mis Kardelis mano sau kan
kinio vainiką ant galvos 
užsidėti, tai jau “ir su juo 
pačiu ne viskas gerai.
DEL tĮTpABeGTmŲ

Mes jau esame rašę 
tai, kaip tūli žmonės pa
bėga “iš anapus uždangos” 
i “laisvąjį pasaulį.”

Tuo klausimu pasisako ir 
kanadiškis Liaudies Balsas. 
Jo žodžiais:

“Dipukų laikraščiai džiau
giasi, kad viena lietuvaitė 
pabėgusi nuo tarybinio lai
vo. Jie bando išpūsti, lyg 
tas turėtų labai didelę 
reikšmę.

“Ar nepabėgo iš Vakarų 
Vokietijos du aukšti parei
gūnai? Ar nepabėgo iš Bri
tanijos du diplomatai, mok
slininkai? Ar neapsigyve
no rytinėj Berlyno dalyj du 
broliai amerikiečiai Star- 
r’ai? Ar nepabėgo du Pie
tų Korėjos lakūnai su orlai
viais į Šiaurinę Korėją?

“Žmonės pasidalinę ideo
loginiai. Vieni bėga vienon 
pusėn, kiti kiton. Bet šie 
pabėgimai nieko neišspręs. 
Neigi jie pasako, kad viena 
pusė bloga, o kita gera. Jei 
vieniems viena pusė 
tai kitiems kita.”
URUGUAJIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS APIE 
IV KOMUNISTUS

Uruguajiečių lietuvių laik
raštis Darbas (rugsėjo 18 
d) rašo:

“Visa pažangioji žmonija 
su pasipiktinimu sutiko ži
nią apie tai, kad JAV pre
zidentas Eisenhoweris rug
pjūčio 22 d. pasirašė JAV 
komunistų partijos uždrau
dimą. Pasaulio demokrati- 
n ė visuomenė vieningai 
įvertino šį naują valdan
čiųjų sluoksnių fašistinį 
veiksmą, grubiai pažeidžian
tį pačių Jungtinių Ameri
kos Valstybių konstituciją, 
kaip naujų JAV stambiųjų 
monopolijų fašistinio 
valiavimo ir reakcijos 
tėjimo pasireiškimą, 
naują stambų žingsnį 
lesnį šalies fašizavimą.

“Šis JAV reakcijos veiks
mas dar kartą parodė, kad 
Wall stryto magnatai, reng
dami naujas karines avan
tiūras ir kurstydami naują 
pasaulinį karą, nesiskaito 
su jokiomis priemonėmis, 
norėdami nuslopinti ameri
kiečių tautos taikos, laisvės 
ir demokratijos siekimą, 
kad jie pačiu žiauriausiu 
būdu likviduoja savo šalyje 
paskutinius buržuazinių de
mokratiniu laisvių likučius.

“Net ir toks reakcinis JAV 
laikraštis, kaip ‘New York 
Times,’ paprastai pritarian
tis visiems JAV vyriausy
bės veiksmams, ir tas da
bar buvo priverstas pripa
žinti, kad naujasis įstaty-

Laisvoji Sakykla

’ antrašte, 
laiške tūlas L. 
Kardeliui “pa-

primeta laiško 
komunistams.” Ir

apie I

gera,

savi'
siau-
kaip

į mas ‘pažeidžia konstituci
ją ir visų amerikiečių pilie
tines teises.”

Toliau:
“Ir vis dėlto visos tos re

presijos neįnešė sąmyšio į 
JAV komunistų partijos ei
les, nenusilpnind jos. Ame
rikos reakcijos drakoniški 
veiksmai atvedė tik į tai, 
kad JAV komunistų partija 
dar labiau suglaudė savo 
eiles, tapo dar vieningesnė. 
Ji dar plačiau išvystė ko
vą prieš reakcijos stiprėji
mą šalyje, atkakliai ginda
ma amerikiečių tautos gy
vybinius interesus.

“Priimdami įstatymą dėl 
komunistų partijos uždrau
dimo, JAV .-peak c i n gi e ji 
sluoksniai nori tuo pačiu 
metu likviduoti profsąjun
gų teises, palikti profsąjun
gas be vadovavimo ir ga
lų gale pasiekti jų veiklos 

< sužlugdymą. Tai liud i j a 
smarkus puolimas prieš pa
žangųjį profsąjunginį judė
jimą, vystomas šiuo metu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse po antikomunistinės 
isterijos priedanga.

“Pažangiosios JAV prof
sąjungos, kurioihs vadovau
ja įžymūs JAV darbininkų 
judėjimo veikėjai, neatski
riamai sieja ekonominę ko
vą prieš Amerikos trustų 
ir monopolijų savivaliavi
mą su kova už pilietines 
teises, už taiką prieš naujo 
karo grėsmę, šios profsą
jungos, vienijančios prieša
kinius politiškai sąmonin
gus darbininkus, tokios, 
kaip metalurgijos pramo
nės kasyklų ir liejyklų dar
bininkų ^profsąjunga, elek
tros ir radijo pramonės dar
bininkų profsąjunga, JAV 
vakarų , pakrantės uostų 
darbininkų iį‘; kitos? pažan
giosios profsąjungos, suda
ro didelę jėgą amerikiečių 
tautos kovoje už pilietines 
teises, už taikos išsaugoji
mą, prieš fašistinės reakci
jos siautėjimą šalyje.”

Mahanoy City, Pa.
Mūsų miestelis nedidelis 

buvo, bet dabar be paliovos 
mažėja. Iš septynių kasyklų, 
kurios randasi arti miestelio, 
dabar uždarytos visos. O jose 
dirbo tūkstančiai mainiurių. 
Bedarbių labai daug. Senes
nioji ir išvažiavę kitur darbo 
gauti jau negali. O jaunesni 
visi traukiasi iš šio miestelio 
ir skirstosi po didmiesčius.

Gyvenantiems čia ant vietos 
irgi ne visiems iš mūsų klo
jasi gerai:

Juozas čekaitis randasi 
Barton Memorial Hospital, 
Philadelphijoje, mėgins page
rinti plaučius. Kazys Petkevi
čius taipgi randasi toje pačio
je ligoninėje, irgi dėl mai- 
nierių plaučių.

M ūsui ilgametė 
Shenandoah, d. 
leikienė randasi 
ritafn Hospital, 
Sunkiai serga.

Visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Taipgi du geri draugai iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo:

Jurgis Petrušauskas mirė 
14 d. rugpjūčio. Paliko liūde
syje žmoną Evą, podukrą ii’ 
anūką.

Jonas Ambrazas mirė 16 d. 
rugsėjo. Paliko liūdesyje žmo
ną Marijoną, du sūnus ir mar
čias, dvi anūkes, taipgi dau
gelį giminių ir pažįstamų.

Mirusių žmonoms ir šei
moms pareiškiame gilią užuo
jautą, o mirusioms: amžiną 
atilsį šaltoje žemelėje’

velkėj a iš 
Matilda Tu- 
Good Sama- 

Pottsville, Pa.

linkime

ninku, todėl nesamdo negrų arba atleidžia negrus, o 
priima baltuosius. Pirmiau baltieji nenorėdavę dirbti 
už visiškai menkų atlyginimą.

Šitoks diskriminavimas darbuose yra nuožmiausia 
mūsų ekonominiame gyvenime piktybė. ;

(Pabaiga)
Pagaliau, baigdamas, 

klausiu “Laisvės” redakci
jos ir prašau paaiškint: 
kokis buvo tasai “gudruo
lis” “kalbininkas/’ kuris 
pradėjo rašyt — “pagalba,” 
“pašalpa,” “Klubas,” “ieš
ko,” “Ieva”? Kokia yra 
priežastis taip rašyt? Nuo 
ko tas paeina, ar prasidė
jo? Aš tvirtinu, kad to
kia rašyba yra smetoninės 
lenkiškos eros padaras. 
Pav., dipukai ir Lietuvą, 
lietuvis, ištaria — “Lietu
va,” “lietuvis,” su ilgąja 
“ū.” O automobilį ištaria— 
“mašna,” nei paprastosios 
nei ilgosios “y” nesigirdi, 
kai jie taria “mašina.” Na, 
tai dabar ir rašykime ir 
ištarkime automobilį — 
“mašna” (pinigams mašna, 
ir dar kitokia), — nes dipu
kai atsivežė iš Lietuvos len
kiškai lietuvišką kalbos 
gramatiką; jų liežuviai įau
gę į lenkiškų valdininkų 
tarmę: “važuojam,” “važa- 
vo,” “džova,” “kraučus,” 
“šuva,” ir t. t. Taigi “pa
galba” ir “Klubas” taip at- 
klubavo.

Pilnai tikiu, kad šitų ma
no pastabų nei vieno laik
raščio redaktoriai nepriims. 
Jei darytų pastabas koks 
nors daktaras, profesoris.

žodžių, kaip tūlose kitose 
kalbose, turi daug skirtin
gų prasmių. Pavyzdžiui: 
žmogus išėjo* iš namų, kny
ga išėjo iš spaudos (nors ji 
kojų neturi, nevaikščioja), 
mergina išėjo už vyro, vy
ras išėjo iš proto.

A. M. Metelionis leidžia 
knygoje savo raštus; pijo- 
kąs leidžią savo pinigus sa- 
liūne; tėvas leidžia savo du
krą už vyro; Kongresas lei
džia priešdarbin i n k i šk u s 
įstatymus.

Vakare leidžiasi saulė, 
pavasarį leidžiasi sniegas.

Ryte teka saulė, iškibiro 
teka vanduo, tykiai teka 
Nemunas, jo duktė teka už 
vyro.

Vanduo ištekėjo iš kibi
ro, mergina ištekėjo už Jo
no.

Žmogus vedė arklį, Juo
zas vedė gražią merginą.

Profesorius K. Korsakas, 
rašydamas apie naują jį,Ne
seniai Vilniuje išleistą, Sė
tuvių kalbos žodyną, prime
na, kad žodyne sudėti ne 
tik žodžiai, o ir skirtingos 
jų prasmes. Duona turi 
penkias prasmes, diena — 
šešias, kelmas—7, mesti — 
16, traukti — 18, leisti — 
20, dėti—22 prasmes.

Užteks!
M. Detroitiečiui, kuris 

yra geras vyras, pataria
me : daugiau mokykitės, 
mažiau kritikuokite tuos 
dalykus, kuriuos miglotai 
nuvokiate.

Tai bus geriausia!
Lietuvių kalba graži, tur

tinga, tai mylėkime ją ir 
gerbkime, bet ne prievar
taukime.

Žinios iš Lietuvos
ĮVYKDYTAS METINIS 
PLYTŲ FORMAVIMO 

PLANAS
ANYKŠČIAI. Sezono pra

džioje plytinės kolektyvas buvo 
įsipareigojęs pirma laiko įvyk
dyti plytų formavimo planą ir 
viršum plano išleistu milijoną 
plytų.

Kolektyvas sėkmingai vykdo 
savo įsipareigojimus. šiomis 
dienomis baigtas vykdyti meti-

Įmontuotas elektrinis agrega
tas. Į

Gyvulininkystės fermos el
ektrifikuojamos “Bolševiko” ir 
“Anykščių Šilelio” kolūkiuose.

ar redaktoris tai būtų ki- i nis plytų formavimo planas, 
tas klausimas. O dabar, j °™’
menkas žmogutis, ką jis "" ’
reiškia... Tačiau, aš no
riu mokintis, noriu, kad lie
tuvių rašyba ir tarmė būtų 
palaikytos, kad neišsigim
tų ir nebūtų taip, kaip su 
anglų rašyba ir kalba, kai 
vienaip rašo, o kitaip išta
ria. Iš rašto anglų kalbos 
negalima išsimokin.t (iš
mokt). Todėl aš būsiu la
bai patenkintas, jei kas

i įsipa
reigojo pagaminti viršum me
tinio plano pusę milijono plytų 
daugiau, negu buvo numatyta. 

Plytų formuotojų tarpe pir
mauja Didžgalvio vadovauja
ma pamaina. Formuodama tik 
puikios kokybės plytas, pamai
na darbo užduotis viršija dau
giau kaip pusantro karto..

Neatsilieka ir plytų degikai. 
Pasiektas vidutinis plytų nuė- 
rnimas nuo 1 kubinio metro 

, krosnies kanalo daugiau kaip 
nors parašys “aštriausias” j 2000 plytų. Gerai dirba jau- 
pastabas apie mano parašy- niausiąs plytų degikas Jankū- 
tas klaidas, ir kodėl negali
ma taip rašyt, kaip aukš
čiau pažymėjau?

Dar pridedu: žodžiuose, 
kur reikia, kad balsas nu
sitęstų, kad būtų gražesnė 
tarmė, reikia dėt ilgąsias 
ar siaurąsias raides. O kur 
balso užgavimo - nutęsimo 
nereikia, tai nereikia, nei 
tokių raidžių.

Mikas Detroitietis

n as.
Plytų degikai pasiryžę iki 

metų pabaigos pasiekti viduti
ni nuėmimą nuo 1 kubinio me
tro krosnies kanalo po 220(1 
plytų.

Laisvės redakcijos pastaba
Sukritikavęs visą pasau

lį, M. Detroitietis įterpia: 
“klausiu ‘Laisvės’ redakci
jos ir prašau paaiškinti...” 
Ką gi čia jam beaiškinsi, 
kai jis jau visa žino ir vi
sus sukritikuoja! O visgi 
nesinori jau taip jo raštą 
be jokios pastabos praleisti, 
nežiūrint to, kad M. Detroi
tietis mus “sumala į mil
tus.”

Pirmiausia: patariame M. 
Detroitiečiui pasiimti į ran
kas (ir pastudijuoti) rimtą 
lietuvių kalbos gramatiką, 
tuomet jis žinos, kodėl ra
šoma (idgalba, pašalpa, etc. 
Net ir senajame A. Lalio 
žodyne jis tai galėtų ap
čiuopti, jei norėtų. Nors 
mes gal ir labai nusideda
me, kad verčiame M.- De
troitiečiui “lūpas suglaust, 
sučiaupt,” kai jis skaito: 
“redaktorius,” “pr o f e s o - 
rius,” “administratorius,” 
“kalbėtojas,” tačiau, iki ne
bus lietuvių kalbos grama
tikoje tie žodžiai. pakeisti, 
mes juos naudosime.

M. -Detroitietis nori, kad 
mes r aš y t u m : “žmogus 
ėjo,” o ne ėjo. To nerašy
sime nežiūrint to, kad viš
ta gerėjo viščiukus.

M. Ūetfoitiečiui lietuvių 
kalba “labai graži.” Kodėl 
ji graži? Daug mūsų kalbos

STATOMA NAUJA PLYTINI:
LAZDIJAI.— šių metų pa

vasarį Lazdijų pramonės kom
binatas pradėjo statyti naują 
didelę plytinę, kurią paleidus j 
darbą bus pagaminama apie 
trys milijonai plytų per metus.

Jau baigiama įrengti plytą 
deginimo krosnis ir keletas ply
tų džiovyklų.

Statant plytinę gerai dirba 
brigadininko Žukausko vadovau
jama mūrininkų brigada, sta
tybininkai Valiukevičius, če- 
kaitis, Dapkevičius, Mosakai- 
his ir kt. 3. Suvingis.

METINĘ UŽDUOTĮ — PER 
ŠEŠIS MĖNESIUS

NAUJOJI VILNIA. Medžio 
apdirbimo kombinate plečiasi 
Socialistinis lenktyniavimas u ji 
darbo našumo kėlimą. šalia 
senų prityrusių darbininkų pa
sižymi ir jaunieji, buvusieji 
amatų mokyklos auklėtiniai. 
Puikiai dirba staklininkas A. 
Paltanavičius. Per trumpą lai
ką jis įsisavino medienos ap
dirbimą 6 staklėmis. Jaunuolis 
per šešis mėnesius įvykdė me
tinį planą ir dabar dirba 1955 
metų sąskaita.

U. Paulauskas

ELEKTRIFIKUOJAMOS 
GYVULININKYSTĖS 

FERMOS
ANYKŠČIAI.— “Kelio į ko

munizmą” žemės ūkio artelėje 
statybininkų brigada atidavė 
naudojimui daugiau kaip 30(1 
tonų talpos pašarų sandėlį ir 
130 vietų karvidę. Joje Svėda
sų MTS mechanizatoriai įrengė 
pakabinamuosius kelius, auto
matines girdyklas. čia bus

STATYBOS KOLŪKYJE 
VILIJAMPOLĖ. — Karolio

Požėlos vardo kolūkyje spar
čiais tempais vyksta visuome
ninių ir individualinių pastatų 
statyba. Jau pastatyta 50 vie
tų kiaulidė, paukštidė 1000 
paukščių ir 100 vietų karvidė, 
šiemet bus baigtos statyti dar 
viena ketureilė 70 vietų kiauli
dė ir 140 vietų karvidė.

Kolūkio gyvenvietėje baigia 
statyti gyvenamuosius namus 
kolūkiečiai Jaglinskas ir Čiuro- 
vas. šiemet pradės statyti na
mus dar 5 kolūkiečiai. Kolūkis 
aprūpino juos statybine miško 
medžiaga. > E,
PLEČIAMAS VAIKŲ SP^R- 

TO MOKYKLŲ TINKLAS
VILNIUS.— Lietuvos Švieti

mo ministerija nutarė įsteigti 
4 naujas vaikų sporto mokyk
las — Alytuje, Kėdainiuose, 
Telšiuose ir Rokiškyje. Naujo
sioms mokykloms išskirtos ge
rai .įrengtos sportinės bazės.

Kartu plečiamas besimoki
nau čių jų esamose mokyklose 
kontigentas. šiemet į 13 res
publikos mokyklų priimta 2,200 
berniukų ir mergaičių — 460 
daugiau, negu pernai. Dau
giausia priimami jaunesniojo 
amžiaus vaikai — 13—14 me
tų. Tai įgalins paruošti aukš
tesniųjų atskyrių sportininkus, 
kol jie baigs mokslą vidurinė
se mokyklos*3.

Daug dėmesio skiriama spor
tinėms bazėms sutvarkyti bei 
įrengti. Naujas sales gavo 
Utenos, Biržų, Ukmergės ir ki
tų respublikos mokyklų jaunie
ji sportininkai. Marijampolės 
vaikų sporto mokykloje bus į- 
rengta's. uždaras plaukiojimo 
baseinas. t

Naujas šiluminis laivas

KLAIPĖDA. — Neseniai j 
Klaipėdą atplaukė naujas ši
luminis laivas “Sovetskaja 
Arktika.” Šis laivas papildė 
Lietuvos žvejų flotiliją.

“‘Sovietskaja Arktika” per
dirbama į plaukiojančią ba
zę. Tai bus didžiausia mūsų 
respublikos žvejų laivyno ba
zė. Ji sutalpins žuvies beveik 
keturis kartus daugiau, negu 
plaukiojančioji bazė “Naujoji 
žemė.” Laivas vienu kartu ga
lės iškrauti keturis vidutiniuo- 
sius žvejybos tralerius ii’ tuo 
pat metu aprūpinti juos mais
tu, kuru ir vandeniu.

Dabartiniu metu “Soviets
kaja Arktika” rengiasi pirma
jam reisui į šiaurės Atlantiką.

Berlynas. — Vakarų Ber
lynas iš pareigų paleido M- 
ce-burmistrą Walterį Con- 
radą už antisemitizmą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)J Antrad., Lapkričio? (Nov.) 2,
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(Tąsa)
Ir štai Jurgis jau savo senoje gyven

ROCHESTER, N. Y.

AUKSINIS JUBILIEJUS
Gedemiiio Draugystei sukako 50 metų jos gyva

vimo. Taigi, apvaikščiojimui šios gražios 
sukakties Gedemino Draugystė rengia

BALIŲ ir VAKARIENĘ
įvyks šeštadienį

Lapkričio 6 November
SAVOJE SVETAINĖJE

575 Joseph Ave. Prasidės 6:30 P. M.

Vakarienė bus kalakutienos su įvairiais skanumynais, 
bus visokių gėrimą, šaltų ir karštų. Taipgi bus gera 
muzika šokiams. Ir viskas labai pigiai, tik už $1.50.

Visus prašome iŠanksto nusipirkti tikietus, nes vėliau 
gali pritrūkti tikietų ir vietą.

Maloniai kviečiame visus Rochestėrio lietuvius atsi
lankyti. Rengėjai.

Svarbus pranešimas LLD 7-tos 
apskr. kuopoms Bostono apylinkėje

vietėje. Pirmiausiai jis leidosi pas sa
vo idėjos draugus, pas senelį ir jo sūnų 
Walterį. Kai jų namus pasiekė, jau bu
vo vėlyvas vakaras. Jurgis pasibeldė ir 
durys atsidarė... Prieš jį stovėjo jo se
nas draugas, senelis, toks pat, su tokio
mis pat gyvomis akimis, tik jo galva bu
vo žymiai baltesnė...

Senelis buvo giliai sujaudintas paži
nęs Jurgį, tokį nelauktą svečią. Jis 
spaudė jį prie savo krūtinės, bučiavo ir 
vis kartojo: “Nejaugi, nejaugi, tai gali
mas dalykas, kad tai tu?”

Ir vėl jis Jurgį apipylė klausimais:
“Iš kurgi tu, Jurgi, atsiradai? Iš 

kur? Ar tave dievulis iš dangaus iš
metė?”

Paskui jis paėmė dešinę ir stipriai ją 
spausdamas ir žiūrėdamas Jurgiui tie
siai į akis sakė:

‘•?oks pat gražus, kaip dvieji metai 
atgal. Dar gražesnis, nei sutfienkėjęs, 
nei >uriebėjęs... Ir toks linksmutis! 
Ne, Jurgi, aš nesitikėjau tave taip grei
tai pamatyti laisvą.”

Kai senelis kiek apsiramino nuo susi
jaudinimo, Jurgis tuojau paklausė, kur 
Walteris. Senelis jam pasakė, kad Wal- 
teris gyvena kitur ir nemano taip grei
tai sugrįžti.

Pas senelį Jurgis pasisvečiavo keletą 
dienų. Paskui senelis jam įteikė dova
nų ir išsiuntė pas Walt-erį. Ten nuvy
kęs ir Walterį radęs Jurgis sužinojo, 
kad tame miestelyje darbo gauti ne taip 
jau sunku. Pasisvečiavęs keletą dienų, 
Jurgis draugų pagalba gavo darbą prie 
didelio preso.

Tai buvo septynių aukštų fabrikas. 
Departmentas, kuriame Jurgiui teko 
dirbti, buvo ne labai didelis: jame dir
bo apie 30 darbininkų. Radosi jis pir
mame aukšte, nes ten patogiausia ir 
saugiausia vieta didiesiems presams.

Ten Jurgis išdirbo šešis mėnesius. 
Bet vieną dieną formanas jį nuvedė į 
antrą aukštą, kur pristatė prie mažo lei- 
tuko. Paaiškino jis jam, kad čia turi 
dirku, nes darbas greitai reikalingas.

Tai buvo geras, švarus darbas. Jis 
turėjo apipjauti geležinius, žalvarinius 
ir bronzinius didelio preso iškirstus 
puodukus, iš kurių paskui mažesni pre
sai darė napsus durims. Tame fabrike 
gamino ir stiklinius.

Šis departmentas jau buvo didelis, 
dirbo koks 150 žmonių. Dauguma buvo 
moterys ir merginos, beveik visos len
kės. Už knygos vedėją ir laiko daboto
ją dirbo dar visai jaunas žydų tautybės 
vaikinėlis, kurį vadino Arki. Jis ten 
dirbo jau kelintus metus ir buvo įsigijęs 
visų pasitikėjimą ir turėjo gerą vardą. 
Jis sverdavo visų darbininkų darbus, 
apskaitliuodavo algas. Jei pasitaikyda
vo klaida, jis tuojau pataisydavo.

Tas vaikinėlis kartais pas Jurgį pra
šinėdavo cigarečių, ir jei turėdavo, tai 
duodavo jam. Bet kartą, kai cigarečių 
neturėjo, tai padavė jam dvidešimt pen
kis centus ir sakė: “Tai nusipirk pake
li.” t-

Mat, vaikinas jau buvo keletą kartų 
Jurgiui pataisęs algelę. Sulaukus šeš
tadienio Jurgis žiūri, jo alga ant penkių 
dolerių didesnė. Tai išėmęs vieną dole
rį jis ir padavė vaikinui,— “dėl cigare
čių”.

Vaikinas nusijuokė, padėkojo ir nuė
jo. Ir nuo tos dienos prie Jurgio algos 
kas savaitę vis- būdavo pridedami šeši-

Philadelphia, Pa.
Spalio 23-čią d. tapo palai

dotas ilgametis laikraščio 
Laisvės skaityto jas Pranas Pa- 
Jadis, sulaukęs 70 metą am
žiaus. Kadangi buvo šeštadie
nis, kuomet daugumas laisvi 

. nuo kasdieninio darbo, o die
na graži, saulėta, tad susirin
ka didelis būrys draugą ir pa
žįstamų palydėti Praną į to
kią Šalį, iš kur niekas nieka
dos nesugrįžta. Palydovus ve
žė 21 automobilis.

jjfešimta valandą ryto, pirm 
f>afc išvežimo kūno, atvyko Į 

' namus nepriklausomos nuo 
Romos kataliką bažnyčios ku
nigas J. J. Zitas ir vyskupas 
Francis Parkins, suteikė ve- 
Honiui paskutinį dvasiški} pa

tarnavimą. Kunigas Zitas 
ant pabaigos pasakė gražią, 
jaudinančią prakalbėlę, dau
gelį sugraudino net iki ašarą.

Karstas buvo apgaubtas ge
lių vainikais. Palaidojo gra
žiame mauzolėjuje, gražiose 
Fernwood kapinėse. Tose ka
pinėse priima kiekvieną, be 
skirtumo tikybos ar pasaulie
tiškų nuotaikų,. Kunigas Zitas 
ir vyskupas Parkins pašventi
no marmurinį kambarį aukš
tai, ant ketvirtų lubų, kur Pra
nas Pajodis ilsėsis amžinai.

Laidotuvių direktorius J. 
Kavaliauskas puikiai atliko 
patarnavimą. Pirm grįžtant j 
namus, pakvietė visus laidotu
vių dalyvius pietą.

septyni doleriai. Ar jis dirbo nuo ka- 
valkų, ar nuo dienų, jo alga vis buvo ly
gi-

Dirbant mainose Jurgiui nebuvo net 
klausimo apie galėjimą taupyti. Jis ta
da uždirbdavo taip mažai, kad retai at
likdavo doleris nuo stiklo alaus arba 
drabužio. Dažniausiai net pritrūkdavo, 
iki sulaukdavo kitos algos.

Bet dėkui tam vaikinui jis dabar nei 
praleisti pinigus nespėjo. Nepraėjo daug 
laiko, ir jis jau turėjo susitaupęs šimti
nę, padėjo ją į banką, ir šimtinės pra
dėjo augti lyg kokiam biznieriui. Tas 
taip tęsėsi dar kokius metus ir pusę, iki 
prasidėjo pokarinė desperacija.

Fabrike atsirado naujas asmuo, kaž
koks raudonplaukis ponulis su storu at
sikišusiu pilvu. Jis pradėjo tame de- 
partmente pasirodyti kasdieną. Kartais 
jis ateidavo su superintendentu, pasi
šaukdavo formaną ir visi trys apie kaž
ką kalbėdavos, bardavos. Kiek vėliau 
darbininkams paaiškėjo, kame dalykas: 
tas ponas yra firmos atsiųstas surasti, 
kodėl to departmento darbininkai gauna 
aukščiausias algas.

Vieną kartą, kaip vaikinėlis pasvėrė 
Jurgio darbą, jis jam pasiskundė:

“Tas rudis, kuris vyresnis už superin
tendentą, jam duoda vėjo, o jis mums 
visiems. Manęs jie klausia, kodėl mano 
skyriuje darbininkai gauna daugiau
sia...”

Už poros dienų formanas pasakė raš
tininkėliui, kad tas inspektorius peržiū
rėjo visų departmentų knygas ir įtaria, 
kad šiame departmente kas nors netvar
koje. Mat, raštininkėlis pats gavo gan 
menką algą. Taigi, Jurgis jam buvo ne 
vienintelis, jis tokių turėjo daug ir taip, 
kaip matyti, užsidirbo aukštesnę algą.

Bijodamas, kad jis gali pakliūti, raš
tininkas pats pasitraukė iš tarnybos, re
zignavo. Ir šeštadienį, tuoj po algos iš
mokėjimo, jis su visais gražiai atsisvei
kino ir apleido fabriką.

Kai kitą šeštadienį buvo išmokėtos al
gos, fabrike kilo nemenkas bruzdėjimas. 
Visi buvo nustebę, rinkosi į būrius, kuž
dėjosi. Jurgis pažiūrėjo į savo voką ir 
mato, kad jame tik 13 dolerių su cen
tais, vietoje 38, 40, 56 su nuošimčiais, 
kuriuos kompanija pagal sutartį su uni
ja mokėdavo kartą į mėnesį.

Kada Jurgis nuėjo į raštinę, ji jau 
buvo pilna darbininkų ir darbininkių. 
Kiekvieno ir kiekvienos rankoje radosi 
vokelis su alga. Pats formalias sėdėjo 
užu stalo, laikydamas rankas ant galvos, 
tartum spausdamas, kad nesprogtų ma
kaulė... Ir jis smarkiai kalbėjosi su su- 
periu, kuris sėdėjo kitame stalo gale.

Jurgiui jau buvo aiškučia suėjo visi 
tokie kaip jis, tuo pačiu reikalu. Jurgis 
suprato, kad nėra prasmės kalbėti į for
maną. Vietoje to, jis apleido raštinę ir 
pradėjo dėtis prie besitraukiančių būre
lių, tai vienur, tai kitur numesdamas 
agitacinį žodį, kad reikia išeiti į strei
ką. “M-es visi kaip vienas turime išeiti 
į streiką, nes kitaip mes negausime žmo
niškų algų!” sakė Jurgis. Kai kiti su
grįžo iš formano raštinės, abu depart
mental spontaniškai išėjo gatvėn.

Po dviejų savaičių kompanija paskel
bė: algos bus visiems darbininkams pa
taisytos. Reiškia, kvietė grįžti darban. 
Kompanija savo skelbtą pažadą išpildė, 
algos buvo pakeltos, išlygintos, ir dar
bininkai buvo patenkinti.

(Bus daugiau)

Velionis Pajodis atvyko į 
šią šalį dar jaunu būdamas. 
Dirbdavo daugiausia prie 
kriaučių| kaip preseris. Sirgo 
ilgokai, vandenlige. Paliko nu
liūdime žmoną, du sūnus, vie
ną dukterį ir dvi anūkes.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami, nulenkę galvas, taria: 
ilsėkis, Pranai, amžinai gra
žiame marmoro kambaryje! 
O likusiai visai šeimai reiškia 
didelės užuojautos.

P. S. žinutės apie Praną 
Pajuodį gautos tik nuo paša
linių velionio draugų. JeigU 
yra kokių netikslumų, reika
lui esant, galėsite plačiau pa
aiškinti.

Laidotiivėse buvęs

Ar jati rengiate ką Laisvėj 
paramai?

Gerbiamieji Amerikos Lie
tuvių Literatūros Draugijos 7- 
tos apskrities kuopų nariai’ 
Šiuomi pranešame, jog metinė 
konferencija' yra šaukiama 
lapkričio (Nov.) 28 dieną, U 
vai. ryte, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass. Taigi raginame 
visas kuopas išrinkti po kele
tą delegatų ir prisiųsti į meti
nę konferenciją su raportais 
iš kuopų veikimo bei stovio.

Kad ir mažiausia kuopa 
visgi gali nohs vieną delegatą 
prisiųsti, kad sužibėtum, kaip

Plymouth, Pa.
Plymolitho ir apylinkės žinios

L.D.S. ir L.L.D. spalio men. 
susirinkimai gražiai pavyko. 
Abiejų organizacijų nariai ge
rame stovyje. Rudeninis bei 
žieminis parengimas nutarta 
turėti tik vienas, tai yra, nau
jų metų laukimo parengimas. 
Buvo plačiai kalbėta apie di
delį žieminį parengimą, bet 
prieita prie supratimo, kad 
čionai pačiam žiemos sezone 
r. e būtų pasekmingas, nes di
delis parengimas tik dėl vie
tinių neįmanomas, o iš toliau 
svečių vargu galima tikėtis, 
nes šioje apylinkėje per kal
inis keliai visuomet būna blo
gi, ir iš toliau kartais būna ga
na sunku pribūti. Bet nutar
ta surengti didelį parengimą 
ateinantį pavasarį. .

Didelė “shower party” dėl 
Marie Lutackas įvyko spalio 
16 d. jos tėvelių stūbo'je, 470 
Carver St. Kadangi Lutackų 
dukrelės vestuvių čionai ne
bus, nes jos įvyks Delaware 
valstijoje, tai Lutackai suren
gė didelę savo dukrelei, prieš- 
vestujvinę pąrŲ čionai, į kurią 
su.sikvietė savo draugus, gimi
nes ir pažįstamus, ši parė bu
vo kaip ir vestuvės,, nes val
gių ir genimą buvo visiems 
įvalias. O jaunieji getų ir gra
žių dovanų irgi gavo apščiai. 
Visi giminės ir svečiai pilnai 
buvo patenkinti, ir taip pat 
visi palinkėjo jaunajai laimės 
jos vedybiniame gyvenime.
Bus suvaidinta komedija 
“Pusė-Pusė”

šią komediją suvaidins-Ply
mouth© Lietuvių Tautiškų Ka
pinių Korporacija. Komedijos 
vaidinimas įvykis lapkričio 
(November) 14 d., Lietuvių 
Tautiškoje Parish Svetainėje, 
Ž06 Parrish Street, Wilkes- 
fearre, Pa. Svetaihė bus atda
ra nuo 5 v. po pietų, vaidini
mas bei programą prasidės 
6:30 vai., įžangai 50’ c. Sako
ma, kad b'tiš Idbai juokingas 
perstatymas, o po perrtatymui 
bus įvalias užkandžių ir gėri
mą. Taigi manau,- kad visos- 

pas jus dalykai sustovi. Jūsų 
atstovas galėtų raportuoti, 
kaip veikiama kitose kū-oposc.

Ypatingai šiais metais netu
rėtų nei viena kuopą ar kuo
pelė pasilikti pasyviai. Reikia 
apibendrintu veikimu žiūrėti, 
kAd mūsų apskrities ribose vi
sos kuopos gyvuotų ir darbuo
tųsi sulyg išgalės apšvietos bei 
kultūros reikaluose. Taigi iš
rinkite delegatus.

L.L.D. 7-tos^apskr. pirmin.
J. M. Karsonas

apylinkės lietuviai turėtų šia
me gražiame parengime daly
vauti. Beje, bus ir muzika šo
kiams.

į šios- Lietuvių Kapinių Kor- 
i poracijos valdyba yra gera, 
patikima ir pavyzdinga, todėl 
šią įstaigą būtinai reikia kaip 
galima daugiau paremti. Tik 
labai negerai, kad ši,s paren
gimas įvyksta toj pačioj die
noj, kaip ir dienraščio Lais
vės koncertas Richmond-Hill, 
N. Y. Tai labai apgailėtina, 
bet ką dabar gali daryti, tu
rime remti vietinį parengimą 
irgi. Rengimo komisija irgi 
apgaistauja ir sako, kad jie 
Laisvės koncterto nepastebėjo 
pirmiau, o kada pastebėjo, tai 
pervėlu jau buvo ką kitaip 
daryti, nes jau didesnė pusė 
tam reikalui buvo paruošta. 
Patartina rengimų komisijoms 
apdairesnėmis pūtj ateityje.
Vincas Stankus, Laisvės ko'- 
respondentas iš Floridos, lari- 
kėsi mūsų krašte

Pabaigoje rugsėjo, nepame
nu, kurią dieną, netikėtai tu
rėjome svečią V. Stankų.

Pirmu kartu teko matytis ir 
ypątiškai kalbėtis su draugą 
Vincu Stankum.

Nors neilgai, tik gal apie 
tris valandas, mudviem teko 
pasikalbėti, bet spėjau supras
ti jo draugiškumą, nuoširdu
mą ir visuomeniniais reikalais 
supratimą b’ei nusistatymą. 
Tai yra pilnai pažangus žmo
gus; tai yra gerai suprantąs 
politiką ir socialius skirtumus 
žmogus. Kadangi V. Stankus 
buvo prižadėjęs Rauduviam 
būti pas juos ant vakarienės, 
tai jis ir skubinosi į laiką ten 
nuvykti. Na, gerai, drauge, aš 
jam sakiau, jeigu jau taip 

1 turi skubintis, tai eikš, sėsime 
į mano puškarį ir nulapsėsime 
į Pittstoną, o gal bus proga pa
matyti ir Rauduvės paveikslų 
fabriką. Ir neapsirikau, nuva
žiavę tiesiai nuėjome į Rau d li
ves biznio įstaigą. Įėjus į didį
jį ruimą, beveik jo viduryje, 
susitikome didelį paveikslą, 

‘stovintį, kaip stovykla, išro
dantį nepaprastu, ir labai gu
driu. Na, kas čia dabar p ei 
fąrrąažėTfąs? aš klausią Rau- 

duvės. —Rauduvė nusišypso
jo, ir sako: O, čia jau daug 
gudresnis ir smarkesnis negu 
fafmazonas,—čia yra Marti
nas Liuteris, kuris popiežiams 
sumaišė planus, uždavė jiems 
didelį smūgį, ir Romos katali
kų žiaurų tikėjimą gerokai 
aplamdė, kurio pasekmėje tu
rime dideles reformas bei per
mainas tikėjimuose. Tikrai iš
rodo smarkus vokietis!

Tai šis Martino Liuterio ir 
keli kiti puikūs paveikslai, ku
riuos Raudovė mums parodė, 
—yra jo, Raudo vės, piešti. 
Tai tikri meno šedevrai. Vėliau 
mums Raudovė parodė dar 
tris nemažus kambarius. Dvie
juose pusėtinai didelės vėliau
sios mašinos, iš kurių vieną 
jis pats išvystė, išbandė ir pa
darė. Trečias nedidelis kam
bariukas, kuriame visokių su
dėtingų mažų mašinėlių ir 
įrankių.

Kas čia per įrankiai ir ma
šinėlės? aš klausiu Rauduvės. 

i O, Čia tai mano experimentu 
I ruimas, aš mėginu sutverti ir 
padaryti radiją ir televiziją, 
radijas jau tik baikos, su te
levizija kur kas yra sunkiau.

Vadinasi, Rauduvė nepasiten
kina gražiais meniškais pie
šiniais,—jis dar užsiima ir me
chanizmui. Rodosi, ir jo žmo
na, Rauduvienė, pusėtinai ge
ra piešėja bei dailininkė. La
bai esu pasitenkinęs apsilan
kymu Rauduvės įstaigoje.

Draugą V. Stankų palikome 
pas Rauduvę su išlyga, kad su 
Rauduviais atvažiuos pas mus, 
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PHILADELPHIA, PA.

I KONCERTAS
IR BALIUS

t Rengia
f MOTERŲ KLIUBAS SU ALDIECIŲ PAGELBA

T Įvyks šeštadienį

| 20 d. Lapkričio (Nov.)
j RUBA HALL
t 414 Green Street Philadelphia, Pa.

Tadas Kaškiaučius
Baritonas, Newark, N. J.

Ona Stelmokaitė
Sopranas, Newark, N. J.

Koncertas Prasidės 7:30 Vai. Vakare

Programoje Dalyvaus Dainininkai:

Ona Stelmokaite ir Tadas Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Jonas Grybas iš Brooklyn, N. Y.
Mildred Stensler iš Livingston, N. J.

Jie dainuos solus, duetus ir kvartetus.

Jonas Juška iš Brooklyn, N. Y.
Duos komiškų vaidinimų

Frank Balevičius iš New York City
Pianistas

TAIPGI RUS IR VIETINIŲ ŠOKIKŲ IR 
MUZIKALIŲ KAVALKŲ.

::

PO PROGRAMOS BUS BALIUS
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį 

gražų parengimą.

ĮŽANGA $1.00 Visus kviečia Rengėjai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ....................  ihNI! ^■■■*1
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bet neatvažiavo. O už apie 
savaitės laiko gavau nuo V. 
Stankaus laišką jau iš Flori
dos, kad jis jau laimingai par
važiavęs namo, pas savo mie
ląją moterėlę. Ir dabar paaiš
kėjo, kad Rauduvės karas jį 
vežęs, kur jis norėjęs, o pasi
priešinti negalėjęs. Kitą kartą 
atvažiuosiąs su savuoju, kuris 
jo klausysiąs, vešiąs, kur jis 
norėsiąs.

V. ž.

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-ta Apskritis rengia pa- 

žmonj su vakariene ir šokiais, se
kant) šeštadieni, lapkričio 6, LDS 
Klubo svetainėje. 9305 St. Clair 
Ave. Vakarienė bus patiekta 7-tą 
valandą vakare, kad visi j* laiką, 
kartu galėtų pavakarieniauti. Ren
gėjai nuoširdžiai kviečia visus pava
karieniauti. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

(213-214)

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (Nov.) 8 dieną, 
prasidės 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
malonėkite dalyvauti, nes turime 
Rvarbių reikalų aptarimui.

A. W.
(213-214)

Hartford, Conn.
A.L.D.L.D. 08 kuopos susirinkimas 

jvyks pirmadieni, lapkričio (Nov.) 
R d., Laisvės Choro salėje, 157 Hun
gerford St., prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ir narės malonėki
te dalyvauti, nes turėsime išrinkti 
darbininkus ateinančiam baliui ir 
yra kitų svarbių reikalų aptarimui.

A. K.
(213-214)

N

I



NewWto^^K^^ZlnftM
Subway sukaktis be 
subways atstovo

Albany valdžios uždėtasis 
New Yorko miesto važiuotės 
linijos Transit Autoritetas pa
skelbė minėjimą 50 metu su
kakties nuo subways įsteigi
mo. Daug žymiu ponu susiei- 
havo sakyti kalbas, vieni ki
tus pagirti, Savo patogumui, 
“užmiršo,” kad subways iš
laikymui ir progresui buvo 
vienas kitas “menkas” daly
kėlis—darbininkai.

“Užmiršti” iki pat galo ne
pavyko. Tą jiems labai nema
loniai priminė... Kas? Kas-gi 
daugiau, kad ne unija. Uni jos 
prezidentas Michael J. Quill 
atsiuntė ponams telegramą, 
jog unija irgi atsius kalbėto
ją. Juomi bus jisai pats. Jis 
sakė: “nėra geresniu subways 
ekspertą uz 41,000 važiuotės 
liniją darbininku.”

Kaip perkūnas iš giedriu 
dausų ta telegramą trenkė vi
gą planą. Skubiai sekė seka
mos pakaitos ir pareiškimai:

Majoro sekretorius pareiš
kė, kad majoras Wagneris ten 
nekalbės, nebuvo sutikęs kal
bėti be unijos rengiamame 
minėjime. Sakė, kad jis taip 
pat nebuvo leidęs tą minėjimą 
vykdyti prie City Hali ir tuo
jau tapo nugriautas jau sta
tomas šimtui garbės svečiu 
pastolis.

Transit Autoriteto pirminin
kas Casey pareiškė, jog Auto
ritetas visai nebuvo rengėju©- | 
se. Rengėjais buvusi Down- j 
town Prekybininką Sąjunga, Į 
o Autoritetas tik pakviestas 
kaip svečias.

Parodyti išgąstį, nusileisti 
unijistams nenorėjo, tad mi
nėjimą vykdė, bet nukėlė nuo 
City Hali prie gretimos sub
way stoties. Tačiau vis viena 
įvyko tas, ko jie bijojosi kad 
įvyks, jeigu minėjimas būtu 
buvęs vykdomas prie City 
Hali. Tūkstančiai unijistu at
vyko pikietuoti minėjimą. Gi 
patsai Quill su1 grupe kitu at
važiavo aną laiku karietoje, 
tuomi reiškiant protestą prieš 
bloginimą žmonėms patarna
vimo. *

Unijistu atsinešti plakatai 
ir unijos, taipgi American 
Labor Party lapeliai reikala
vo, kad kandidatai į guberna- 
torią įves ir Harrimanas pasi
sakytą, kur jie stovi važiuo
tės klausimu. Plakatuose ne
šė ir balsu šaukė sekamus ir 
panašius šūkius:

“Subway bondholders cele
brate 50 years of plunder — 
while subway riders suffer 
50 years of blunder.”

“You pay more for less 
service.’’

“ Fares up, service down—• 
make New’ York a horse car 
town.”

Unijistai darbininkai griež
tai priešingi bloginimui patar
navimo. Nuėmimu kelią busą 
liniją Brooklyne visai, o kitą 
nuėmimu vakarais ir šventė
mis pasunkins keliavimą šim
tams. tūkstančiu žmonią, pa
ilgins laukimo laiką. Sykiu iš
mes tūkstančius darbininku iš 
darbo. Likusieji bus verčiami 
daugiau skubėti, užmiršti sau
gumą.

Panaujino derybas su 
streikieriais

E. A. Laboratories Corp, 
savininkai panaujino derybas 
su 400 savo darbininku, daly
vaujant ir valdinės taikytoju 
įstaigos atstovams. Deryboms 
tęsiantis, Brooklyne prie 144 
Spencer St. esanti šapa tebe- 
pikietuojama. šiuo tarpu bo
sai pasiūlė po pustrečio cento 
mokesties priedo.

Rochei teisti renkama vie
nų vyrų džiūrė, visas mo
teris kandidates atstatė.

ALP turi gauti bent 
50,000 balsy; be to 
negalėtų gyvuoti

New Yorko valstijoje yra 
įstatymas, kad bile kurios par
tijos kandidatas į gubernato
rių turi gauti ne mažiau 50,- 
000. Jeigu jis to negavo, par
tija praranda partines teises, 
nors jos kiti kandidatai būtą 
ir milijoną balsu gavę.

Tai dėl to American Labor 
Party prašo, kad visi jos bal
suotojai ir prieteliai pirm visko 
balsuotu už John T. McMa
nus eilėje D, American Labor 
Party (darbiečiu) eilėje.

Republikoną valdomas vals
tijos Seimelis tą 50,000 balsu 
reikalaujantį įstatymą išleido 
tikslu apriboti mažumu par
tijas,. grupes ir nepriklauso
mus’ nuo galėjimo pastatyti 
kandidatą. Negavę rinkimuo
se tiek balsu, turėtu rinkti 
parašus ir juos gauti nebile 
kur, bet kiekvienoje apskrity
je. Negausi vienoje, tavo visas 
laimėjimas visose kitose ap
skrityse nueina niekais.

Suprantama, kad dabartinė
se sąlygose jokia valdančio
sioms partijoms priešiška ma
žuma negalėtu kiekvienoje 
apskrityje surinkti po reikia
mą skaičių balsu.

D-tis

Daugiausia stebimi 
rinkimų distriktai

Queens tarpe daugiausia ste
bimą d i strik tu yra:

4-sis kongresinis, kur demo
kratai pastatė Thomas A. 
Bent prieš esamąjį republiko
ną H. J. Latham;

6- sis kongresinis—ten de
mokratas Lester Holtzman iš- 
tijos senatori ą. Seymore H ui
ti jos senatorių Seymore Hal
pern ;

7- sis kongresinis, kur da
bartinis kongresmanas John 
J. Delaney stengiasi laimėti 
prieš republikoną J. Speckin- 
ger.

Kadangi tų distriktu demo
kratus užgyrė tūlos unijos, 
darbiečiai toms vietoms savo 
kandidatu nestatė, kad ii’ dar
biečiai turėtą progą kitą par
tiją geresniuosius paremti sa
vo balsu.

Brooklyne valdančiųjų par
tiją lenktynėse svarbiausiais 
skaitomi šie kongresiniai dis
triktai : r «

8- sis, kur kandidatuoja dar
bininkų remiamas buvęs kon
gresmanas Victor Anfuso;

11- sis, kur kandidatu yra 
dabartinis kongresmanasEma
nuel Celler;

12- sis, kur norima, vėl iš
rinkti esamąjį Donald O’Toole.

Minėtuose visuose ALP sa
vo kandidatų nestatė.

Brooklyne darbiečiai (Ame
rican Labor eilėje D) pastatė 
kongresinius kandidatus ii 
stengėsi juo daugiau gauti 
jiems balsų sekamuose dis- 
triktuose :

9- .me, Adolph Albert;
,10-me, Oliver Leeds;
13- me, Saul Rudes;
14- me, Blanche Katz.
Bronxe ALP nestatė kon

gresinių kandidatų 8-me, 24- 
me, 25-me. Statė tiktai viena
me 22-me, kandidatė Anita 
Friedlander.

Manhattane nestatė 16-me,
17- me ir 21-me. Statė tiktai
18- me ir 20-me. *

Bendrai darbiečiai statė sa
vo kongresinius ar Valstijos 
Seimeliui kandidatus tiktai to
se vietose, kur be ALP kandi
dato darbo žmogus visai netu
rėtų už ką balsuoti. O kai kur 
statė ir dėl to, kad geresnių
jų laimėjimas yra užtikrintas 
su dideliu perviršiu balsų ir 
be AUP paramos.

Laukiama įdomią daviniu.
D-tis

Į Virš 500 pikietavo 
norinčią iš Brooklyn© 
išbėgti šapų

Virš 500 unijistu lietuje pi
kietavo American Safety Ra
zor Co. protestuodami prieš 
tos firmos pasimojimą iškelti 
šapą į pietines valstijas. Šapa 
randasi centralinėje Brookly- 
no dalyje, prie Myrtle Ave. ir 
Jay St.

Firma ne tiktai kad pasimo- 
jo uždaryti šapą ir 1,400 dar
bininkui palikti be darbo, jų 
šeimas be -pragyvenimo, bet 
dar bando nemokėti atstaty
mo iš darbo davinių nei pen
sijų. Tą viską buvo pažadėju
si. Kai savo pažadą sulaužė, 
darbininkai sustreikavo.

United Electrical, Radio 
and Machine Workers Loka
lus 475, kuris vadovauja dar
bininkams, sako, kad tie. pi- 
kietai didės, nes visi tos uni
jos 300,000 narių yra pasipik
tinę dėl tos skriaudos darbi
ninkams. Nurodo, jog suval
dymas šios firmos reiškia 
daug visiems. Nuo šios kovos 
priklauso kitų šapų, amatų ir 
unijų likimas.

Rep.

Ir ponai dar gali 
' ko nors išmokti

Po cirkiškų iškilmių pami- 
! nė j imu i subways 50 metų su- 
į kakties, miestinis Transit Au
toritetas rengia iškilmes pra- 
j dėjimui dar vieno važiuotės 
i ruožto Brooklyne. Bet šis jau 
I rengiamas kitaip. Oficialiai 
užkviesta ir CIO Transport 
Workers Unija atsiųsti savo 
atstovus.

Sakoma, jog kvietimas pri
imtas. Quill ir kiti viršininkai, 
kurie važiavo 50 metų karie
toje subways 50 metų sukak
tyje, bus oficialiais kalbėto
jais.

Siūlo laisniuoti 
namų statytojus

lĘrooklyne vienas architek
tas, namų savininkų grupės 
viršininkas, pasiūlė valstijos 
ir miesto valdžioms,, kad pa
gamintų įstatymą, kuris įsa
kytų laisniuoti kiekvieną sta
tybos darbų kontraktorių.

LAISVĖS KONCERTAS
' I

Įvyks Sekmadienio Popietį

| 71 Lapkričio
JI.Tr • November
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Kurie turite draugų ir giminių, toliau gy
venančių, pasikvieskite į svečius ant lapkričio 
14-tos ir atsiveskite juos į Laisves koncertą. Jie 
bus jums dėkingi už tai, nes koncertas bus labai 
įspūdingas.

Koncertas Bus Gražiojoje
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill. N. Y.

Prasidės 3:30 valandą popiet ,
>

Po programos šokiai, grojant

George Kazakevičiaus Orkestrui

Kvięčiame iš tolimesnių kolonijų atvykti ir 
pasigerėti gražiu koncertu ir pasimatyti I

su seniai matytais. I
____ „____________ ____ I

Laivų savininkai 
pasiūlė laivakroviams 
naujas sąlygas

New' Yorko Shipping Asso
ciation pateikė uniją atstovą lo
jančiam komitetui svarstyti 
Diskeli pagerintą pasiūlymą, 
žada pridėti po, apie 2 cen
tus gerovės fondams, bet nie
ko tiesioginiai algoms.

Neseniai laivakroviai gavo 
po 8 centus per valandą prie
do, bet tas buvo už praėjusius 
metus. Tai už- tą laiką kai uni
jos kontraktas pasibaigė, o 
naujo nebuvo. Kontraktui de
rybos buvo nutrauktos ištisus 
metus dėl buvusio unijos 
(1LA) persekiojimo ir savitar
pinės kovos.

Firmos bandė nesiderėti ir 
dabar, bet darbininkų vienos 
dienos streikas paragino fir
mas iš naujo derėtis, o unija 
sutiko streiką pertraukti 45 
dienoms.

---------- ----------- $'

Reikalauja kelio
Bronxe šimtai šeimininkių 

organizuotai buvo nuvykusios 
reikalauti apskrities valdžios, 
kad padarytą pėstininkams 
kelią per Henry Dudson Park- 
w'ay prie 236 St. Sako, jog 
pirm darant tą ekspresinį ke
lią automobiliams, buvo paža
dėtas ir pėstininkams takas, 
kad einantiems į mokyklą 
vaikams, nereikėtų lenktyniuo
ti su automobiliais.

Nepaprasta byla
New' Yorke užvedama prieš 

miestą byla per 13 metų mer
gaitės motiną ir sesutę. Kalti
na, kad susirgusi mergaitė bu
vo paguldyta Lincoln Hospi
tal koridoriuje, ten .išprievar
tauta, nuo to tapo .nėščia ir 
turėjo pergyventi operaciją, 
kuri vos neatėmė jai gyvybės. 
Reikalauja $400,000 atpildo.

Jeigu tiesa, kas kaltinime 
sakoma, tai’'tikrai šiurpi pa
dėtis mūsų ligoninėse. 

——— t 1

Kitoje byloje prieš miestą 
jau priteisė išmokėti 14 metų 
berniukui $115į000 už sužei
dimą. Jį sužeidė švaros De
partment© sunkvežimis 1949 
metais, kai berniukas buvo 9 
mejiy Iš tos sumos $15,000 
skirta tėvui už paneštus vaiko 
'gydymo iškaščius.

Apleidžia miestą
Vincas ii’ Ona Mačiai, 

Woodhaven© gyventojai, pasi
traukė iš miestinių darbų ir 
išsikelia iš miesto. Jie apsi
gyvens Voluntown, Conn., ant 
farm os.

Mačys, ilgametis Laisves 
skaitytojas, buvo užėjęs lai
kraščio įstaigon. Jis atsinauji
no prenumeratą ir paliko Lais
vei dovaną.

Linkime Mačiams sėkmin
gai įsikurti naujoje vietoje ir 
sveikiems, laimingai dar ilgai 
pagyventi.

LKC gėlyno fondas
Šį rudenį gėlininkas tu

rėjo šių išlaidų: tvarto trą
ša $1, bonemeal tulpėms $1, 
3 tuzinai tulpių 3.06 — viso 
$5.06.

Šioms lėšoms padengti 
po $1 prisidėjo K. Balčiū
nas, J. Grybas, S. Sasna ir 
Kanopienė—viso $4. Dėkui 
visiems!

Gavus southbostonietės 
Kazlauskienės tulpes, jų da
bar pakaks 2 metams—tos 
pačios bus geros.

Gėlininkas

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

/vyks antradieni, lapkričio 2 d., 7:30 
vai. vak., Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. —Valdyba.

R AMERIKINE PREMJERA—PASAULYJE PAGARSĖJUS ŠVEDŲ t 
FILMAI LAIMĖJUSI PIRMA PRIZĄ MALMO ARTS ?

H FESTIVALYJE J

II “EN SOMMERLEK”
O (UŽDRAUSTA AVANTIŪRA; *
• • • • •
L žvaigždžiuoja MA J BRITT, ALF KJELLIN, BERGER MALSTEN į 
U ir STOCKHOLM ROYAL OPEROS BALLET TEATRAS
V Nepraleiskite nematę šios gražios ir patraukiančios filmos! ••
■ ■ 'v y Dabar Rodoma
«• IZf A THEATRE, 58th St., prie Madison Ave., N. Y. ’•
• • , t, • «
oį • *»’ v * * ’ * * •• >•

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone: E Vergreen 4-8174

SKELBKITE LAISVĖJE
*----------------------------------------------- ? |

JA TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas f 1

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs. Barberis

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

MIRĖ j
Jonas Ramoška, gyvenęs 

884 Hart St., mirė spalio 28- 
tą, staiga, nuo širdies smū- ! 
gio. Laidos lapkričio 3 d., šv. I 
Kazimiero kapinėse.

Paliko žmona Stepanija, 
dukterys Ella ir May, 3 anū
kai, brolis Klemensas, taipgi 
sesuo gyvenanti Kanadoj. Ve
lionis visą gyvenimą dirbo 
kriaučių šapose.

Susirinkimas
LDS 13 kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks lapkričio 4 
d., 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Visi nariai malonėkite daly
vauti. Jis yra svarbus todėl, 
kad turėsime išrinkti delega
tus į LDS Trečiosios Apskri
ties konferenciją. Taipgi 13 
kuopos vakarienės tikintai jau 
gatavi, nariai prašomi paimti 
platinimui. Jų kaina $2.

Vakarienė įvyks gruodžio 
11 d., Liberty Auditorijoje.

Komitetas

Šaukia sveturgimiams 
apginti konferenciją
Komitetas skelbia, kad vi- 

sašališkoji sveturgimių reika
lams konferencija šaukiama 
New Yorke gruodžio 11 ir 12 
dienomis. Vykdys Jugoslavų 
salėje.

---------------- .LJ.-J1 -J.LĮJ--------------------------------—-ALL_______________________ ,

UŽraAyldt Laisvę Savo Draugui.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga gali 
jus aprūpinti nfedum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

: MATTHEW A. i
: buyus :t <
• (BUYAUSKAS) 4
» 4
I LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
• <
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKU*/
Lengvas Valgių Gaminimjfti

2 suaugę, 2 paaugę vaikai 
Privatinis kambarys ir maudynė 

Visi moderniniai Įrengimai 
Tel. FR. 4-1889

(210-213)

OPERATORES
Moteriškes, angliškai kalbančios.

Patyrusios.
Pocket Book Operatorės 

CELEBRITY
151 W. 26th St, N. Y. (2nd Floor) 

(207-213)

HELP WANTED MALE

SHEET METAL 
DARBININKAS 
Turi hut patyręs.

Kreipkitės:
JAEGER & FRANZMANN
70 Alexander St., Yonkers, N. Y.

(206-212)

REIKALINGAS

BAGAŽIŲ DARYTOJAI

Patyręs prie geros medžiagos.
Nuolatinis darbas. , 

(Gera mokestis y
511 E. 72nd St. (6 floor), N. Y. C.

(212-214)

SPAUSDINIMAS

Viduramžis nusimanantis ar no
rintis išmokti dry transfer spausdi
nimo. Su mechanišku patraukimu, 
darbštus. Nuolatinis darbas tinka
mam asmeniui.

Tel. BA. 7-7355. N. Y. C.
(213-215)

Naujovinis mitingas
Nepasitenkinę savo darbo 

sąlygomis ir uždarbiu miesti
nio švaros Departmento dar
bininkai unijistai susišaukė 
mitingą, kuris gal būsiąs il
giausias unijos mitingas. Nu
statyta jį vykdyti be pertrau
kos iki jame galės dalyvauti 
ir pasisakyti 5,000 narių.

Unijistai nepasitenkinę $20 
priedu uniformoms. Sako, kad 
jos kainuoja ne mažiau $1.30 . 
metams.

_____________ '<>
Nuo čechoslovakijos ^‘ko

munistų bėgimo” “didvyris” 
Miroslovas Holub tapo sulai
kytas po $10,000 kaucija kaip 
legaliai suvogęs kelių dešimtų 
moterų kailinius, kurių ben
droji vertė siekia $50,000.

New' Yorke 180 blokų plote 
įveda auto pastatymą tiktai 
viename gatvės šone. Įeis ga
llon lapkričio 4-tą. Plotas yra 
visa East Side nuo upės iki 
Lexington Ave., tarp 23 ir 
59th Sts.

Newr Yorke 5 muitinės tar
nautojai tapo nuteisti kaip va
ginėję iš ten turtą. Nuteisė po 
60 dienų kalėti, bet tik 4 įka
lino, o vienam pabaudą pa
naikino.

Planuoja sekamai vasarai 
prailginti Coney Island len
tinį taką.

Pora jaunų vyrų su auto 
Randalls saloje nuvažiavo į 
upę nuo 25 pėdų kranto. ^Vie
nas nusilaužė koją. Kitas tik 
šaltai išsimaudęs. Juos abu ir 
auto ištraukė policija.

LENKTYNIAVIMO 
PIRMŪNAI

Suvesti Vilniaus stoties va
gonų depo kolektyvo darbo re
zultatai per 8 šių metų mėne
sius.

Nuolat tobulindamas remon
to darbų technologiją ir taiky
damas priešakinius • geriausių 
vagonininkų darbo ' metodus, 
depo kolektyvas žymiai viršijo 
gamybos programą. Iki rug
sėjo 1 d. viršum plano išleista 
iš remonto 118 vagonų, tame 
tarpe iš kapitalinio remonto — 
9 vagonai, iš vidutiniojo— 30 
vagonų ir metinio — 79 vago
nai.

Jei Tamsta dar nepi^nu- 
meruojt dienraštį Laisvę,rial 
tuojau užsisakykite. Jis 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio.




