
■M

B

THE LITHUANIAN DAILY
Brooklyn, N. Y., Antradienis, Lapkričio - Nov. 30, 1948No. 281

Amerikos Kongresmanai Tarėsi su Franko OficieriaisKomunistai Apsupę 250,000 Tautininkų Armijos

Del Jų Pačių Naudos. 
Kovojo ir Laimėjo. 
Laukan iš Palestinos.
Jeigu Jie Nori, Tegul Turi. 
Pasikalbėjimas su Nariais.

Rašo A. BIMBA

nistai - liaudininkai planavo 
juos varžon suimti pana
šiai, kaip Mukdene, Man-

Darbo Žmomy 
Dienraštis 
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Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

prieš kinų komunistus.
Karinio Amerikos laivyno 

transportinis lėktuvas neša 
Čiang Kai-jsekienę į Wash
ington^
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Gavome iš Vokietijos vieno 
lietuvio pabėgėlio rašytą ko
respondenciją. Koresponden
cija kalba apie kriminalistus 
pabėgėlių tarpe. Korespon
dentas rašo, kad šių metų spa
lių mėnesį anglų zonoje buvo 
nuteistas mirtin ir pakartas 

į Eduardas Drazdauskas, lietu
vis, kaipo karo kriminalistas. 
Tai buvo pirmos rūšies šalta
kraujis budelis. Įrodyta, kad 
jis asmeniškai kojomis sulau
žė virš šimtui karo belaisvių 
krūtinę.

Bet per tris metus šitas 
bjaurybė buvo Watenstodto 
lietuvių pabėgėlių stovykloje 
dideliu vadu. Jis gaspadoria- 
vo lietuvių chore, Jis buvo 
darbo įstaigos vedėju ir spau
dos platintoju. Per jo ran
kas ėjo visa “apšvieta.” Iš 
Amerikos jis gaudavo daug 
dovanų po B ALF ir nuo pa
vienių amerikiečių. Nors jau 
jis pakartas, bet jam ameri
kiečių paketėliai ir šiandien 
tebeina'

Dar kartą reikia storai pa
brėžti: Tūkstančiai pabėgėlių, 
kurie gyvena stovyklose ir nė
ra susitepę rankų, turėtų 
greitai ir aiškiai atsiriboti nuo 
kriminalistų. Kriminalistai, 
kaip Drazdauskas, įsiskverbę 
į stovyklų vadovybę, kenkia 
visiems pabėgėliams.

protingą pasiūlymą, 
pritaria amerikiečiai.

turi akį ant žibalo šal-
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Ilgas 85 dienų Pacifiko van
denyno laivakrovių streikas 
baigiasi. Kovingoji Harry 
Bridges vadovaujama unija 
kovą laimėjo. Darbininkai 
gauna ąlgų pakėlimą ir pri
pažinimą samdymo salių, taip 
pat unijos vadams nereikės 
pasirašyti anti-komunistinių 
pareiškimų.

Tai buvo griežta ir sunki 
kova. Ji laimėta tiktai ne
paprastu laivakrovių solidaru
mu.

Labai sveikas Jungtinių Tau
tų Assemble.) oje pasiūlymas, 
kad iš Palestinos kraustytus! 
laukan visos užsieniečių gin
kluotos spėkos. Tegul žydai ir 
arabai be svetimų ginklų pa
galbos išsprendžia savo santy
kių reikalą.

Bet anglai piestu stoja prieš 
šitą 
Jiems 
Abieji 
tinių.

Tūlas Charlie Imbrie rašo 
laišką New York Timesui ir 
sako: Jeigu pusė bilijono Ki- 

l^ nijos žmonių nori komunizmo, 
tai kas gali jiems uždrausti 
komunizmą priimti?

Aišku, kad niekas tos teisės 
neturi. Amerika neturi tei
sės savo ginklais palaikyti Ki
nijoje Čiang Kai-šeko režimą, 
kurio, kaip visi tėmytojai pri
pažįsta, Kinijos liaudis neno
ri.

Labai norisi dar kartą rim
tai pasikalbėti su Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariais.

Centro Komiteto posėdyje 
paaiškėjo daug įdomių daly
kų apie mūsų garbingosios 
Draugijos padėtį. Sekretorius 
sako, kad dar randasi net 60 
kuopų, kuriose dar vis yra tai 
mažiau, tai daugiau narių, 
nepasimokėjusių už šiuos me
tus duoklių. Tokių narių tu
rime iki septynių Šimtų!

Tai yra ko visiems rimtai 
susirūpinti. Metai jau baigia
si. Tų kuopų viršininkai pri
valo imtis greito darbo.

Sekretorius pateikė įdomių 
informacijų apie knygos “Ma
šina ir Žmogus” išleidimo 
kaštus. Atsėjo gana brangiai.

Neimant visos eilės smulkių 
išlaidų, surištų su knygos iš-

(Tąsa 6-me pusi.) ,
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įsakyta Čiango
Armijai Sprukti 
Iš Sucowo

Nanking, Kinija. — Pir
madienį pranešta, jog Či- 
ang Kai-šeko komanda lie
pė savo armijai apleisti Su
cowo miestą, geležinkelių 
centrą, ir apylinkę. Skai
čiuojama, jog Sucowo srityj 
yra 250 tūkstančių tauti
ninkų kariuomenės.

Sučow buvo kinų komu
nistų apsuptas. Jie neštur
mavo to miesto, nes tikėjo
si per apgulą priversti tau
tininkus pasiduoti.

Klausimas, ar pavyks tau
tininkams ištrūkti. Komu-

Vakarinė Vokietija Trau
kiama Į Karinį Bloką

London. — Anglai-ameri- 
konai planuoja įtraukti va
karinę Vokietiją į karinį 
bloką su Anglija, Amerika 
ir Francija prieš komuniz
mą.

Pakistan. — Sudužo lėk
tuvas; žuvo 21 žmogus.

Čiango Tautininkai 
Prisipažįsta Prakišą

Van Fleet Vėl Pranašauja 
Graikų Fašistų Pergalę

Atlekia Čiang Kai-šeko Pati 
Amerikos Laivyno Lėktuvu

Kongreso Komitetas 
Ragina Ginkluoti 
Diktatorių Franko

Nanking, Kinija. — Kinų 
komunistai dar pamuše at
gal Čiang Kai-šeko tautinin
kus, — sako New Yorko 
Herald Tribune korespon
dentas. — Komunistai sie
kia apsupti ir sunaikinti 
tautininkų armijas Yangtze 
upės klonyje.

šanghai, Kinija.— Kari
niai tautininkų vadai pripa
žino, jog kinų liaudininkai- 
komunistai apsupo Sučową, 
geležinkelių mazgą, 150 my
lių į šiaurės vakarus nuo 
sostinės Nankingo; taipgi 
apsupo Pengpu miestą, ki
tą geležinkelių centrą, 100 
mylių nuo Nankingo.

O per kelias paskutines 
dienas tautininkai gyrėsi, 
būk jie atmušą bei sumušą 
komunistus.

Athenai, Graikija.— Ge
nerolas James Van Fleet, 
karinės amerikonų pasiun
tinybės vadas, per radiją 
keikė graikų partizanus; 
pripažino, kad Graikijos 
monarcho - fašistų armija 
vis dar negali įveikti parti
zanų; bet jis pranašavo, kad 
monarchistai, gavę dar dau
giau amerikinių ginklų, 
“nušluosią” partizanus 1949 
metais.

Gen. Van Fleet kartojo 
pasaką, kad iš Jugoslavijos, 
Albanijos ir Bulgarijos at
siunčiama partizanam talki
ninkų. (Bet dar niekas 
neįrodė.)

Amerika Perša Pripažint 
Pietinės Korėjos Valdžią

to

Buvęs Veneznelos Prezid. 
Gallegos {kalintas

Caracas, Venezuela. — 
Naujoji karininkų valdžia į- 
kalino išrinktąjį Venezuelos 
prezidentą Romulo Gallego- 
są; suvarė kalėjiman ir jo 
ministrus.

Karininkai, vadovaujant 
pulkininkui Jimenezui, nu
vertė Gallegos valdžią pra
eitą trečiadienį ir paskyrė 
valdžios vadu pulk. Carolą 
D. Chalbaudą.

(Bogota, Kolombija.—Šio 
krašto Darbininkų Federa
cija užprotestavo prieš Ve
nezuelos karininkų padary
tą perversmą Venezueloje.)

Paryžius.— Amerika siū
lo Jungtinių Tautų seimui 
pripažinti dešiniąją valdžią 
pietinėje Korėjoje, kuri a- 
merikonų užimta. Australi
ja remia tą pasiūlymą.

Pranešama, kad Amerika 
žada apginkluoti iki 75,000 
pietinės Korėjos armiją, 
girdi, atsargai prieš šiau
rinę Korėjos pusę, kur įsis
teigė liaudies respublika.

Washington. — Atskren
da Kinijos diktatoriaus Či- 
ang Kai-šeko į pati. Jinai 
prašys didesnės Jungtinių 
Valstijų pagalbosy karui

Izraelis Prašo Priimt Jį 
Į Jungtines Tautas

Paryžius. — Pranešama, 
jog Izraelio valstybė prašo 
priimt ją į Jungtines Tau
tas. Prašymas įteiktas pir
mųjų metų sukaktyje nuo 
laiko, kada Jungtinių Tau
tų seimas nutapė padalinti 
Palestiną į nepriklausomas 
žydų ir arabų valstybes.

Dabartinis Jungt. Tautų 
seimas svarstys Izraelio pri
ėmimą ,bet J. Tautų Saugu
mo Taryba galutinai spręs 
šį klausimą. Priėmimui rei-

kia bent 7 Saugumo Tary
bos narių užgyrimo. Viso 
taryboje yra 11 narių.

Tvirtinama, jog už Izra
elį tikrai balsuos 4 Saugu
mo Tarybos nariai—Jungti
nės Valstijos, Sovietų Są
junga, Ukraina ir Kanada. 
Dar 3 balsus jam reikėtų 
gauti iš septynių kitų narių, 
tarp kurių yra Anglija, 
Francija, Syrija, Kinija ir 
kt.

600 Graikų Polit. Kalinių 
Tęsia Badavimo Streiką

■ f /

New York. — Gauta nau
jas pranešimas iš Graikijos, 
jog 600 politinių kalinių tę
sia badavimo streiką. Jie 
badu protestuoja, kad mo- 
narcho-f ašistų valdžia jau 
sušaudė 3,000 tokių žmonių, 
kurie kovojo prieš nacius b- 
kupantus, kuomet dabarti
niai Graikijos ’ valdovai

bendradarbiavo su įsiveržė
liais vokiečiais.

Badaujantieji polit. kali
niai atsišaukė į pažangias 
amerikiečių organizacijas ię 
į Jungtines Tautas; prašo 
pa veikt Graikijos monar
chistų valdžią, kad liautųsi 
žudžius kovotojus už demo
kratinę laisvę.

SUBJURUS ORAS BLOKUOJA MIESTUS
•

Kansas City. — Šąląs lie
tus su sniegu sutraukė elek
tros laidus, telefonų ir tele
grafo linijas ir sustabdė va- 
žiuotę tarp kelių dešimčių 
miestų Kansas ir Oklaho- 
mos valstijose. Oklahomoje 
prisnigo iki 5 colių. Subjuro 
oras ir kitose vidurvakari- 
nėse ir pietinėse valstijose.

Atlanta, Georgia. — Per 
dieną naktį čia ir kituose 
Georgijos miestuose prilijo 
iki 9 colių. Dėl to ištvino u- 
pės ir išvijo šimtus šeimų 
iš namų. Potvyniai palietė 
ir Tennessee valstiją.

New York. — Pirmadie
nį čia lijo-snigo.

Madrid, Ispanija. ~ čia 
lankėsi Jungtinių Valstijų 
Kongreso atstovų rūmo ko
mitetas, veikiąs dėl ginkluo
tų jėgų. Tas komitetas rei
kalaus, kad Amerika su- 
megstų diplomatinius ry
šius su Franko diktatūra 
Ispanijoj ir kad naujoviniai 
apginkluotų ispanų fašistų 
armiją, sakė republikonas 
komiteto narys, kongresma- 
nas Paul W. Shafer.

Kongresmanų komitetui 
pirmininkauja republikonas

Dewey Short. , A 
ambasada suruošė 
bankietą, kuriame dalyvavo 
ir aukštieji Ispanijos kari
ninkai.

Franko oficieriai prašė 
Ameriką “suvienodinti” jų 
ginklus su amerikiniais, va
dinasi, naujai perginkluoti 
visą Ispanijos fašistų armi
ją. Kongresmanas Shafer 
sakė: Ispanijai reikia visko, 
ypatingai naujovinių lėktu
vų, šarvuotų automobilių ir 
k t.
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J. Tautų Seimas Smerkia 
Graikijos Kaimynus

Kinijos Premjeras 
Šaukiasi MacArthuro I

Am. Veteranų Komitetas 
Išbraukia Komunistus

Cleveland, Ohio. — Ame
rikinių Veteranų Komiteto 
suvažiavimas nutarė paša
lint visus komunistus iš tos 
organizacijos. Dešinieji va
dai pervarė šį tarimą tokia 
balsų dauguma kaip 135 
prieš 88.

Taipgi užgirta išbrauki
mas trylikos to komiteto 
skyrių New Yorke dėl to, 
kad tiem skyriam vadovavę 
“raudonieji”.

ORAS.—Busią, giedra.

PATARIA APRUBEŽIUO- 
TI LĖŠAS KARINIAMS 

TIKSLAMS 
Washington. — Pataria

mojo ūkinio komiteto pir
mininkas Edwin G. Nourse 
įspėjo prez. Trumaną, kad 
nebūtų skiriama ginkluo
toms jėgoms daugiau kaip 
15 bilionų dolerių per me
tus. Karinių išlaidų didini
mas atneštų pavojingą in
fliaciją, sakė Nourse.

Generolai - admirolai rei
kalavo 23 bilionų dolerių 
per metus. t -■ y.
EGIPTO POLICIJA 
ŠAUDO STUDENTUS

Kairo, Egiptas, 
tro tūkstančio 
studentų demonstravo, rei
kalaudami prijungti Egip
tui vadinamą Anglo-Egipti- 
nį Sudaną. Policija apšaudė 
demonstrantus; nušovė 2 
studentus ir sužeidė keliai

■ - t . .... , _____ _____ _ %

Philadelphia. — Lygiomis 
išėjo armijos-laivyno futbo
lo rungtynės.

—Pusan- 
egiptėnų

Amerikiniai Ginklai 
Čiang Kai-šeko Fronte

Sucow Frontas, Kinija.— 
Praeitos savaitės pabaigoje 
tautininkai leido ameriko
nam reporteriam stebėti, 
kaip tautininkų armija vei
kia amerikiniais ginklais 
prieš kinų komunistus- 
liaudininkus.

' United Press korespon
dentas Joseph Jacob apra-r 
šo, kaip tautininkai, varto
dami 105-milimetrines ame
rikonų patrankas, bombar
davo komunistų pozicijas 12 
mylių į pietus nuo komuni
stų apsupamo Sucow’o.

Tautininkai taipgi varto
jo amerikinius trokus, au
tomatinius jankių ginklus ir 
šautuvus, padirbtus pana
šiai kaip vokiški šautuvai.,

Žydai ir Arabai Tariasi 
Dėl Paliauky Jeruzalėje

Tel Aviv, Izraelis.— Ara
bų i legiono komandierius 
Jeruzalėje tariasi su izrae
liečių vadu pulk. Moše Ta- 
janu sustabdyti kautynes ir 
paskelbti paliaubas mieste. 
Manoma, kad susitars.

Taft Sako, Rinkimai 
Nepakeitė Politikos

Frankfurt, Vokietija. — 
Čia lankėsi Amerikos re- 
publikonų vadas, senatorius 
Taftas ir tarėsi su ameriki
niais komandieriais Vokie
tijoje. Į reporterių klausi
mą Taftas atsakė:

— Jeigu republikonai bū
tų laimėję prezidentinius 
-kongresinius rinkimus, jie 
būtų, laikęsi tos pačios poli
tikos, kaip ir Trumano val
džia, kas liečia Amerikos 
ginčus su Sovietais dėl Ber
lyno.

MIRĖ STIPRIAUSIAS 
RUSAS L ZAIKIN

Maskva. — Mirė ristikas 
Ivanas Zaikinas, 66 metų, 
kuris buvo laikomas stip
riausiu vyru pasaulyje. Jis 
perlauždavo telegrafo stul
pą, užsidėjęs skersai pečių, 
suriesdavo geležinkelio bėgį 
(relę) į lanką; leisdavo au
to, sunkvežimiui per jį per
važiuoti, sveikas atsikelda
vo ir eidavo.

Sovietų, valdžia suteikė 
jam specialę pensiją.

Paryžius. — Anglų - ame
rikonų vądovauj amas, 
Jungt. Tautų seimas pas
merkė Jugoslaviją, Albani
ją ir Bulgariją dėl to,, kad 
jos būk kariniai remia 
Graikijos partizanus prieš 
monarchistus.

Seimas dauguma balsų 
nutarė dar vieniems me
tams palaikyti komisiją tė- 
myti rubežiams tarp Jugo
slavijos, Bulgarijos ir Al
banijos, iš vienos pusės, ir 
Graikijos, iš antros.

(Sovietai ir jų draugai 
sakė, jog ta komisija yra 
karinis anglų-amerikonų 
imperialistų įnagis.)

Tikimasi Jugoslavų ir 
Bulgarų Draugiškumo

Sofija, Bulgarija.— Bul
garų laikraščiai rašo: Yra 
vilties, kad Jugoslavijos ir 
Bulgarijos žmonės toliau 
draugiškai sugyvens, ne
žiūrint dabartinių skirtu
mų.

Bulgarijos vadai užgyrė 
Komunist. Informacijų Biu
ro kritiką prieš Jugoslavi
jos valdovo Tito politiką, o 
Tito smerkė tą kritiką.

TRUMAN ŽADĄS GERIN
TI SENATVĖS APDRAU- 

DOS PENSIJĄ 
Washington. — Praneša

ma, jog prez. Trumanas siū
lys Kongresui po naujų me
tų paplatint ir pagerinti se
natvės apdraudą.

Vidutiniai imant, dabar 
amerikiečiai virš 65 metų 
amžiaus tegauna tik po $25 
pensijos per mėnesį. Sako
ma, prezidentas ragins Kon
gresą padvigubinti senat
vės pensiją.

/

tenkų Socialistų - Komuni
stų Vienybes Suvažiavimas

Varšava. — Lenkijos Ko
munistų ir Socialistų Parti
jos šaukia bendrą suvažia
vimą gruodžio 15 d. dėl su
sijungimo į vieną partiją.

Berlyn. — Vokiečiai juo
dosios rinkos biznieriai mo
ka po $25 už Berlyno tele
fonų knygą.

Tokio. — Japonijos mai- 
nieriai paskelbė 48 valandų 
streiką.

*•' C
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Šanghai, Kinija, 
jasis Kinijos tautininkų val
džios premjeras Sun Fo pa
geidavo, kad Jungtinės Val- 
stijos paskirtų generolą 
MacArthurą vyriausiu pa
tarėju kare prieš kinų liau
dininkus - komunistus;

* i

Tautininkai sutiktų pri
imti ir tokį vyriausią pata
rėją kaip gen. Wedemeye- _ 
ris, bet jie nenori pan 
asmens, kaip generolas 
Stilwell, kuris karo metu 
mėgino sutvarkyti šmuge- 
lišką Čiang Kai-šeko tauti
ninkų valdžią.

Premjeras Sun Fo žadėjo 
Amerikai visokių nuolaidų 
už “tinkamą” paramą prieš 
kinu komunistus.

.< i

60,134,000 Amerikiečių 
Dirbo Praeitą Mėnesį

Washington.— Spalių me
nesį šiemet 60,134,000 žmo- • ▼ T T 1 J • •nių Jungtinėse Valstijose 
dirbo už algas, ir bedarbių 
buvo tiktai 1,642,000, kaip 
skelbia valdinis darbų biuro 
direktorius Robertas C. 
Goodwinas.

Spalių mėnesį šiemet 1,- 
000,000 daugiau amerikiečių 
turėję apmokamo darbo, ne
gu pernai tą patį mėnesį.

Washington. — Amerika 
žada bent $13,000,000 para
mos pabėgusiem iš Palesti
nos arabam.

Graikų Partizanai 
Laimi Naujas Vietas

London. — Graikijos par
tizanų radijas pranešė, jog 
demokratiniai par tizanai 
Thessalijos provincijoj atė
mė iš monarchistų 7 kaimus 
ir įsiveržė į Volos ir Trik* 
kalos miestus.

Partizanai Kastorijos sri
tyje minomis sunaikino 6 
monarchistų trokus ir 70 jų 
kareivių.

Paryžius. — Generate 
Francijos Darbininkų Kon
federacija atšaukė anglia- 
kasių streiką, kuris tęsėsi 8 
savaites.
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Tito Išsisukinėjimai
Jugoslavijos Tito pareiškė, kad jo valdžia, revizuos pen- 

kerių metų planą ir kai kurias svarbias jo dalis atmes, 
‘ nevykdys jų gyvėniman. Kitais žodžiais, penkerių metų 

planas, kurį prieš tūlą laiką Jugoslavijos valdžia buvo 
nustačiusi vykdyti gyvėniman, suklupo, yra neįvykdo
mas.. Ir tai turėjo pripažinti pats Tito, kalbėdamas Kro
atijos Komunistų Partijos suvažiavime, įvykusiame Za
grebe!

Tito “aiškino”, jog penkerių metų planas revizuojamas 
būk dėl to, kad Jugoslavija negaunanti reikiamų medžia
gų iš savo kaimyninių kraštų, o ji, girdi, negaunanti dėl 
to, kad Komunistų Informacijos Biuras prieš tūlą laiką 
Tito režimą viešai pasmerkė.

Kad Jugoslavijos dabartinė valdžia negali pravesti pen
kerių metų plano, Tito teisybę pasakė. Bet jis užtylėjo 
t«d, kad nepravedimas šito penkerių metų plano ir yra 
kaip tik del tų priežasčių, dėl kurių Komunistų Informa- 

x cŲos Biuras jį ir jo valdžią kritikavo!
Tarybų Sąjungos, Čechoslovakijos, Bulgarijos, Lenki

jos, Rumunijos ir kitų kraštų komunistai jau senai nu
matė, kad Jugoslavijos valdžia, vadovaujama Tito, pasi
rinko kreivą kelią, kuriuo einant, Jugoslavijoj tvirtina
mas ne socialistinis ūkio sektorius, bet kapitalistinis. Sa
vo kritikoje Kominformas faktais parodė, kur Tito ir jo 
valdžia suklumpa. Ji pataikauja buožėms, ji pataikauja 
priešingiems socializmui elementams, jiems teikia konce
sijų, o tai reiškia, kad ji atsisako vykdyti gyvėniman 
marksistinį - leninistinį mokslą.

Kominformas bandė draugiškai pataisyti Tito klaidas, 
bet jis iš tolo neprisileido būti pataisomas. Užuot taisę- 
šis, Tito pradėjo terorą prieš Kominformo šalininkus, 
prieš tarptautinius komunistus, uoliausius penkerių me
tų plano vykdytojus. Ar prie tokių sąlygų galima įvyk
dyti penkerių metų planas? Ar galima padėti tvirti pa
grindai komunistinei visuomenei ? žinoma, ne!

Tito grūmojo Kominformo šalininkams Jugoslavijoje, 
būk jis su jais apsidirbsiąs. Tai tuščia pasaka. Tiesa, jis 

nugalabinti dar ne vieną tarptutietį komunistą, bet 
reikš ir'jam galo artėjimą.

Viešnia Neprašyta
Iš Nankingo pranešama, jog Amerikon atvyksta ponia 

Ciang-kai-šekienė, žmona kruvino diktatoriaus Oiang- 
kai-šeko. Ji čia, girdi, atvyksta tam, kad suteikus plates
nių ir tikresnių žinių apie padėtį Kinijoje, taipgi kad ga
vus daugiau griūvančiam Kuomintango režimui paramos 
iš Jungtinių Valstijų.

Mūsų valstybės departmentas pareiškia, kad jis nežino, 
kas tą ponią Amerikon kviečia nei kokiu tikslu ji čia at
vyksta. Kinijos ambasada Washingtone taipgi pareiškė 
spaudos korespondentams, kad ir ji nežinanti, kas kvie
čia Čiang-kai-šekienę.

Vadinasi, Čiang-kai-šekienė čion atvyksta gal būt kvie
čiama kokio nors reakcininko republikono, o gal niekeno 
nekviečiama.

Iš Washingtono žinios skelbia, būk valstybės depart- 
mente yra net tokia nuomonė, jog Čiang-kai-šekienės 
Amerikon atvykimas gali daugiau pakenkti Čiang-kai- 
šeko režimui nei padėti.

Gal taip ir bus!

fe

Reakcija Astrina Nagus Fraricūzijoje
Iš Paryžiaus pranešama, jog “vidurio valdžia” siekiasi 

pulti tris Francūzijos Komunistų Partijos laikraščius, jų 
tarpę “L’Humanite”, dėl to, kad jie “žemina valdžios na
rius” ir “kenkia valstybiniam saugumui.” Toji pati žinia 
sako, kad, galimas daiktas, ir du Komunistų Partijos va
dai, Maurice Thorez ir Marcei Cahin, gali būti suimti ir 
įkaitinti.

Tai yra galimas daiktas. Turime atsiminti, jog Mar
shall© plano vykdytojai nesnaudžia. Norėdami-pataikauti 
Amerikai, iš kurios semiasi dolerius, jie priversti daryti 
taip, kaip daro Amerika.

Jie mato, jog Jungtinėse Valstijose valdžia be jokio 
rimtesnio pagrindo suareštavo ir įkaitino 12-ką komunis
tų vadų. Jie mato, kaip Washingtonas “ščyrai” imasi 
darbo komunistiniam judėjimui sutremti. Todėl ir jie 
Siėksis tai pravesti Francūzijoje, kad už tai gavus dau- 
^u dolerių.

Ėet ką dėl to pasakys Francūzijos darbo žmonės? Ar 
jie tai žino?!

Kas Jam Rupi
Dienraštis Vilnis rašo:
“Dr. Morris Fishbein, redaktorius Amerikos Medikų 

Sąjungos žurnalo, taipgi galva ttiedikalip trusto, kalbe- 
(famaš Bostone kuo ne pravirko, kad valdžios sveikatin
gumo planas, siūlomas Kong'rese pravesti, vedąs prie ko
munizmo.

*Tas planas sunJažintų peliją medicinos trustui, bet pa
gerintų žmonių sveikatingumą, taipgi pagerintų būklę 
netūrtingų gydytojų, duotų jiems geresnį užtikrinimą.

"Dr. Fishbein tačiau nesirūpina nėVien žmonių svėika- 
* tos reikalais, bet ir pačių daugumos gydytojų gerovė.”

i Rašė Jonaš Molis;
Vokietija, Anglų žoŪa. — 

1948 m. spalio men., ahglu 
karo teismas, Vokietijoje, 
Haihburge, nuteisė pakarti 
tarp kitų dviejų ir Vieną 
lietuvį, “dievo' palūkštelį” 
Eduardą Drazdauską. Ta
sai Drazdauskas Hitle
rio viešpatavimo laikais, Uo
liai darbavosi KZ Gross- 
Rosen ir būvo tarne , KZ-tė 
blockfuehrer’iu ir vadinosi 
— Drazdovski. Teisme liu
dininkų įrodyta, kad tasai 
dievo paukštelis asmeniškai 
savo kojomis sulaužė krūti
nes virš šimto Gross-Rosen 
K Z-te kankintų įvairių 
tautų piliečių — galimas 
daiktas ir savo brolių lietu
vių. Tarpe užkankintų buvo 
ir amerikonų ir anglų ka
rių - belaisvių. Karui pasi
baigus, dievo paukštelis Ed
uardas Drazdauskas iš 
Gross - Rosen KZ-to, prita
po prie lietuvių “bendruo
menės”. Su pagalba kitų 
panašių dievo paukštelių, 
komitetų “valdytojų”, Ed
uardas Drazdauskas gavo 
pažymėjimus, kad jis prie
varta ištremtas iš Lietuvos 
ir visą karo metą dirbo 
Harco kalnuose pas “baue- 
rį” vokietį. Tais pažymėji
mais apsiginklavęs, Draz
dauskas ramiai apsigyveno 
su savo meiluže Watens- 
tedt’o lietuvių stovykloje, 
Braunschweig’o apylinkėse. 
Lietuvių stovykloje Draz
dauskas buvo didelis “visuo
menėj” veikėjas: spaudos 
platintojas, choro adminis
tratorius, darbo įstaigos 
(employment office) vedė
jas. Taigi per jo rankas ėjo 
stovyklos ir “šviesa” ir 
“tiesa” ir “darbas”. Vemda
mas spaudos skyrių ir 
gaudamas Amerikos ir ki
tus lietuviškus laikraščius, 
nusirašydavo sau “žymes
niųjų” asmenų adresus ir 
jięms rašydavo verkšlenan
čius laiškus, prašydamas 
“paketėlių”. Ir, žinoma, at
sirado tokių Amerikoje 
“geraširdžių”, kurie susku
bo “nukentėjusiam” nuo 
Hitlerio ir “komunistų” lie
tuviui, vargšui dievo paukš
teliui, be tėvynės, su šeima 
svetimame krašte velkan
čiam tremties metus —Dra- 
zdau,skui siųsti “paketė
lius.” Paketėlių' pasipylė 
gausiai. Kiekvieną dieną 
Drazdausko“dulcinėja” neš
davosi po kėlius. Ir net da
bar, Drazdauską kilpoje pa
korus, dar paketėliai plau
kia.

Kol išaiškino Drazdausko 
asmenį ir jį surado, praėjo 
vifš trejų metų po karo. 
Reikia manyti, kad tokių 
dievo , paukštelių, kaip 
Drazdauskas, dar lietuvių 
stovyklose yra apščiai ir 
dar praeis mėtai, kol juos 
visus jšmeškėrios ir iškars.

Tą gražųjį vardą, “dievo 
paūkštėlis”, iš’ dviejų rai
džių “DH”, rodės, sukūrė 
Pulgis Andriušis. • Sukūrė 
vykusiai, nes “t)P” prilygs
ta tiems evangelijos paukš
teliams, kurie nei aria, nei 
sėja, o niaistą gauna. Gau
na maistą, amėrikėniškas 
cigaretes, įvairius BALFo 
“prašmatnumus” ir taip jau 
ketvirti metai. Ypač mulki
nami lietuviai - amerikie
čiai; Jiems rašomi kolekty
viniai prašymai, atsišauki- 
niai per laikraščius gelbėti 
“badaujančią”, nykstančią 
lietuvių “bendruomenę” ir 
jaunimą. Tokie šūkiai , aiš
ku, suminkština ne vieno 
gero, bet lengvabūdžio, A- 
merikės’ lietuvio širdį. Amė-r 
rikos lietuviai daugumoje

'darbininkai anglių kasyklo
se, prie staklių, skerdyklose 
ir nežino, kad tuos prašy
mus ir atsišaukimus reda
guoja prityrę, baigę net po 
du fakultetus aferistai tin
giniai, kurie svetimu pra
kaitu pralpbo: “Dievo pauk
šteliai”, Hitlėrio1 viešpatavi
mo metais, Lietuvoje tūks
tančiais iššaudė nekaltų pi
liečių. Prieš sušaudant juos 
baisiausiai kankindavo, die
nomis laikydavo suvarę iki 
kaklo vandenyje. Nekaltųjų 
kapai nutyso gražiomis Ne
muno pakrantėmis ir Kau
no' apylinkėmis. Tie kapai 
šaukia teisėtumą- nuimti 
kaukes visiems. Drazdaus- 
kams. Amerikos darbinin
kas - lietuvis, siųsdamas 
“dievo paukšteliams” savo 
prakaitu uždirbtą paketėlį, 
tur būt ir nemano, kad.jo 
šelpiamas per naktis “kozi- 
riuoja”, girtuokliauja, kad 
jo “ponia” (visos '“dievo 
paukštytės” — ponios) išsi
tepus ir išsilakeriavus na
gus, samdosi sau vokietę 
tarnaitę vieną kambarį su
tvarkyti, ar nueiti čia pat 
sandėlin maisto paimti. Tur

būt Amerikos darbininkas 
iF nežino, kad maisto gau- 
namas stovyklose, mažai 
kū'rių “dievo paukštelių” 
yar to j aiinas, kas tie “dievo 
paukšteliai” savo stovyklos 
maistą atiduoda: paprastiem 
žemės paukščiam: kalaku
tams, Vištoms, gi patys mai
tinasi amerikoniškais siun
tinėliais ir “juodojė rinko
je” pirktais skanėsiais. 
Pinigų “dievo paukšteliai” 
turi užtektinai: vieni atsive
žė aukso ir brangenybių iš 
Lietuvos, kiti čionai speku
liuodami pralobo.

Taigi,' rodos, vadintis 
“dievo paukšteliu” doram 
lietuviui lyg ir nepatogu, 
sarmata. Bet taip nėra. Tuo 
vardu didžiuojasi net profe
sorius Viktoras Biržiška, 
kuris “Amerikos Lietuvy
je”, š. m. spalių 2 d. Nr. 40, 
verkšlendamas dėkoja ' už 
paketėlį. Dėkoja ir prime
na, kad jis turi dar du “die
vo paukštelius” “senelius” 
savo brolius profesorius. 
Suprask, ir jiems reikia pa
ketėlių. Gal kam ir reikėtų 
verkšlenti, tik ne ponams 
profesoriams, kurie gauna 
algelę, geria “mokka” kavu
tę ir, galbūt, jaudinasi dėl 
“dievo paukščio” Drazdaus- 
ko. Gal būt.

(Kiti laikraščiai gali per
spausdinti.)

Kaip Veikia Kauna Miesto 
Darbo Žmonių Taryba

Rašo J. Maniušis
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ORGANIZACIJŲ SUSI
RINKIMAI IR JŲ 
PROBLEMOS

Kaip atrodo, tai visų di
džiųjų organizacijų kuopų 
susirinkimai smarkiai ken
čia nuo stokos įvairumo ir 
patrauklumo. Nariai nenori 
susirinkimus lankyti, nes 
juose nesuranda jokio įdo
mumo. Jeigu paimsime pa
šaipiųjų organizacijų susi
rinkimus, tai nariai atei
na, duokles užsimoka ir 
traukia sau namo. Organi
zacijos reikalus svarstyti 
paliekama tik kuopos virši
ninkams ir dar vienam ki
tam gyvesniam nariui.

Kokia iš to išeitis? Mū
sų pažangiečių organizaci
jose, kaip Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime ir Lie
tuvių Literatūros Draugi
joj, jau seniai kalbama apie 
susirinkimų paįvairinimą į- 
vairiomis vaišėmis ir prie 
jų draugiškais pokalbiais. 
Kai kur kuopos tokias me
todas jau yra išbandžiusios 
ir turėjusios gerų rezulta-

________ ' \
Gal ne vienos kuopos par

eigūnams ir visiems nariams 
kils klausimas iš kur gauti 
lėšų tokiems draugiškiems 
pasikalbėjimams „vykdyti ? 
Mūsų manymus tokiems pasi
kalbėjimams daug lėšų ne
reikia, todėl jas galėtų pa
skirti pačios kuopos iš savo 
iždų, o jeigu kuopų ižduose 
pinigų nėra, tai patys nariai 
galėtų po kelis dešimtukus 
ar daugiau susimesti ir pa
dengti susidariusias lėšas, 
nes kartais jie, neatėję į su- 
sirinkifną nuskirtą dieną, nu
eina kur kitur ir praleidžia 
t>o kelis dolerius, tai vietoje 
to, J\od^l neateiti į savo orga
nizacijos susirinkimą, o po 
susirinkimui turėti draugišką 
pasikalbėjimą ir laiką pra
leisti tarp savo brolių ir se
sių daug pigiau ir geriau.

Patarimas yra sveikas. 
Susirinkimus galima pa
daryti įvairesniais ir lėšų 
padengimui galima surasti 
šaltinius, tik reikia ųoro ir 
rūpestingumo.

Dabar šitaip savo susirin
kimus gerinti Tėvynė siūlo 
ir SLA kuopoms. Tėvynė 
rašo:

Athenai. — Daktarai le
mia, kad greit mirs Sofulis, 
“liberalas” premjeras Grai
kijos monarcho-fašistų val
džios. Jis yra 88 metų am
žiaus.

bui CIO International Longshoremen’s ir Warehouse
man’s Unijos’ nariai rauna morkas, kurias draugiškas 
fAymčrys doVahojo “savo draugams rfemoka'mai, 

karinianTė pajūryje strėikūoja'n'tiėirtrts jaū 
kelitftak mėnuo.

KAUNAS. — Praėjo 10 
mėnesių po rinkimų į Lie
tuvos TSR vietines Tary
bas. Kauno darbo žmonės 
išrinko į miesto, rajonų ir 
apylinkių Tarybas per 600 
deputatų. Įtraukti juos vi
sus į aktingą darbą, sustip
rinti per deputatus ryšius 
su masėmis ir tuo pačiu pa
kelti miesto Tarybos veiklą 
į aukštesnį lygį — tokį už
davinį sau užsibrėžė tuoj po 
rinkinių Kauno miesto Ta
rybos vykdomasis komite
tas.

Kaip šitas uždavinys vyk
domas praktikoj? Per pra
ėjusį laikotarpį mūsų atlik- 

; tas žymus organizacinis 
dalbas stiprinant tarybinį 
aparatą. Miesto Taryba: 
griežtai laikosi Konstituci
jos nustatytų terminų dėl 
sesijų šaukimo. Šito svar
biausio tarybinės demokra
tijos principo vykdymas pa
deda deputatams aktingai 
dalyvauti Tarybų darbe.

Tinkama deputatų įtrau
kimo į aktingą darbą for
ma yra jųjų dalyvavimas 
nuolatinėse komisijose. Prie 
miesto ir rajonų Tarybų į- 
steigta po 10 nuolatinių ko
misijų, prie apylinkių Tary
bų — po 4. Kadangi dauge
lis deputatų pradžioje neži
nojo, kokios yra nuolatinių 
komisijų pareigos, su jais 
buvo pravesti pasitarimai. 
Šituose pasitarimuose Vyk
domojo komiteto nariai pa
pasakojo deputatams apie 
uždavinius, stovinčius prieš 
Kauno miesto ūkį 1948 me
tais ir apie nuolatinių komi
sijų vaidmenį. Paskui buvo 
pravestą instruktyviniai pa
sitarimai paskirai su kiek
viena nuolatine komisija pa
gal jų paskirtį.

Savo pirmuose posėdžiuo
se nuolatinės komisijos pa
tvirtino darbo planą ir pa
siskirstė pareigas tarp na
rių. Miesto Tarybos vykdo
masis komitetas seka nuo
latinių komisijų darbą, pa
sakydamas bei primindamas 
pirmaeiles priemones, ati
džiai prisiklausydamas prie 
deputatų pasiūlymų. Dau
guma vadovų ir nuolatinių 
komisijų narių gerai supra
to savo užduotis ir tapo tik
rais kovingais Tarybų pa
dėjėjais jų praktiniam vei
kime. Duodu keletą pavyz
džių.

Miesto Tarybos sveikatos 
apsaugos nuolatinė komisi
ja, priešakyj su deputatu 
Kurklėtiene, ištyrė daugiau 
negu 20 miesto medicinos į- 
staigų. Buvo surinkta itin 
detali medžiaga, charakteri
zuojanti atskirų ligoninių, 
poliklinikų, a m b ulatorijų 
darbą. Ji buvo apibendrinta 
ir pateikta miesto Tarybos 
antros sesijos aptarimui. 
Nuolatinės komisijos me
džiaga pasirėmusi Taryba 
priėmė nutarimą, kuris nuo
latinei komisijai kontro
liuojant įgyvendinamas.

Nuolatinė finansų komisi
ja, deputato Kazlausko va
dovaujama, ištyrė miesto 
biudžeto projektą ir trečioj 
sesijoje padarė papildomą 
pranešimą šiuo klausimu.

Ėidelį. darbą nuveikė 
liaudies švietimo nuolatinė 
komisija (pirmininkas — 
Valst. Universiteto docen
tas, deputatas Mironas), 
apžiūrėjusi mokyklas. Ji pa- 
ruėšė klausimą “Apie mo
kyklų paruošimą' 1948-49 
mokslo metams”, kuris buvo 
aptariamas ketvirtoj miės-, 
to Tarybos sesijoj. Po sesi-

jos komisija sekė, kad nuta
rimas būtų vykdomas, sig
nalizavo miesto ir rajonų 
vykdomiesiems komitetams, 
radusi paskirus trūkumus 
darbe ūkinių bei šefuojan
čių organizacijų darbe ren
giant rhokyklas mokslo me
tų pradžiai.

Aktingas deputatų ir ak
tyvo dalyvavimas naujie
siems mokslo metams pasi
ruošiant davė teigiantis re
zultatus.

Nuolatinė komunalihė — 
i butų komisija, deputato 
Kuntaro vedama, Miesto 
vykdomojo komi
teto pasiūlymu, išty
rė miesto komunalinio-ukio 
padėtį. Paruoštoji medžia
ga buvo panaudota penktoje 
miesto Tarybos sesijoje ap
tariant ’klausimų: “Apie 
komunalinio - buitinio ūkio 
paruošimų žiemai.” Rugsė
jo mėnesį ta pati komisija 
atliko- didelį darbų, tikrin
dama Miesto Tarybos penk
tosios sesijos nutarimo 
vykdymų. Vykdomasis ko
mitetas ' posėdyje išklausė 
komunalinio skyriaus virši
ninko bei miesto butų val
dybos viršininko praneši
mus ir komunalinės . buiti
nės komisijos papildomų 
pranešimų apie darbų eigų 
ruošiant komunalinį ūkį žie
mai.

Miesto Tarybos šeštoj se
sijoj buvo išklausytas klau
simas “Apie Stalino rajono 
Tarybos vykdomojo komite
to darbų.” Paruošiant šį 
klausimų dalyvavo per 100 
miesto bei rajonų Tarybų 
deputatų. Nuolatinių komi
sijų buvo patikrintas rajo- 
niį vykdomojo komiteto, vi-~n| 
sų jo skyrių beŲ priklau
sančių vykdomajam komite
tui ūkinių organizacijų dar
bas. Tarybos priimtu nuta
rimu vadovaujama medžia
ga visų miesto rajonų vyk
domųjų komitetų darb’e.

Nuolatinių komisijų veik
la rodo, koks didelis yra jų . 
vaidmuo sprendžiant sto
vinčius prieš miesto Tary
bas uždavinius. Komisijos 
šaukiasi pagalbon įvairiau
sių miešto ūkio šakų spe
cialistų, mokslo darbuoto
jų, stachanovininkų. Komi
sijų darbui vykdomieji ko
mitetai paskyrė patalpas. 
Komisijų posėdžiuose daly
vauja vykdomųjų komitetų 
nariai. Kad dar labiau suak
tyvintų deputatus, paskuti- j 
nėse miesto bei rajonų Ta
rybų sesijose nutarta įpa
reigoti visus deputatus iki 
metų galo atsiskaityti prieš 
savo rinkėjus savo apygar- 
dosė. Vykdomieji komitetai 
padeda deputatams organi
zuojant susitikimus su rin
kėjais įvairiais reikalais. 
Kauno miesto vykdomasis 
komitetas nuolatos vysto 
deputatų bei viso Kaurto 
miesto tarybinio aktyvo i-z 
niciatyvą.

Veneztielos Atstovai
Netarnaus Diktatūrai

Washington. — Pasitrau
kė Venėzųelos ambasado
rius Gonzalo Carnevali. Jis 
pasmerkė naująją Venezue- 
los valdžią, kaip diktatūra.

Praeitą savaitę karinin
kai nuvertė Vėnėzuelos pre
zidento Gallegos valdžią ir 
įsteigė savo rėžimą.

Pranešama, kad Venezu- 
elos atstovai ir tūlose kitose 
šalyse atsisako tarnauti 
diktatūrai.
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Tarybų Sąjungos Piliečio 
Teise į Darbą

Rašo Prof. N. Aleksandrovas
Viena svarbiausių tarybi

nės visuomeninės santvar
kos pirmenybių yra tai, kad 
šioje visuomenėje nėra 
žmogaus išnaudojimo kito 
žmogaus. 1917 metų Spaly
je Rusijos darbo žmonės 
paėmė valdžią į savo ran
kas, tapo visų tėvynės tur
tų, visų josios gamybos 
priemonių š e i mininkais. 
Nuo to laiko tarybiniai 
žmonės ėmė dirbti ne tam, 
kad kapitalistai pralobtų, o 
sau, savo tarybinei visuo
menei, kurioje niekas nega
li pasipelnyti kito žmogaus 
darbo sąskaiton. Planinė 
socialistinė TSRS ūkio sis
tema, kurios pagrindą su
daro visuomeninė gamybos

jo asmeninius sugebėjimus.
TSR Sąjungoje vykdomas 

socializmo principas: “iš 
kiekvieno pagal jo sugebėji
mą, kiekvienam — pagal jo 
darbą”. Tasai principas yra 
užfiksuotas tarybinėje kon
stitucijoje.

Socialistinėse įmonėse ga
minamas produktas sudaro 
visuomeninę nuosavybę, ir 
jojo dalis skiriama socialis
tinės valstybės išvystymo 
bendriems reikalams paten
kinti, o kita dalis paskirs
toma piliečių tarpe atitin
kant jų įdėtojo darbo koky
bę bei kiekybę.

Darbo apmokėjimas pagal 
jo kiekybę ir kokybę įtvirti
na kiekvieno dirbančiojo

New Yorko miesto Rendauninku Tarybos nariai pikie- 
tuoja Hotel Commodore, kur per keturias dienas po
sėdžiavo nacionalės Real Estate Tarybos. Savininkės 
firmos buvo susirinkusios reikalauti panaikinimo ren-

Tarybų Lietuvos Pramone 
Pakilime

įrankių ir priemonių nuosa
vybė, remiasi milijonų žmo
nių laisvu, kūrybiniu dar
bu.

TSRS konstitucijos 12 
straipsnyje yra įrašyta, 
kad darbas TSR Sąjungoje 
yra kiekvieno darbingo pi
liečio pareiga ir garbės da
lykas pagal principą: “kas 
nedirba, tas nevalgo.” Ta
sai konstitucinis principas 
įstatyminiai įtvirtina pilie
čių išsivadavimo nuo bet 
kokios eksploatacijos faktą, 
drausdamas ne darbo paja
mas.

Tarybinė visuomenė —tai 
darbo žmonių visuomenė, 
kurioje nėra vietos eksploa
tatoriams, duonėdžiams.

Skelbdama darbą pareiga 
ir garbės dalyku, tarybinė 
konstitucija kartu suteikia 
visiems piliečiams teisę j 
darbą, t. y. teisę gauti ga
rantuotą darbą, apmokamą 
paeal jo kiekybę ir kokybe.

Tarybinėje visuomenėje 
dirbančiam žmogui netenka 
bijoti, kad jis gali netekti 
darbo ir likti be lėšų egzis
tavimui todėl, kad TSR Są
jungoje teisė į darbą ne pa
prastai skelbiama, bet ma
terialiai garantuojama so
cialistinės ūkio sistemos, 
kurioje nėra, krizių, depre
sijų, nedarbo.

Kapitalizmo s ą 1 y g ose 
žmogaus padėtį visuomenė
je nusako tai, ar jis turi 
privačią nuosavybę ar ne ir 
jeigu turi, tai koks yra jos 
dydis. Tarybinėje santvar
koje, atvirkščiai, visuome
ninę žmogaus padėti nusa
ko jo asmeninis dalyvavi
mas visuomeniniame darbe. 
Dirbdamas savajai, tarybi
nei visuomenei, darbo žmo
gus1 TSR Sąjungoje jaučia
si... “tam tikros rūšies vi
suomenės veikėju. Ir jei jis 
dirba gerai ir visuomenei 
duoda tai, ką jis gali duoti, 
— jis darbo didvyris, jįjį 
šlovina” (Stalinas).

Skelbdama darbą kiek
vieno darbingo piliečio gar
bes dalyku, tarybinė kons
titucija įstatyminiai įtvirti
na aukštą visuomeninį dar
bo veiklos įvertinimą TSR 
Sąjungoje, kur visa visuo
menė yra betarpiškai suin
teresuota kiekvieno darbuo
tojo darbo rezultatais.

Tarybinių piliečių pa
žiūra į darbą, kaip į gar
bės, šlovės, narsumo ir did
vyriškumo dalyką ryškiai 
pasireiškia masiniame dar
bo žmonių socialistiniame 
lenktyniavime dėl geresnio 
gamybinių planų* įvykdymo 
bei viršijimo. Socialistinis 
lenktyniavimas paverčia vi
sas * darbo rūšis kūrybine 
veikla. Tarybiniai įstatymai 
įpareigoja įmonių ir įstaigų 
vadovus kiekvienam darbo 
žmogui sudaryti visas kūry
biniam darbui reikalingas 
sąlygas, pilnutinai atklėsti

materialinį suinteresuotu- ■ 
mą darbo našumo augimu ir 
kvalifikacijos kėlimu. Juo 
didesnė yra darbo apmokė
jimo skatinanti reikšmė 
TSR Sąjungoje, kadangi 
socialistiniam ūkiui yra bū
dinga tendencija nuolat kel
ti realų darbo užmokestį. 
Drauge su tuo, skirtingai 
nuo kapitalistinių šalių, tik
rosios darbininkų pajamos 
TSR Sąjungoje nesibaigia 
darbo užmokesčiu. Čia dera 
pridėti valstybines išmokas 
už sirgimo laiką ir kasme
tines atostogas, neapmoka
mą medicinos pagalbą, ne
apmokamą mokslą ir kvali
fikacijos kėlimą, valstybines 
išlaidas vaikų įstaigoms iš
laikyti ir t.t.

TSR Sąjungoje ypač yra 
išvystytas premijavimo sis
temų taikymas už geriau
sius rodiklius vykdant ir 
viršijant planus.

Sąžiningas darbas TSR 
Sąjungoje skatinamas ne 
vien medžiaginiai, bet ir su
teikiant įvairius garbės var
dus. ir apdovanojant ordi
nais ir medaliais. Už di
džiausius laimėjimus darbe 
piliečiams, suteikiami tokie 
garbingiausieji TSR Sąjun
goje vardai kaip Socialisti
nio Darbo Didvyrio vardas, 
Stalininės premijos laurea
tas.

TSRS Konstitucija ga
rantuoja visiems piliečiams 
teisę į poilsį. Šią teisę už
tikrina aštuonių valandų 
darbo dienos nustatymas 
darbininkams bei tarnauto
jams ir darbo dienos su
trumpinimas ligi septynių ir 
šešių vąlandų eilei profesijų 
su sunkiomis darbo sąlygo
mis ir ligi keturių valandų. 
— cechuose su ypatingai 
sunkiomis darbo sąlygomis. 
Ją užtikrina-taip pat kas
metinių atostogų nustaty
mas darbininkams ir tar
nautojams, paliekant darbo 
užmokestį. Be to TSRS kon
stitucija garantuoja visiems 
piliečiams pilnavertį atosto
gų laiko išnaudojimą. Tam 
tikslui tarybinėje konstitu
cijoje yra įtvirtintas sutei
kimas plataus sanatorijų, 
poilsio namų ir klubų tink
lo darbo žmonėms aptar
nauti. Kartu tarybiniuose į- 
statymuose yra numatytas 
privalomas nustatymas vi
sose- įmonėse to
kių t e c h n i k o s bei hL 
gienos darbo sąlygų, ku-' 
rioms esant dirbančiųjų gy
vybei ir sveikatai negrėstų 
joks pavojus. Profesinėms 
sąjungoms TSR Sąjungoje 
yra suteikta darbo apsau
gos būklės priežiūros teisė, 
ir profesinės, sąjungos in
spektoriai gali uždėti pa
baudas administracinio per
sonalo asmenims už darbo 
apsaugos taisyklių nesilai
kymą. '

Tarybinė konstitucija su-to TSRS konstitucijoje yra dalyku.

dą kontrole^ ir statybos visuomenišku namų. Nesunku 
suprasti, ko pageidavo rendauninkaj.

peikia visiems piliečiams tei
sę į materialinį aprūpinimą 
ligos, darbingumo netekimo 
atveju ir senatvėje. Toks 
aprūpinimas TSR Sąjungo
je įvykdomas pilnutinai val
stybinio socialinio draudimo 
fondo sąskaiton, o ne at
skaitymų iš dirbančiųjų už
darbio sąskaiton, kaip tai 
daroma kapitalistinėse šaly
se.

Teisė į materialinį aprū
pinimą senatvėje, ligos ir 
darbingumo netekimo atve
ju papildo teisę į apmokė
jimą pagal darbą, ir kartu 
su ja garantuoja aukštą 
darbo žmonių gyvenimo ly
gį, pašalinantį socialinį 
skurdą.

Darbas TSR Sąjungoje y- 
ra laisvas nuo eksploataci
jos. Tai — darbas žmonių, 
kurie yra savo įmonių šei
mininkai. Deltos priežas
ties darbas TSR Sąjungoje 
yra sąmoningo ir kūrybinio 
pobūdžio.

TSR Sąjungoje palaips
niui pranyksta riba tarp fi
zinio ir proto darbo. Darbi
ninkai — aktyvūs lenkty
niavimo dalyviai — pasirei
škia kaip gamybos novato
riai, tobulinantieji gamybi
nius procesus. TSR Sąjun
goje plačiai yra išvystytas 
masinis darbininkų išra
dingumas^ Priešakiniai dar
bininkai, žymiai viršijantie
ji išdirbio normas, pagal sa
vo kultūrinį - technikinį ly
gį laipsniškai' artėja prie 
inžinerijos - technikos dar
buotojų. Darbininkų klasės 
kultūriniam - technikiniam 
lygiui kilti padeda tarybi
nėje konstitucijoje įtvirtin
toji TSRS piliečių teisė į 
mokslą. Pagal konstituciją, 
šią teisę užtikrina, atskirai 
imant, nemokamo gamybi
nio bei technikinio darbo 
žmonių mokymo organiza
vimas visose įmonėse.

Tarybinė konstitucija ne
prileidžia bet kokios diskri
minacijos dėl tautybės, ra
sės,- lyties ar amžiaus darbo 
apmokėjimo ar kitų ’darbo 
sąlygų atžvilgiu. TSRS pi
liečių teisių lygybė,' nepri
klausomai nuo jų tautybės 
ir rasės, TSR Sąjungoje yra 
neperžengiamas įstatymas, 
k e t kokį tiesioginį ar netie
sioginį' piliečių teisių apri
bojimą arba, atvirkščiai, pi
liečių bet kokių pirmenybių 
įvedimą atsižvelgiant į jų 
rasinį ar tautinį priklauso
mumą — baudžia įstaty
mas .

Tarybinėje konstitucijoje 
atskirai yra įtvirtintas su
teikimas moteriai lygių su 
vyru teisių į darbą, darbo 
apmokėjimą, poilsį, socialinį 
draudimą ir mokslą. Greta
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numatytas atostogų sutei
kimas riėščiai ir gimdančiai 
moteriai paliekant išlaiky
mą, valstybinė pagalba dau
giavaikėms ir vienišoms 
motinoms, apt arnavimas 
moterų plačiu gimdymo na
mų tinklu, o vaikų — pla
čiu vaikų lopšelių ir darže
lių tinklu. Šitaip tarybinė 
konstitucija garantuoja mo
teriai realų galimumą iš
naudoti savo lygias su vyru 
teises.

Suteikdama tarybiniams 
piliečiams teisę j laisvą nuo 
eksploatacijos darbą, į ap
mokėjimą pagal darbą, į 
poilsį, į materialinį aprūpi
nimą ir mokslą, tarybinė 
konstitucija uždeda pilie
čiams pareigą laikytis dar
bo drausmės.

Darbo drausmė tarybinė
je visuomenėje — tai laisvų 
nuo eksploatacijos darbuo
tojų draugiško bendradar
biavimo drausmė. Ji remia
si sąmoninga pažiūra į dar
bą, kaip į garbės dalyką. •

Ten, kur viešpatauja ka
pitalistinė gamybos prie
monių nuosavybė, vadina
moji “darbo laisvė” iš es
mės reiškia “laisvę” dirbti 
tam, kad pralobtų kapitalis
tai, ir be to, tokiomis sąly
gomis, kurias kapitalistai 
pasiūlys. Tikroji darbo lais
vė gali būti tik visuomenė
je, kur nėra žmogaus iš
naudojimo kito žmogaus, 
kur nėra nedarbo, kur žmo
gus nedreba dėl savo ryt
dienos, kur kiekvienas gali 
dirbti pilnutinai atklėsda- 
mas savo sugebėjimus, kur 
tik asmeninis darbas nusa
ko žmogaus visuomeninę 
padėtį.

“Man 
— savo 
nas per
ponu Roy Hovardu, — ko
kia gali būti “asmeninė 
laisvė” bedarbiu, kuris vaik
ščioja1 alkanas ir neranda 
kur galėtų pritaikyti savo 
darbą. Tikroji laisvė yra tik 
ten, kur yra panaikinta eks
ploatacija, kur nėra žmonių 
engimo kitų žmonių, kur 
nėra nedarbo bei nuskurdi
mo, kur žmogus nedreba 
dėl to, kad jis rytoj gali ne
tekti darbo, buto, duonos. 
Tiktai tokioje visuomenėje 
įmanoma tikroji, o ne po
pierinė laisvė.”

Tarybinėje konstitucijoje 
įtvirtintieji socialistinio 
darbo organizavimo, paša
linančio žmogaus išnaudoji
mą kito žmogaus, principai, 
yra principai tikrai laisvojo 
darbo, tarybinėje visuome
nėje aukštai įvertinamojo 
ir tarybiniams žmonėms e- 
sančio jų garbės bei šlovės

sunku įsivaizduoti, 
laiku pasakė Stali- 
pasikalbėjimą su

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės pasiekė žymių lai
mėjimų atkuriant ir vys
tant respublikos liaudies ū- 
kį po karo.

Trejus metus trukusi vo
kiškoji okupacija respubli
kos liaudies ūkiui padarė 
milžinišką žalą, kuri vien 
suvisuomenintame sektoriu
je sudaro arti 4,5 milijardo 
rublių. Buvo sugriauta 35 
tūkstančiai miestų pastatų, 
1700 pramoninių gamybinių 
pastatų, 56 elektrinės. Su
griovimų rezultate pramo
nės gamybinis pajėgumas 
po karo sudarė tik vieną 
trečdalį prieškarinio lygio.

Nepaisant didelių sugrio
vimų, kuriuos Lietuvos TSR 
padarė vokiškasis fašistinis 
antplūdis, pasiaukojamas 
lietuvių tautos darbas tary
binės socialistinės santvar
kos sąlygose sėkmingai įvei
kia .pokarinio laikotarpio 
sunkumus.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, padariusio Lietuvai žy
miai mažiau sugriovimų, 
negu šis , karas, atkūrimo 
procesas vyko labai lėtai 
Kai-kurios pramonės šakos, 
kaip metalo apdirbamoji bei 
odos, per visą buržuazijos 
viešpatavimo laiką Lietuvo
je, neįstengė pasiekti 1913 
metų lygio. Lietuva, buvusi 
anuomet pusiau kolonijinė
je kapitalistinių šalių pri
klausomybėje, negalėjo iš
vystyti savo pramonės. 
Galutiniai šalies resursai 
nebuvo išnaudojami. Dur
pių, kurių respublikoje yra 
daug, kasimas buvo žemo 
lygio ir sudarė, išreiškiant 
kalorijomis, tiktai vieną 
trečdalį atvežamos akmens 
anglies. Lietuviški linai bu
vo perdirbami ne Lietuvoje, 
o vokiškuose arba belgiš
kuose fabrikuose ir net da
linai audinių pavidale būda
vo vėl importuojami į Lie
tuvą. Nepaisant didelių ga
limumų gaminti cementą 
šalyje, jis pilnutinai' buvo 
atvežamas. Net kalkės dali
nai buvo importuojamos.

Dabar padėtis iš pašaknų 
pasikeitė. Planinis socialis
tinis respublikos ūkis vysto
si be krizių ir nedarbo; jis 
užtikrina racionalų žmonių 
bei medžiaginių resursų pa
skirstymą, visų šalies gamy
binių jėgų įtraukimą į ga
mybinį procesą. Glaudūs ry
šiai ir broliškasis bendra
darbiavimas su visomis Ta
rybų Sąjungos respubliko
mis užtikrina Lietuvos res
publikos aprūpinimą reika
linga žaliava, medžiagomis, 
įrengimu. Tokiu būdu, pla
ninė socialistinė ekonomika 
atskleidė didelius galimu
mus produkcijai sparčiai 
augti visose Lietuvos ūkio 
šakose.

Penkmečio planas — tai 
visų pirma šalies industria
lizavimas, gamybinių pajė
gumų atkūrimas bei jų to
lesnis praplėtimas, darbo 
žmonių masių gerovės pa
kėlimas.

Respublikoje nėra tokios 
pramonės šakos, kurios ga
mybiniai pajėgumai penk
mečio pabaigoje neviršytų 
pieškarinio lygio.

M'etalo apdirbamoji pra
monė per šį penkmetį atku
riama ir turės pajėgumą, 
žymiai viršijantį prieškari
nį. Įmonės stambėja, gauna 
tam tikrą gamybinį profilį 
su atitinkamu technikiniu 
šiuolaikiniu įrengimu.

Respublikoje sukuriama 
galinga žemės ūkio mašinų 
bazė. Pradėta statyti stam
bią žemės ūkio mašinų ga-

Rašo M. šumauskas 
uuiui-tii'' smurir”’

myklą Kauno mieste. Atku
riamos ir praplečiamos šios 
šakos įmonės penkmečio pa
baigoje užtikrins plūgų, a- 
kėčių, vėtytuvų, kuliamųjų 
mašinų, kultivatorių ir kitų 
žemės ūkio mašinų išleidi
mą daugiau negu dvigubai 
palyginti su prieškariniu 
lygiu.

Vilniuje statoma pirmoji 
stambi staklių gamykla fre- 
zerinėms bei gręžimo stak
lėms gaminti. Dalinai šioji 
gamykla jau veikia ir išlei
do pirmąsias staklių parti
jas. Jau pastatyta ir veikia 
elektrinių motorų gamykla 
Vilniaus mieste. Kaune, vo
kiečių sugriautos “Perga
lės” gamyklos baze atstaty
ta stambi metalo dirbinių 
gamykla. Lentvaryje stato
ma didelė sanitarijos tech
nikos įrengimo gamykla; 
artimiausiais mėnesiais ji 
pradės veikti.

Buržuazinėje Lietuvoje 
nebuvo jokios prietaisus ga
minančios pramonės, o da
bar, jau po karo, pastatyta 
stambi prietaisų gamykla, 
statoma elektros skaitiklių 
gamykla, lako dažų įrengi
mo gamykla ir dedami pa
matai stambiajai elektro
technikos prietaisų-šaldytu- 
vų, dulkių siurblių ir t.t.— 
gamyklai pastatyti.

Lietuvos valstiečiai jau 
vis daugiau ėmė gauti mi
neralinių trąšų. Atkurta 
stambioji superfosfato ga
mykla Klaipėdoje, kuri 1947 
metais davė produkciją, o 
penkmečio pabaigoje duos 
šaliai ne mažiau kaip 100 
tūkstančių tonų superfosfa
to į metus..

Ypatingas dėmesys skir
tas kuro, energetinės bei 
statybinės bazės atkūrimui 
bei praplėtimui.

Šiuolaikinės technikos pa
grindu vystosi durpių kasi
mas, kuris jau viršijo prieš
karinį lygį, o 1950 metais 
viršys prieškarinį lygį 3 
kartus.

Pastatyta ir šiemet pra
deda veikti pirmoji respub
likoje durpių briketų ga
mykla.

Per penkmetį smarkiai 
padidės elektros įmonių pa
jėgumas. Vien stambių sto
čių elektros energijos išdir
bis 1950 metais sudarys 160 
milijonų kilovatvala n d ų, 
vietoj 56 milijonų kilovatva- 
landų 1940 metais.

Tenka taip pat pažymėti, 
kad žymiai išsivystė vieti
nės komunalinės reikšmės 
elektrinės. Jų augimas nu
matytas iš esmės vietinių 
kuro bei hidroenergetinių 
resursų išnaudojimo sąskai
ton. Numatyta taip pat su
kurti dideli kiekį nedidelių 
kaimo hidroelektrinių, o tai 
bus svarbus žingsnis kaimo 
visiško elektrifikavimo ke
liu.

Respublikoje organizuo
jama cemento gamyba. Jau 
statoma cemento gamykla 
Akmenės rajone. Pastatyta 
nauja stambi alebastro ga
mykla Šiauliuose. Naujų 
šiuolaikinio tipo šachtinių 
krosnių baze kalkių gamy
ba padidės daugiau kaip 
trigubai palyginti su prieš
kariniu laiku. Atkuriamos, 
modernizuojamos ir stato
mos naujos plytinės. Plytų 
gamyba padidės beveik du 
kartus palyginti su prieška
riniu laiku. Smarkiai išsi
vysto stogams dengti me
džiagų — tolio, čerpių ir 
cinkuotos stogams dengti 
skardos -r- gamyba. Stiklo
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gamyklų rekonstrukcijos 
baze bus praplėsta stiklo 
langams gamyba mažda 
dvigubai palyginti su pri
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kariniu lygiu. Penkmečio 
plane yra numatytas ne 
menkesnis visų rūšių pla
taus vartojimo dalykų — 
lengvosios, tekstilės ir mai
sto pramonės dirbinių —ga
mybos išvystymas.

Rekonstruota ir aprūpin
ta šiuolaikine technika visa 
odos pramonė, kuri savo pa
jėgumo atžvilgiu jau viršija 
prieškarinį lygį.

Padirbtos avalynės gamy
ba padidėja 50 nuošimčių 
palyginti su 1940 metais.

Smarkiai išsivysto triko
tažo pramonė. Kojinių ga
myba jau dabar aprūpinta 
dešimtimis naujų automatų. 
Penkmečio pabaigoje, koji
nių dirbinių gamyba du 
kartus viršys prieškarinį ly
gi-

žymų užmojį įgavo res
publikos tekstilės pramonės 
atkūrimas bei išvystymas. 
Pilnutinai atkuriamos, mo
dernizuojamos senosios li
ninių audinių gamyklos. Be 
to, numatyta Biržuose pas
tatyti naują, labai stambų 
linams verpti bei linams ąu- 
sti fabriką.

Dalinai, pastatytos ir te
bestatomos kooperatyvinės 
stambios pirminio linų ap
dirbimo gamyklos, aprūpin
tos šiuolaikiniu įrengimų,, 
Šios gamyklos su kaupu 
aprūpins augančią respubli
kos linų audimo pramonę 
aukštos kokybės linų pluoš
tu.

1940 metais respublika 
neturėjo medvilnės verpimo 
bazės. Visi verpalai teksti
lės bei trikotažo pramonei 
buvo importuojami. Per šį 
penkmetį medvilnės verpi
mas išvystomas Klaipėdos 
miesto “Trinyčių” fabrike.

Penkmečio plane daug dė
mesio skirta maisto pram< 
nes atkūrimui bei išvysty
mui. Šioji šaka užima pir
mąją vietą Lietuvos TSR, 
tiek darbininkų skaičiaus 
atžvilgiu, tiek ir produkci
jos apimties atžvilgiu. Ypa
tingas dėmesys atkreipta į 
konditerijos, konservų, mė
sos, bekonų ir žuvies pra
monės išvystymą. Maisto 
Pramonės Ministerijos įmo
nėse produkcija padidėja 
beveik dvigubai palyginti su 
prieškariniu lygiu.

Praplėsti cukrinių run
kelių pasėliai, pilnutinai yra 
atkurti cukraus fabrikai. 
Tatai užtikrina žymų cuk
raus gamybos pakėlimą, pa
lyginti su prieškariniu lai
ku.

Realizuojant penkmečio 
planą, Tarybų Lietuvos dar
bo žmonės jau pasiekė ne
mažų laimėjimų. Gaunant 
tąją didžiulę pagalbą, kurią 
teikia broliškosios tarybinės 
respublikos, Lietuvos TSR 
sėkmingai įvykdys pokari
nį penkmetį per ketverius 
metus. > .3
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Izraeliečiai Nepaleidžia
1,200 Apsupty Egipteny

Paryžius. — Izraelio at
stovas sakė Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybai:

— Izraeliečiai tol nepa
leis 1,200 egiptėnų, apsup- v 
tų Falujoje, Negeve, kol E- \ 
giptas sutiks tartis su Izra-, 
elio valstybe apie paliaubų 
paskelbimą. ,

.......  —------------

Los Angeles, Calif.— Su
dužo ir sudegė keleivinis 
TWA lėktuvas, atskridęs iš 
rytų; bet išsigelbėjo visi 23 
buvusieji jame žmonės.
t......... .. .......................    -

Edmonton, Alta.— Yukon 
srityje buvo 54 laipsniai šal
čio žemiau zero.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.Daily)—Antr., Lapkr. 30, 1948

EbmhmMMdI



APYSAKA

Parašė K. Simonovas ' Verte J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS
(Tąsa)

— Klausyk, Jegorai Petrovičiau, — 
pasakė Procenko čia pat'sėdėjusiam šta
bo1 viršininkui. — .Sėskis, rašyk įsakymą 
Remizovui. Tik ten viską numatyk, kaip 
nusprendėme — ir tikslią valandą, ir ra
ketą, viską.

— Aš jau „ rašau, — atitrukdamas 
nuo popierių, pasakė štabo virišninkas.

Procenko atsigręžė į Saburovą, pa
žiūrėjo į jo išvargusį veidą ir ar tik ne 
penktą kartą pasakė:

— Taip ... Na, ko tu sėdi? Tu kol kas 
prigulk. — Jis ištarė šitą “kol kas” at
sargiai, beveik baugščiai. — Prigulk 
kol kas. Na, na, prigulk. Įsakau.

Saburovas paskutinėmis pastangomis 
užvertė ant suolo kojas ir tiesiog su ba
tais, įrėmęs veidą į šaltą, šlapią blinda
žo sieną, iškart užmigo. Paskutinė blyks
telėjusi jo mintis buvo, jog, tur būt, jį 
vis dėlto pasiųs, na, tegul ir siunčia, kad 
tik leistų dabar pusvalandį pamiegoti, o 
paskui vis tiek.

Procenko, palengvėle vaikštinėdamas 
blindaže, diktavo štabo viršininkui įsa
kymo tekstą. Kartais atitrukdamas, jis 
pažvelgdavo į Saburovą. Tasai miegojo. 
Procenko vėl diktavo ir vėl žvilgčiojo i 
Saburovą.

— Klausyk, Jegorai Petrovičiau, — 
nutraukęs diktavimą, staiga pasakė jis.
— O jei Vostrikovą pasiuntus? ,

— Galima Vostrikovą, — pasakė šta
bo viršininkas. — Jūs žodžiais nieko ne
perduos! te, tik įsakymą?

— Blogas įsakymas, jei prie jo dar 
reikia ką nors žodžiais perduoti.

— Na, jei žodžiais nereikia perduoti, 
galima Vostrikovą.

— Aš jį pasiųsčiau, — mostelėjo Pro
cenko į Saburovą, — bet sunku trečią 
kartą tą pačią naktį eiti.

— Eiti sunku, o nueiti lengviau, — 
pasakė štabo viršininkas. — Jis juk pil
vu du kartus šliaužė, kiekvieną kalvelę, 
kiekvieną duobutę žino.

— Taip... Teks. Įsakymas turi būti 
ten. Procenko pažiūrėjo į miegantį Sa
burovą ir užsimąstė.

— Na, štai kas, — pasakė jis, — su
galvojau.

— Ką sugalvojote? — paklausė štabo 
viršininkas.

Sugalvojau, kaip Saburovas duos 
mums žinią, kad nuėjo ir nunešė ... 
Alėksiejau Ivanovičiau, — purtydamas 
pažadino jis Saburovą.

— Taip, — ryžtingai pašoko Saburo
vas ir susizgribo, kaip esti su netikėtai 
užmigusiais žmonėmis.

— Štai įsakymas, imk, — pasakė Pro
cenko. — Vos tik nusikasi iki Remizovo, 
pasakyk, kad tučtuojau viršum Volgos 
paleistų mums išsyk žalią ir raudoną ra
ketą. O jei raketų jie neturi, tai kad ta 
kryptimi paleistų į orą iš karto tris au
tomatų šūvių eiles šviečiančiomis. Iš 
Čia matysis?

— Taip, — pasakė Saburovas.
— Na, tad žinosiu, kad nuėjai ir nu- 

nešei įsakymą. Tu pakely man neužmig
si? — patapšnojo Procenko Saburovui 
per petį. — Staiga užmigsi, — atsibusi 
o jau diena?

— Neužmigsiu, — pasakė Saburovas.
— Vokiečiai neleis.

— Nebent vokiečiai, — nusišypsojo 
Procenko. — O rimtai kalbant, smarkiai 
nuvargai?

— Nieko, neužmigsiu, -*■ pakartojo 
A Saburovas.

'— Na, gerai, sėskis už stalo.—Ir pra
vėręs duris, Procenko šūktelėjo:

— Kaip ten su arbata?
Paskui jis išėjo už durų ir tyliai kaž

ką paliepė. Po dviejų minučių, kai Pro
cenko, Saburovas ir štabo viršininkas 
greta sėdėjo už stalo, Vostrikovas įnešė 
varinį padėklą, kuriame, be trijų arba
tos puodukų, buvo saujelė pyragaičių ir 
indas su vyšnių uogiene.

— Štai, — pasakė Procenko, — virti
niais aš tavęs pavaišinti negaliu, o uk- 
rainietiškomis vyšniomis — prašom..

— Jis pavartė rankose indą ir nagu 
perbraukė užrašą etiketėje: “Deržkon- 
servtrestas,” “Kijevas.” — Jauti? Nuo 
Kijevo vežioju.

—Taip visą laiką nuo Kijevo ir vežio- 
jate? — paklausė Saburovas.

— Na, ne, sumelavau, žinoma. Kaž
kur prie Voronežo, tur būt, išdavė. Mėg
stu vyšnias... Na, gerkime arbatos.

v Instinktas šnibždėjo Procenko, kad 
per didelis užuojautos parodymas Sabu
rovui tik pabrėžtų, jog galvoji apie ga
limą jo mirtį. Generolas nelauktai ėmė 
pasakoti apie raudonųjų viršilų mokyk
lą prie VUCJK, kurioje jis kadaise mo
kėsi.

— Nieko sau mokė, — kalbėjo jis..— 
Išvaizda buvo gera: unforma, galifė. 
Tarp kitko, nors tada ir nebuvo priimta, 
net šokių ir gero elgesio mokė.

— Na, ir kaip, išmokė? — nusišyp
sojo štabo viršininkas.

— Tai jau tau spręsti, Jegorai Petro
vičiau, kaip — išmokė ar neišmokė?

— Rimtai kalbant, kaip kada, — pa
sakė štabo viršininkas.

— Teisingai. Kai mano štabe daro 
manaip, tai mano geras elgesys lieka, o 
kai ne manaip ką nors daro, tada už
mirštu, kad mane mokė gero elgesio. 
Toks keistas charakteris, užmaršus.

Saburovas išgėrė puoduką karštos ar
batos ir vėl beprotiškai užsinorėjo mie
go. Po antrojo jis lyg truputį pralinks
mėjo. Uogienė buvo skani, vyšnios to
kios, kokias jis mėgo vaikystėje — be 
kauliukų. Procenko įsakė paduoti po tre
čią puoduką. Dabar Saburovas pajuto, 
kad laikas eiti. Jis nurijo keletą gurkš
nių ir pakilo.

— Ko nebaigei gerti? — paklausė 
Procenko.

— Metas, drauge generole. Leisite 
eiti?

—Eik, vadinas, jei raketų nėra, trys 
automatų šūvių eilės.

— Aišku, — pasakė Saburovas.
— Volgos link...
— Aišku.
Atidavęs pagarbą, Saburovas Išėjo. 

Procenko ir štabo viršininkas nutilo.
— Na, kaip, — kreipėsi Procenko į 

įėjusį štabo vadą, — žmones iš batalijo
nų atvedė čia?

— Baigia vesti.
— Pasiskubinkite, greit aušra, jei ta

da vesite — be reikalo žmonių prarasi
te... Vadinas, nueis? — prisiminęs Sa
burovą, pasakė Procenko štabo viršinin
kui.

— Mano nuomone, taip.
— Mano nuomone, taip pat. Kai jį 

siunčiau, žinai, buvo tokia minutė, jog 
tiesiog norėjau pasakyti: nueisi trečią 
kartą — tau Lenino ordinas, generolo 
žodis. Nepatvirtins, savo nusiimsiu, ati
duosiu.

Tuo metu Saburovas šliaužė apledėju
sia žeme. Gal artinantis aušrai vokiečiai 
manė, kad niekas čia daugiau nebeeis, 
o gal jiems tiesiog įkyrėjo visą naktį ap
šaudyti pakrantę, bet jis nušliaužė jau 
pusę kelio, o iš viršaus netrinktelėjo nė 
vienas šūvis. Jis dėl to net ėmė būgštau
ti. Jis parengė parabelių ir atsuko sau
giklį, paskui, atsirišęs nuo diržo vieną 
citrinukę, paėmė ją į dešinę ranką. Nors 
šitaip šliaužti jam buvo sunkiau, bet 
granatos jis neišleido, laikydamas ją 
taip, kad galėtų sviesti ištikus pirmam 
pavojui. Paskui jis prisiminė įsakymą. 
Na, ką gi, blogiausiu atveju antrąją 
granatą jis mes sau po kojų. Nors po 
pusšimčio žingsnių jis ėmė kratytis šios 
minties.’ Pasąmonėje jis nujautė, jog ir 
šį kartą viskas išdegs. Ir, iš tikrųjų, jis 
prišliaužė griuvėsius aname šone, ir vi
su keliu viršum jo galvos nepasigirdo nė 
vieno šūvio.

— Vėl tu, Saburovai, — pasakė Gri- 
gorovičius. ’ '

— Vėl aš.
— O kur Filipčiukas?

Užmuštas.
— Kur užmuštas? •
— Ten, netoli ano šono.
—Ką, krante guli?

— Krante, bet pas mūsiškius.
Įėjęs pas Remizovą, Saburovas įteikė 

įsakymą. Remizovas perskaitė įsakymą, 
paskui paklausė apie Filipčiuką. Pasi
kartojo toks pat trumpas pokalbis, koks 
ir su Grigorovičium.

— O dokumentų neatnešei? — paklau
sė Remizovas.

— Ne, aš juos generolui atidaviau.
(Bus daugiau)

Chicago, II
Diskriminacija Kaipo Proble

ma Labdarybės įstaigose
Didelių miestų žmonės turi 

įvairiausių problemų. Kadan
gi šimtai tūkstančių jų gyve
na prigrūstuose miesto kvar
taluose, apsupti skurdu, nea
pykanta, jie be pagalbos ne
gali išrišti savo problemas. 
Kiekvienas didelis miestas tu
ri įvairiausias viešas ir priva
tes labdarybės organizacijas, 
kurių tikslas yra padėti mies
to neturtingiems. Pav., Chica
go turi apie 700 labdaringų 
įstaigų. Tos įstaigos, artimai 
veikiančios su vyrais, moteri
mis ir vaikais visokių tikybų, 
spalvų h* tautinių kilmių, žino, 
kaip tie žmonės gyvena.

Neseniai Chicago Council of 
Social Agencies, kuri atsto
vauja 250 didžiulių gerovės 
įstaigų, savo raporte. pareiškė 
savo nusistatymą, /apie tuos, 
kuriuos aptarnauja:

“Miestas yra žmogaus pa
darytas. . . žmogaus sugalvo
tas . . . žmogaus pastatytas. . . 
kiekvienas akmuo kiekvienoje 
statyboje buvo ten žmogaus 
padėtas. Mūsų žmonės yra 
statytojai. Jie yra mūsų miesto 
stiprumas... 4 milijonai teore
tiškai lygūs vyrai, moterys ir 
vaikai įvairių rasių, tikybų ir 
spalvų... bet statytojas nie
kina statytoją su neapykantos 
žiaurumu... Nežinojimas ko
voja demokratiją ir neapykan
ta užpuola miestą.”

Kaip visi dideli miestai, taip 
ir Chicago turi įvairiausių gy
ventojų . Turi 350,000 negrų, 
20,000 japonų - amerikiečių, 
600,000 žmonių europiškos 
kilmės.

“Suprantama, kad dauguma 
Chicagos labdaringų įstaigų 
kasdien įrodo, kad žmonės 
įvairių rasių, tikybų ir tautiniu 
kilmių gali kartu linksmai 
dirbti ir žaisti, bet kitos turi 
visai kitokius nedemokratiš
kus nusistatymus. Ir šios įstai
gos sudaro problemą, kuri lie
čia visą labdarybės planavi
mą,” sako Chicago Council of 
Social Agencies.

Šis Council, kuris veįkia kai
po centras visoms miesto įstai
goms sumažinti žmonių var
gus, sukoncentruodamas visas 
informacijas, turi savo pro
gramą; randa, kur pagalba 
reikalingiausia, ir planuoja, 
kaip padėti, kaip pagerinti 
aptarnavimus, ir padidinti ko
operaciją tarpe egzistuojan
čių įstaigų.

Council žinojo, kad buvo 
diskriminuojama prieš neku
rtas mažumų grupes, kad jų 
teisės , kaipo piliečių buvo at
imtos ir jo direktoriai pasky
rė komitetą “ištyrinėti be jo
kių suvaržymų arba instrukci
jų rasinės diskriminacijos 
klausimą, kaip jis liečia Coun
cil ir jo visas nares.”

Kada komitetas padarė ra
portą, rekomendavo, kad pa
galba visiems būtų lygiai tei
kiama, nepaisant rasės, tiky
bos arba tautinės kilmės; re
komendavo, kad įstaigos, -ku

rios aptarnauja mažumą gru
pes, turėtų atstovus iš tų ma
žumų grupių ir pasamdytų 
štabo narius pagal kvalifikaci
jas. Kitais žodžiais, svetima 
pavardė, tamsi oda, arba ti
kyba neturėtų jį sulaikyti nuo 
darbo arba nuo paaukštinimo.

Kada šiandien kiekvienas 
amerikietis įvertina žmogaus 
kilnumą, yra puikus pavyzdys, 
kad toks miestas, kaip Chica
go, rimtai stengiasi užbaigti 
diskriminacijas labdarybės ir 
sveikatos srityse. Chicagoje 
viešos ir privatės organizaci
jos praleidžia apie $149,00Q,- 
000 per metus. Ir tos labda
ringos organizacijos nori at
siekti savo tikslą iki aukščiau
sio laipsnio. s

Common Council

Miami, Florida
MIAMI BEACH

Kuo žmonės būna patenkin
ti, kurte atvažiuoja trumpam 
laikui? Pirmiausiai — vietos 
maudynėmis. Ekskursantai 
stengiasi kuo greičiausiai nuo 
saulės parausti. Vandenyje 
taškosi, šokinėja prieš vilnis, 
guli prieš saulę ant smėlio. 
Musių nėra; jeigu miegi, tai 
gali ramiai miegoti.

Smėlis yra balsvas ir neak- 
menuotas. Vandens šiluma 
yra apie 75 laipsniai, tai nors 
ir per visą dieną būtumei van
denyje, tai nebūtų šalta. Mau
dynės veltui, bet persirengti 
vietų veltui nėra. Tūli persi
rengia savo automobiliuose, o 
kaip kurie ir ant smėlio; va
gių mažai, drabužiai būna 
saugūs. Tūli viešbučiai turi 
atsitvėrę pajūrio plotus dėl 
savo svečių, galima ir vieta 
pasirendavoti.

Kurie mėgsta žuvauti, tai 
gali tą atlikti be jokio leidi
mo. Yra daug tiltų, nuo ku
rių paranku meškerioti; bet 
pakraštyj nekokios pasekmės, 
didžiumoje mažytės žuvys; 
bet pavažiavus toliau nuo 
krašto, tai yra didelių, ypa
tingai gęj;os tuna, king fjsh ir 
kitos žuvys.

Miami Beach platus šmotas 
balsvo smėlio, kiek toliau 
kietrįešutų (kauknatų) pal
mės, ant kurių riešutai kabo. 
Kiek toliau nuo pajūrio tęsiasi 
eilės viešbučių, didžiumoje 
baltos spalvos, kurie apsodinti 
įvairiais medžiais ir medeliais. 
Elektros šviesos įvairiomis 
spalvomis garsina tuos viešbu
čius.

Atvykę turistai visaip laiką 
praleidžia, vieni maudosi, kiti 
žuvauja, kiti dar bando savo 
laimę išbandyti ant šunų 
lenktynių, o vėliau — arklių; 
moterų daugelis eina į bingo 
ir kitokius lošius.

Stasys Puta.

LLD 75-tos kuopos metinį 1̂ 
susirinkimas įvyks gruodžio'5 
d., drgg. Paukštaičių namuose.

Susirinkimas įvyks anksčiau, 
kaip visuomet buvo, nes tu
rėsime daug darbų atlikti. Tu
rėsime išrinkti kuopos valdy
bą sekantiems 1949 m. Tu-

<

Newyorkieciai pikietuoja Ispanijos konsulatą protestui 
prieš nuteisimą mirtin 13-kos respublikiečių vadų. 
Praeityje panašios demonstracijos yra išgelbėjusios gy- 

’ vyBes daugelio respublikiečių.

CLEVELANDO ŽINIOS
ŠIEMET ANKSČIAU 

SUBRUZDO
Lapkr. 10 atsilankė d. Rad

zevičius. Jis sako, LLD kuopos 
sekretorius Stripeįka atsiuntė 
mane iškolektuoti duokles, šie
met nusitarta anksčiau šį dar
bą pradėti, tai jis tuo reikalu 
čia ir atvyko.

Na, ir iškolektavo ne vien 
LLD duokles, bet taipgi “Vil
nies” prenumeratą ir dar vieną 
dolerį aukų “Vilnies” reika
lams.

Mes. buvome tuo labai paten
kinti. Gerai, kad organizacijos 
reikalais rūpinamasi, kad net 
į namus atvyksta duoklių paim
ti. Už tokį darbą reikia duoti 
kreditas draugijos viršinin
kams. -

Jis atvežė mums ir naują 
knygą*- “žmogus ir Mašina.” 
Matyti ji bus labai žingeidi, 
vien kelis pasveikslus pama
čius apima žingeidumas.
ANTRAS GERAS DARBAS.
Paskui buvo atvykęs ir kitos 

organizacijos sekretorius duo
kles paimti. Išsikalbėjome apie 
svarbiuosius dienos įvykius. 
Jis užsiminė apie kovą už civi- 
les teises.- Kituose miestuose 
pravesti areštai žymesnių an- 
ti-fašistų, bet Clevelande kol 
kas tik vienas partijos vadų 
buvęs areštuotas.

ĮDOMI MISIJONIERIO 
KALBA.

Dr. George Howard, ilgai ka

rėsime aptart apie parengi
mus, kaip surengt, kad būtų 
daugiau pasekmingi ir gal tu
rėsime surengti didelį paren
gimą salėje.

Taip pat visi dalyvaukite ir 
pasiimkite knygą “žmogus ir 
Mašina.” Tai LDD išleista 
knyga šiais metais. Visi na
riai kviečiami susirinkt 2-rą 
vai. po pietų.

Antanuk.

žinėjęs po svietą su Metodistų 
Bažnyčios misija, kalbėjo aną 
dieną Clevelande. Jisai aiškino, 
kad Central i nėj ir Pietų Ame
rikoje žmonės labai biedni. štai 
kokius faktus jis davė;

Apie 80% visų gyventojų 
nemoka skaityti ir .rašyti. Ir 
nesistengia juos šviesti.

Vidutinis žmogaus gyvenimo 
amžius: Peru 32 metai; Čilėj 
35 metai; kitose šalyse pana
šiai, kuomet Jungtinėse Valsti
jose yra 65 metai.

Tų šalių žmonės ieško išei
ties iš sunkios savo padėties. 
Kaltinimas komunistų, kad jie 
ten kurstą žmones yra nepama
tuotas. Jei žmonių būklė būtų 
geresnė, ten būtų ramu. Kas 
kita dabar. Vieton smerkti ko
munistus, mes turėtume patys 
save kaltinti, sakė Dr. Howard. 
Jungtinės Valstijos yra turtin
ga šalis, bet kiek prisidedame 
prie pakėlimo anų šalių žmo
nių, prie pagelbos jiems?

Nepakęsdami sunkios padė
ties žmonės linksta prie komu
nistų, nes komunistai rūpinasi 
beturčių reikalais. V. M. D.

Brussels, Belgija. — So
cialdemokratas Spaak suda
rė naują Belgijos ministrų 
kabinetą iš socialistų ir kle
rikalų.

Paryžius. — Sovietų dele
gatas Višinskis vadino at
matomis anglų-amerikonų 
peršamą komisiją “Balkanų 
rubežiams tėmyti.”

Paruoškime savo dienraštį 
garbingam minėjimui 30 me
tų sukakties. Gaukime daug 
naujų skaitytojų, suruoškime 
daug parengimų Laisvės pa
ramai, surinkime daug ąukų 
ir sudarykime stiprų biudžetą 
1949 metams.
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Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio
Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinui 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

. Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2178
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n 120 Metų nuo Čeiuiševskio 
Gimimo Dieiios

išėjo į visuome-

va- 
atžvilgiu prieš 
nagrinės mūsų

moks- 
vienas 

savo

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA Ū/ENĄ IR NAKTĮ i DIENAI SAVAITĖJE

Pagarbos ir gilaus dėkingu
mo jausmu Tarybų Sąjungos 
visos tautos pagerbia vieno iš 
geriausių Rusijos žmonių—N. 
G. černiševskio atminimą. Mes 
didžiuojamės šiuo dideliu žmo
gumi, jo drąsa kovoje su au
tokratija ir baudžiava, jo be
galiniu atsidavimu liaudžiai, 
jo galinga revoliucine dvasia.

Marksas specialiai mokėsi 
rusų kalbos, kad galėtų susi
pažinti su didžiojo mokslinin
ko kūriniais. “Jeigui. . . mo
kytojo Černiševskio veikalai,” 
—rašė Marksas Pirmojo Inter
nacionalo rusų sekcijai,—“da
ro tikrą garbę Rusijai.” V. I. 
Leninas gerbė ir mylėjo čer- 
niševskį, apibūdinęs jį kaip 
genialų ateitį numačiusį vei
kėją. J. V. Stalinas, išvardy
damas rusų tautos didžiųjų 
sūnų vardus, greta Plecfiano- 
vo, Lenino, Bielinskio paminė
jo Černišfevskio vardą.

Pažangiosios visuomenės da
lies mokytojas, ryškiausias at
stovas XIX šimtmečio rusų 
klasinės filosofijos, paruošu- 
sios dirvą marksizmui plisti ir 
vystytis Rusijoje, N. G. Čer
niševskis suprato savo veiklos 
žymią reikšmę. įkalintas Pe
tropavlovsko tvirtovėje, jis 
rašė žmonai: “Mūsų su tavim 
gyvenimas priklauso istorijai; 
praeis šimtai metų, ir mūsų 
vardai vis dar bus mieli žmo
nėms; ir prisimins mus su dė
kingumu, kai jau bus užmiršę 
beveik visus, kas gyveno vienu 
laiku su mumis . Taigi reikia 
mums nepažeminti savęs 
lumo ir būdo 
žmones, kurie 
gyvenimą.”

Černiševskis
ninę-politinę areną kaip revo
liucinis demokratas, vadas ir 
idėjinis įkvėpėjas tos kartos

mūsų revoliucionierių — “raz- 
nočincų” (nekilmingųjų inte
ligentų), kurie pakeitė^ dvari- 
ninkiškus revoliucionierius-de- 
kabristus. Visą savo žymų ir 
giliai jaudinantį gyvenimą jis 
atidavė savo tėvynei, tarnavi
mui savo liaudžiai, černiševs
kis, anot Lenino, “mokėjo 
veikti į visus jo epochos po
litinius įvykius revoliucine 
dvasia, pravesdamas — per 
cenzūros kliuvinius ir užtva
ras —. valstiečių revoliucijos 
idėją, masių kovos dėl visų 
senų valdžių nuvertimo idė
ją-”

N. G. černiševskis gimė 
1828 rhetų liepos 12(24), Sa
ratove. »1846 metais jis įstojo 
į Peterburgo universitetą. Tai 
buvo baudžiavos gilios krizės 
Rusijoje ir revoliucinio judėji
mo pakilimo Vakaruose me
tai. černiševskis vystėsi ir 
formavosi, visų pirma, pažan
gios rusų visuomeninės min
ties revoliucinių-demokratinių 
ir materialistinių tradicijų pa
grindu. Jis buvo puikiai su
sipažinęs ir su Vakarų mąsty
tojų kūriniais. 1850 metais 
jaunas černiševskis jau buvo 
pilnai susikūręs materialistinę 
pasaulėžiūrą .

Nuo 1854 metų žurnale 
“Sovremenik” prasidėjo čer
niševskio išimtinai vaisinga ir 
visapusiška publicistinė veikla, 
apėmusi politikos, politinės 
ekonomijos, meno istorijos bei 
filosofijos sritis. Jis padarė 
didžiulę įtaką rusų literatūros 
ir mokslo išsivystymui.

Černiševskis — gilus 
liniukas ir mąstytojas, 
iš labiausiai mokytų
epochos žmonių — tapo žymiu 
revoliucinio - demokratinio ju
dėjimo, vadu. 1862 m. caro vy
riausybė uždarė savo pavojin-

įą priešą Petropavlovsko tvir
tovėje. Bėįeitf Z2 ribėtus' Čer
niševskis praleido t kalėjime, 
katorgoje ir ištrėmime. Bet jis 
nesudėjo ginklų, nenutraukė 
aistringos revoliucinės kovos, 
įrodė savo pasirengimą bet ką 
paaukoti liaudies pergalės ir 
laimės vardu.

Caro vyriausybė uždraudė 
net paminėti Černiševskio var
dą. Vis dėlto didžiojo revo
liucinio demokrato kūriniai 
buvo perduodami iš rankų į 
rankas, skaitomi ir dar kartą 
skaitomi pogrindiniuose rate
liuose, uždegdami skaitytojų 
širdyse karštą neapykantą vi
siems išnaudotojams ir enegė- 
jams, stiprindami tikėjimą Ru
sijos šviesia ateitimi.

černiševskio pasaulėžiūros 
pagrindas — materialistinė fi
losofija. Jis priėjo marksizmą 
daug arčiau už savo pranokė
jus. černiševskis padarė di
delį žingsnį į priekį, palyginus 
su Hegeliu ir Feuerba’chu. Jis 
tęsė Bielinskio ir Gerceno fi
losofijos materiaĮistinę liniją 
ir pakilo į naują, aukštesnę 
pakopą. Jis pliekė vokiečių 
filosofus, kaip Hegelį, už jų 
sistemų idealistinį pobūdį ir 
konšefvatyviškūmą, už reak
cinius mėginimus 
tuometinę vokiškąją 
'“Man rodosi,

jgyWM&Y' W tr-
.k^jitnas rusiį- lįau4i& šviesia 
;socialistine1 ateitimi. Jis rūgi
no: “Mylėkite ją; siekite jos, 
dirbkite jai, artinkite ją, per
kelkite iš jos į dabartį, kiek 
galite perkelti.” N. G. černi
ševskis matė savo istorinę pa
skirtį revoliuciniu darbu pri
artinti sbčialistinę visuomenę.

Socializmas galėjo nugalėti 
jr nugalėjo tik kaip proletari
nis socializmas, besiremiąs 
rnarksizmo-leninizm'd mokslu. 
Didžioji Spalio socialistinė re
voliucija buvo pergalinga to
dėl, kad ją parengė ir įvyk- 
(dė darbininkų' klasės partija, 
b oi šė vikį p arti j a.

čėrnfšeVskis priklauso, tiems 
žm'oiiijbs genijams, kurie, 
anot jo, “pralenkdami savo 
epochą', turi garbę numatyti 
Ateinančios dienos aušrą, tu
rėjo drąsos pasveikinti jos at
vykimą.” Mūšį liaudis nūnai 
įurodo kelią’ kitoms tautoms. 
■Ir mums, tarybiniams žmo
nėms, taip toli nužengusiems į 
priekį, civilizacijos ir pažan
gos keliu, ,be galo brangus N. 
G. černišėvšlUs — didis demo
kratas, kovotojas ir mąstyto
jas.

meno, kad jis teisingai vaiz
duotų gyvenimą,. jį
duotų tikrą kritinį fkftrpvČS 
įvertinimą, černiševskis dėstė 
materialistines ir revoliucines* 
demokratines pažiūras ne tilt 
savo mokslo veikaluose —eko
nomikos, istorijos, filb'sbfijos, 
bet ir meno bei literatūros — 
kritikos kūriniuose.

černiševskis svajojo sukelti 
yalstiečius į socialistinę revo
liuciją. žinoma, tai buvo liau- 
dininkiška iliuzija. Valstiečių 
fevoliubija negalėjo atverti 
kelio į socialistinę visuomenę. 
Rusijoje tada dar tik užgimė 
proletariatas—vienintelė kla
sė, sugebanti nuvesti visuome
nę į socializmą; Bet skirda
masis nuo vakarų socialistų- 
utopistų, černiševskis jungė 
socializmą su revoliuciniu de
mokratizmu. ‘

Romano “Ką daryti?’.’ did
vyrė Vera Pavlovna sapne pla
to š’alį pilną linksmybės, 
džiaugsmo, laimės’, laisvo dar
bo visiems žmonėms' šalį, žiū
rėdama į šią pasakų šalį, Vera 
Pavlovna sušunka: “Nejaugi 
Jai mes? Nejaugi tai mūsų 
žertie ? Aš girdėjau mūsų 
dainą, jie kalba rusų kalba.”

R® lakę (Wda

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
lei. EVergreeri

Paul Gustas Funėfal Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
x Skersai' gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABOĖIUS
Telefonuokite dieną šY naktį

EVergfeen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti’ paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenini, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

A^ehlški apfetovWf sūteRft&ntf šeimom sulyg' paref- 
kalavim'd. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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August Gtistas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOŪRTfif AVĖ., BŪObŽLYJif ffc f.' 

(kam p. 68th Št.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimui šermenų

ir ^t., telefonuėkite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums iuoiau pristatys gėlių bukletą ar Všinilcą, 
ko jūs feikalausite.

Specialistai Pritaikymui
Šermėnfitteį Vėštttvems ir Bankietaniš

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 854 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

9

■U

i

pateisinti 
tikrovę.

rašė černi
ševskis apie Hegelį, kad jis 
dabartines dalykų padėties, 
dabartinės visuomenės san
tvarkos vergas... jo išvados 
.būkščios.” N. G. černiševs
kis ne tik įsisavino dialektiką, 
bet siekė padaryti ją kovos 
ginklu, savo visuomeninės- 
politinės ir literatūrinės vei
klos galingu įrankiu.

“černiševskis, — rašė Leni
nas,—vienintelis tikrai didelis 
rusų rašytojas, kuris sugebėjo 
nuo 50-jų metų iki pat 88-jų 
metų pasilikti ištisinio filosofi
nio materializmo lygyje ir at
mesti neokautininkų, pozityvis
tų, inachistų ir kitokių painio
tojų paniekds vertas nesąmo
nes. Bet černiševskis nesuge
bėjo, teisingiau, negalėjo, dėl 
rusų gyvenimo atsilikimo pa
kilti iki Markso ir Engelso di
alektinio maiterializmo.”

černiševskis — žymus eko
nomistas. Nebus perdėta pa
sakius, kad jis sukūrė ekono
mikos mokslą Rusijoje. Jis 
žiauriai kritikavo Bastijos, Sė
jo, Vernadskio ir kitų tipo 
vulgarius ekonomistus, atsklei
dė ASamo-Smito ir DoVydo Ri
kardo buržuazinės politinės 
ekonomijos klasinį ribotumą. 
Marksas aukštai vertino Čer
niševskio ekonominius veika
lus, pilnus originalumo, jėgos 
ir minties gilumo.

Černiševskis aštriai puolė 
amerikinį ekonomistą Kerį už 
jo skelbiamą klasinių interesų 
“harmoniją.” Būdamas “pažy
mėtinai giliu kapitalizmo kri
tiku” (Leninas),* Černiševskis 
pakilo iki klasių kovos supra
timo ir puikiai vystė šią mintį 
savo veikaluose. Jis suteikė 
mirštamų buržuazinių literatų 
apibūdinim^ užrašydamas sa
vo dienoraštyje “Nemyliu aš 
šių ponų, kulfie kalba laisvė, 
laisvę — o šią laisvę apribo- 
ją tuo, kad pasakė šį: žodį ir 
užrašė jį įstatymuose, o ne
vykdo gyvenime, kad naikina 
įstatymus, bylojančius apie 
nelygybę, o nenaikina sociali
nės tvarkūs, kPrioje devynios 
dešimtosios liaudies — vergai 
bei proletarai.” Dalykas yra 
tas, pažymi černiševskis, “kad 
viena klase nesiurbtų kitos 
kraują.” 1 -

Stambus černiševskio nuo
pelnas — rasinių- teorijų iš
naudotojiškos esmės atskleidi
mas. Nurodydamas kaip pa
vyzdį JAV, kuriose vyko ko
va prieš pietų velrg Vai džius, 
Černiševskis parodė rasinės 
Priespaudos, rasinės nelygy
bės klasinę prasmę.

Černiševskis įžymus meno 
teoretikas. Savo magistro dis
ertacijoje “Meno estetiniai 
šantyki’ai su tiktoVe” jis pa
sistatė tikslą materialistines fi- 
losofijdš pi/^riridū. sūdAryti 
“realistinę kryptį” estetikoje. 
Prieš dvarininkišką7 estetiką', 
skelbiančią principą “menas 
menui,” černiševskis pastatė 
naują principą: “Črožis yra

M. Grigorja'nas.

Alytaus Apskrities Darbininkų ir Valstiečių 
Korespondentų Suvažiavimas

Š. m. rugpjūčio men. 5 d. 
įvyko pirmasis 
skrities darbininkų ir valstie
čių korespondentų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo arti 
šimto žmonių. Pranešimą apie 
darbininkų ir valstiečių korės- 
pondeiitą uždavinius kovoje 
dėl stalininio penkmečio pla
no įvykdymo perz ketverius 
metus padarė “Tiesos” atsa
kingasis redaktorius Zimanas. 
Po pranešimo išsivystė gyvos 
diskusijos, kuriose aktyviai 
dalyvavo suvažiavimo daly
viai. Diskusijose kalbėjo mo
kytojas Krušna, Alytaus mo
kytojų sefninari’jos mokinė 
Aukutytė, terpentino ir kani- 
folijos fabriko žymūnas Me- 

; kionis, nusipįlnęs rcspubli- 
I kos mokyto j a s Klima- 
jvičius, bibliotekos vedėjas 
Vitukynas, Butrimonių vals
čiaus “Pirmūno” kolektyvinio 
ūkio pirmininkas Banislaus- 
kas, AJytaus Apskrities proku
ratūros darbuotojas Kvedara- 
vičius, “Tarybinės Dzūkijos” 
laikraščio redaktorius Buze- 
vičius, LLKJS Alytaus apskri
ties komiteto propagandos 
skyriaus vedėjas Milaševičius 
ir daugelis kitų. Kalbėjusieji 
padarė visą eilę konkrečių 
kritiškų pastabų dėl darbo su 
darbininkų ir valstiečių ko- 
respondėntais, nurodė sp'audbs 
trūkumus', įnešė vebti’nguį pa
siūlymus sienines, ap'skritiėš’ ir 
respublikinės spaudos darbui 
pagerinti; darbinin'kų ir vals
tiečių korėspb’ndėntiį dalyva
vimui spAūddje suaktyvinti.

Su gyVu susidoblėjimu ir pa
sitenkinimu išlllaū'sė suvažia
vimo dalyviai pTokPratūJos 
darbuotojo' Kvedaržiyičiąu<s 
pareiškimo apie tai, kaip pro
kuratūra reaguoja it reaguos 
į.spAųdos Signdltrs. Jis hur6- 
•dė eilę Atsitikimp1,' kada pro- 
kuratūroš organai, remdamie
si respublikinės, vietinės, o 
taip pat zsienInW šp'AU'dos iš
keltais nušižeii^imo fąktais, 
patraukė nūsikMijėlius' teismo 

. atsakomybėn ir visu tarybinių 
* įstatymų griežtumu nubaudė 
liaudies turto grobstytojus, 
kyšininkus, tarybinių įstatymų 
laužytojus.

Didesnę kalbą 
pasakė LKP (b) 
skrities komiteto

Bet siekiant tai sėkmingai
Alytaus ap- atlikti, būtina, kad redakcijos

suvažiavime 
Alytaus ap- 
sekretorius 

Lopato, kuris riUrodė^tūj', kad 
reikia spaudos skiltyse vystyti 
kritiką ir savikYiti’ką, nesibijo
ti kritikuoti, nesniekam nebus 
lėišta užgniaužti kritiką ar 
keršyti už ją. l’ačidu šalia 
kritikoš, šalia visokių trūkumų' 
iškėlimo, būtina rodyti taipogi 
ir teigiamą patyrimą. Juk 
žmonės dirba pasiaukojančiai 
iį pasiekia puiikius laimėjimus. 
Palodyti žmones, parodyti 
plačiau jų darbus turėtų tiek 
sieniniai laikraščiai, tiek ap
skrities Uikraš£is “darybinė

palaikytų nuolatinius ryšius su 
masėmis, su darbininkų ir 
valstiečių korespondentais, di
dintų jų eilės, pamokytų juos, 
padėtų sieninei spaudai, kur 
auga pagrindiniai dūrbininkų 
ir valstiečių kadrai. Tačiau 
vietinis laikraštis silpnai dirba 
šioje srityje, o partijos komi
tetas liėatkreipė jo dėmesį į 
tai. Reikia, kad “Tarybinė 
Dzūkija” rengtų skaitytojų 
konferencijas. Tada ji daž
niau išgirs jų nuomonę, -jų pa- 
geidūvimuš, galės padaryti 
laikraštį įdomesnį ir aktuales
nį, tūda ir rašančių į jį skai
čius žymiai išaugs.

Lopato iškėlė, .jog tiek vie
tinis laikraštis, tiek ir ‘‘Tiesa” 
nerašo apie miesto šefavimą 
kaimui, apie miesto pagalbą 
kaimui.

Kalbėtojas nurodė, kad 
laikraščiai turėtų daugiau ra
šyti apie vietinių tarybų, klu- 
bų-skaityklų, agitatorių darbą.

“Tarybinės Dzūkijos” re
daktorius Bązevičius savo kal
boje pripažino kritiką “Tary
binės Dzūkijos” adresu teisin
ga ir pažadėjo, kad bus pada
rytos visos išvados iš jos.

Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją, kurioje darbininkų ir 
valstiečių korespondentai įsi
pareigojo ne' tik patys akty
viau dalyvauti spaudoje, bet 
suteikti dar platesnį aktyvą 
apie sieninius laikraščius, ap
skrities bei respublikinę spau
dą, nuolat kelti spaudos skil
tyse pirmūnus, vystyti kritiką 
ir savikritiką, ryžtingai kovoti 
prieš buržuazinius nacionalis
tus, kelti viešumon įvairius 
prisiplakėlius, tinginius, tary
binių įstatymų laužytojus, sa
vo darbu visuomet būti pirmo
se gretose kovotojų dėl par
tijos ir vyriausybės keliamų 
uždavinių sėkmingo įvykdymo.

pAjiėškojiMa J
Pajieškau mano draugių — Onos 

ir Magdalenoj Mažiliauškaičių. Ona 
po vyru Dobiniene. Seniau gyveno 
Newark, N. J. Iš • Lietuvos paeina 
nuo Gulbiniškių kaimo, Kalvarijos 
Apskrities. Prašau atfeišaūkit. — M. 
Valatkienė (Lereškevičiūtė), 13 So. 
Ward St., Worcester, Mass.

lėnas ir Anna Zdanavičiai, 
pereitą vasarą . buvo nuvykę į 
Šiatfrinę" Kanadą, į tas vietas, 
kur yra afikso kasyklų, šiam 
reporteriui išrodė, kad jų pasa
kojimas apie atliktą kelionę la
bai įdomus ir vertas to, kad jis 
būsų raportuotas spaudoje.

Zdanavičių kelionės tikslas 
buvo Red Lake, Ontario pro
vincijoj. Kanadon jie įvažiavo 
per International Falls, Minne
sota. Nuo International Falls 
iki Kėhora yra apie du šimtai 
mylių. Kelias geras. Pąyazia- 
vus kiek į šiaurę nuo Kenora 
jau žvyrinis kelias, per 112 
mylių, iki pat Red Lake. Į 
šiaurę nuo Red Lake jau jokių 
kelių nėra. Tik miškai ir eže
rai, i o tą ežerų daugybė.

i Red Lake yra apie 5,000 gy
ventojų. Kelios mylios nuo Red 
Lake jau yra aukso mainos: 
Didžiuma Red Lake žmonių 
dirba ir gyverta iš aukso kasy
klų. Jei darbai kasyklose einaz 
gerai, tai ir Red Lake gyveni
mas virte verda. Ir biznieriams 
tuomet sekasi.

LIETUVIAI
Red Lake ir apylinkėse yra 

lietuvių, kurie iš seną' laikų čia 
gyvena.' Vieni dirba kasyklose, 
kiti turi biznius. Yra lietuvių 
kriaučių, o K. Zalėnas, senas 
kanadietis, turi gražnų krau
tuvę. Jis yra juvelyras. K. Za
lėnas iš panagės žino visą vie
tinį gyvenimą.

Aukso kasyklose 
75 centų iki $1.40 
Auksakasiai, savo 
yra čekoslovakai, 
Ukrainai. Lietuvių 
mai nedaug, 
kaip sako 
biskį geriau gyvena;

Votietijos. Dalis jų dirba miš
kuose.

Savo' kelionėj į šiaurės Ka
nadą, Zdanavičiams teko apsi
stoti ir Minnesotoj, tose vieto
se, kur yra geležinės rūdfos ka
syklos. Jie bin)o apsistoję (351- - 
bert, Minnesota, pas Miką Ku
bą, kuris tūri taverną ir keliau
ninkams nakvynės namus. Gil- * 
bert randasi 55 mylios į šiaurę 
nuo Duluth.

Geležinės rūdos kasyklp sri
tyje bęnel didžiausias miestu
kas yrū Virginia, tūtįs’ 12,000 
gyventojų. Gilbert, Virginia' ir 
kiti miestukai labai gražūs. 
Klimatas* nepaprastai geraš, sa
kytum^ europinis', čia yržt dūiig , 
slavą, bet nemažai ir suoitolų 
;(finų). Suomiai labai gėri far
mer tai.

Ar yra lietuvių geležinės rū
dos krašte? Yra', bet nėdAUg. 
Virginia gyvena gal septyiiios 
lietuvių šeimos. SefiiSū, sako
ma, lietuvių skaičius būVė' df- 
des'nis. Ir Duluth buvo daugiau 
lietuvių.

/ J. ir A. Zdanavičiai, sako, 
prie pirmos progos ir vėl apsi
lankys šiaurinėj Minhesbtoj^ 

“V.” Reporteris.

' Į

Ant 58 privatiškų busų li
nijų New Yorke ir Bronxe jau 
pakeltas fėras iki 7 centų.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
[ Htlmboldt 2-7964

moka nuo 
į valandą, 
daugumoj, 
jugoslavai, 

palygina-
Bet lietuviai, 

Jonas Zdanavičius
‘ nes jie 

nedaug geria. Didžiuma auksa
kasių pusėtinai šumija.

Red Lake nameliai švarūs, 
bet gatvės nebrukuotos, šali
gatvių nėra.- Kai vėjas papu
čia, tai kyla dulkių debesys. 
Vandenį ima iš šulinių.

BOTĘLIAI ATSTOJA 
AUTOMOBILIUS

Automobilių čia beveik nėra. 
Juos, galima sakyti, pavaduoja 
boteliai. Ežerų čia daugybė. 
Tik ežerai, ežerai ir ežerai. To
dėl boteliai ir yra geriausia su
sisiekimo priemonė. Aišku, kad 
žuvininkystė šioje apylinkėje 
yra ne tik sportas, bet ir vers
las. žuvų didžiausia gausybė. 
Lietuviai, kaip žuvininkai, ne
atsilieka nuo kitų tautybių.

Automobilių, kaip sakyta, la
bai mažai. Tik pereitą vasarą 
čia apsijovijo vienas fordukų 
dyleris.

Teko girdėti; kad pastaruo
ju laiku ir Red Lakė krašte at 
sirado lietuvių, atvykusių i

| Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULĖY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

> Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
■w

Liūdnoje valandoje Hhnpnt Iškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

pHelAanii} atlyginimu. *

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

426 tAOYETTE ST.,’ 
Newark 5, N. S.

TeL MArket 2-8172

’**7

'-.JH

Į Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptas 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
ęOtometrtate 

#94-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y 
. Tel. ST. 2-8342 '

(shalinškAS) 
Funeral Home 

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WddbiiAVEN, ft. y 

Šateikiam garmngan laidotuvm

Koptyčlas suįeildaįhnbmįkOS 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

S pud.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)---Ant r., Lapkr. 30, 1948
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New\Mo^ga^Zinios Padėka

LED 1-ma Kuopa 
Rengia Prakalbas

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirma kuopa rengia pra
kalbas svarbiais klausimais, 
kurių tiek daug yra |pas mus 
namie—Amerikoj—ir uzrube- 
žiuose.

Prakalbos įvyks gruodžio 
(Dęc.) 9 d., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 280 Union 
Avė., Brpoklyne.

Kaip daugeliui yra žinoma, 
LLD 1-ma kuopa čia, Willi- 
amsburge, gyvuoja virs 30 
metų. Tai yra kultūrinė - ap-» 
švietos organizacija. Jos tiks
las ne vien tik išleisti kny
gas ir žurnalą šviesą ir duoti 
nariams, kurie moka $1.50 į 
metus. Ji rūpinasi ir ben
drais visuomeniškais reikalais, 
rengia prakalbas-paskaitas.

Gruodžio 9-tą turėsime du 
gabius kalbėtojus. Vienas aiš
kins naminę padėtį, antras pa
saulinę, tarpe kitko ir tai, ką 
reiškia Kinijos diktatoriaus 
žmonos atskridimas į Ameri
ką.

Komisijos Narys.

Lietuvių Kultūrinis Centras 
Ir Jo Kaimynai Profesionalai 

Ir Biznieriai

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

leidimu ir išsiuntinėjimu, jau 
šios nelabai didelės knygos iš
leidimas mums atsėjo $2,557.

Mat, viskas nesvietiškai pa
brango. Ar žinote, pavyz
džiui, kad prieš keletą metų 
vienos knygos sulankstymas ir 
viršelio priklijavimas kaštuo
davo tik 6 centus, o dabar 
kaštavo net 12 centų ?

Labai dėkui Dr.( Kaškiau- 
čiui, kad jis nė cento nepaė
mė už knygos paruošimą. O 
darbo jis įdėjo labai, labai 

"HJaug.
★ ★ ★

Todėl, draugai, labai svar
bu, kad visi senieji nariai pa- 
simokėtų duokles, kad gautu
mėme naujų narių ir kad, 
apart duoklių, kuopos ir pavie
niai geri Draugijos patrijotai 
atsimintų laikas nuo laiko 
Centrui dėl knygų ir šviesos 
leidimo paaukoti dolerį kitą. 
Keletas šimtų dolerių aukų 
per metus kaip tik ir palaiko 
mūsų Draugijos finansus vidu
tiniai geram stovyje. Joį<ių 
pelnų nekrauname, bet ir į 
Skolas nelendame.

New Yorko viešasis knygy
nas pradėjo savo gyvenimo 
antrą šimtą metų su pirmu 
prašymu aukų išsilaikymo ir 
gerėjimo lėšoms.

K SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, L. I.

• LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė. Būkite malo
nūs visi dalyvauti susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarimui. 
Pradžia 8 v. v. — Valdyba.

(281-282)

BROOKLYN? N. Y.
Lietuvių Atletų Klubo reguliaris 

susirinkimas įvyks 3 d. gruodžio, 8 
vai. vak. Bus rinkimas valdybos ir 
kiti svarbūs aptarimai. Metinis su
sirinkimas įvyks sausio 7 d., 1949, 
8 vai. vak. Visi nariai prašomi da
lyvauti abiejuose susirinkimuose, 

„XIGubo patalpose, 168 Marcy Ave. 
‘Norime priminti, kad rengsime nau
jų metų susitikimo pare, į kurią 
kviečiame visus dalyvauti. Beje, 
svarbu nariams ir duokles užsimo
kėti. — Chas. Mitchell, fin. sekr. s

(^1-282)

1 PRANEŠIMAS
JONAS JUŠKA 

NAUJOJE VIETOJE
Jonas Juška perkėlė batų krautu

ve į naują vietą. Pirma buvo Cen
tral Brooklyne, o dabar randasi 
107-18 Jamaica Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Naujoje vietoje Juška turi 
padidintą batų sandėlį. (281-283)

H PARDAVIMAI
Parsiduoda batų taisymo krautuvė, 

arba galima, išnuomoti. Didelė vieta, 
renda žema. $1800. Adresas: 64-00— 
56th Rd., Maspeth, N. Y.

(281-286)

Brooklyno lietuvių kolonijai 
vis sklindant iš Williamsbur- 
go ir Ridgewoodo į rytus liuo- 
sesnėn erdvėn, su likučiais na- 
turališko žalsvumo, atsirado ir 
vis daugiau atsiranda ten ir 
lietuvių biznierių.

Už vis didžiausiu akstinu 
lietuviškajai kolonijai ten aug
ti tapo neseniai įsikūręs Lie
tuvių Kultūrinis Centras, pui
kiausias visose rytinėse valsti
jose, o gal būt ir visose Jung
tinėse Valstijose.

Džiaugtis yra kuo, nes jau
nam ar senam yęa proga už
eiti ir rasti sau užsiėmimą ar 
ramiai pasėdėti, nes ten šilta, 
šviesu, jauku.

Ten jau susirenka, turi sa
vo pamokas - patalpas Aido 
Choras kas penktadienį, muzi
kos ansamblis Vyturėlis kas 
savaitę, o sulyg reikalo ir 
dažniau; Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlė kas šeštadienio po
pietį ; Lietuvių Liaudies Te
atras. Ten taipgi susirenka 
pašalpinio Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo ir ' Lietuvių 
Literatūros Draugijos tenykš
tės kuopos.

Kitataučių ten jau nuolat 
susirenka moterų ir kelios ki
tos organizacijos, keli bowling 
tymai, įskaitant vieną parapi
ją, pasinuomojusią vieną gra
žų kambarį pamaldoms.

Centras (oficialiai—Liberty 
Auditorium), randasi UOth 
St. ir Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y., teikia visai kolo
nijai daug patogumo. Yra 
graži auditorija koncertams, 
teatrams, šokiams; milžiniška 
gimnastų salė didiesiems ban- 
kietamš; mažesnė salė vestu
vėms, sukakties puotoms, 
krikštynų ar po šermenų su- 
grįžtuvią pietums. Yra skai
tykla, bowling alleys. Valgy- 
klon bile kada galima užeiti 
vienam ar su grupe pasivaišin
ti, pasėdėti.

Apie Kaimynus
Kaimynuose lietuvių profe

sionalų ir biznierių jau yra 
tiek, jog be vieno žodžio ki
tose kalbose žmogus galėtum 
išgyventi visą amžių ir net pa
silaidoti. štai keli iš man ži
nomiausių jų (dar ne visus ži
nau) :

Mažam ar dideliam susirgus 
gausi pagalbon daktarą Gus
taitį, gabų jauną profesionalą, 
auganti savo profesijoje, gyve
nantį 87-20—8 d t h St., Wood- 
havene.

Nori savo jaunukus pamoky
ti lietuviu kalbos, dainos, vai
dybos, šokių, nuvesi centran į 
vieną iš jau minėtų grupių, 
kur jie gražiai ir naudingai 
praleis savo liuoslaikį.
‘ Kam norisi daugiau' moky
tis dainos ir muzikos, ar kam 
rūpi sudaryti savo organizaci
jai ar šiaip pramogai muzikos- 
dainų programą, čia pat, už 
kelių blokų, 91-44—115th St., 
ras muzikę Bronę Sukackienę 
(šalinaitę).

Kur nors netęli (nežinau, 
kur) yra apsigyvenęs ir kitas 
muzikos mokytojas, neseniai 
atvykęs iš Chicagos Juozas 
Budrevičius. Ir taip pat ta
me krašte miesto gyvena dai
nos solistės Amelia Jeskevį- 
čiūtė-Young ir Suzanna Kazo- 
kytė.

Viena iš svarbiausiųjų prie
monių gyvenimui yra butas- 
namai. Net Kristus, sakoma, 
nenorėjo gimti ant atviro lau
ko. .O kad tų laikų buržua
zija vargšo staliaus Juozo 
žmonai Marijai nedavė na
muose prieglaudos, tai jie prP 
siglaudė nors kūtelėje — visgi 
pastogė.

Reikiant namų,’ ar norint 
juos parduoti, visuomet mie- 

j lai patarnaus Ormano ir Mi

ch elsono įstaiga (real estate & 
insurance), 87-07 — 94th St., 
Woodhavene. Jiedu, beje, už
siima ir visokiausių apdraudų 
pąrūpinimu. Kaipo aukšto 
mokslo vyrai, gerai kalbantie
ji ir rašantieji abiemis kalbo
mis, be abejo, jie galės patar
nauti daugelyje problemų, su
rištų su nuosavybėmis ir do
kumentais.

Visokiais teisių-teisdarybės 
klausimais greit pasiekiamas 
yra advokatas K. W. Michel- 
sonas jo raštinėje, 87-07 — 
94th St., Woodhavene, arba 
87-57 — 252nd St.-, Bellerose 
Manor.

Dar labiau niekas negyvens 
nevalgęs. Mėsa ir duona 
darbo žmogui pirmoje, vie
toje. Tais pirmos rūšies pro
duktais susiediją aprūpina 
Frank Yakštys, 339 Berriman 
Street.

Pasilsėjęs, pavalgęs kiekvie
nas nori kur nors išeiti: šis 
kraštas miesto .žolėtas, me
džių pilnas. Vienok basi ne- 
vaikščiojame. O užsimaniusį 
batų, darbinių ar išeiginių, Jo
nas Juška neleis skursti basą. 
Užeisi 107-13 Jamaica Ave., 
už 3 blokų nuo centro, ir pa
sirinksi, ko reikia avalynės sri
tyje sau ar šeimai.

Tačiau gyvename gadynėje, 
kurioje vien duona ir aprėdu 
nebepasitenkiname (gal nie
kad nepasitenkindavo, nes ir 
šventraštis sako — ne viena 
duona žmogus gyvas). Nori
me linksmybes, kad iš darbo 
pareinančius pasitiktų links
ma, nepersidirbusi žmona, vi
si norime gražiau, patogiaui 
pagyventi. Reikia įrengti na
mus naujoviškais, spėką tau
pančiais, džiaugsmą teikian
čiais įrankiais — radiju, ke
pimui, šaldymui maisto, valy
mui namų mašinomis, — to 
visko gauti trauki pas Kali
nauską, 104-12 — lllth St.

Norinčiam apdovanoti arti
muosius žiedu, laikrodėliu ar 
kita gražmena, biskelį iš ke
lio, vienok trumpu laiku pa
siekiamai randasi Kazel’s au- 
ksorių krautuvė, 72-03 Austin 
St., Forest Hills.

Ištroškęs užsigerti ko sti
presnio visuomet ras tam pro
gą pas Joną Balažen-tį, 110-04 
Liberty Avė., tik už ketverto 
blokų nuo centro.

O jeigu jau kam (noromis 
ar nenoromis) prisieitų atsi
sakyti nuo visko čia minėto ir 
neminėto, netoliausia nuo cen
tro, Wooohavene, 84-02 Ja
maica Ave., randasi šalinsko 
įstaiga, patogiai įrengta šer
menims, su mandagiu patar
navimu.

Kol kas, didžiumoje, į šią 
susiediją keliasi žmonės jauni, 
su naujomis viltimis ir per
spektyvomis gyventi ir gyven
ti gražiai ir smagiai. Jiems, 
ypatingai jų priaugantiems 
vaikams centras bus la
bai reikąlingas ir naudingas 
liuoslaikiąms praleisti, pasi
ruošti socialiam gyvenimui. O 
kur vaikai ir anūkai, ten sma
gu ir senukui. Tad— *

Lietuvių Kultūrinis Centras 
vis labiau įsigyvena širdyse 
ir tradicijose šios jaunesnės, 
bet vis augančios ir stiprėjan
čios lietuvių kolonijos, kurią 
sudaro seniau buvę padriki 
East New Yorko, Woodhave- 
no, Richmond Hill, Jamaica ir 
kiti naujokynai.

Pradžią jau turime gražią. 
Tačiau dar turėsime įdėti daug 
planingumo ir darbo ištobuli
nimui to, kas jau pradėta. 
Patsai centras ir jame veiks
mai privalo ištobulėti taip, 
kad kiekvienas lietuvis ar ge
ros valios kaimynas kitatautis 
jame rastų sau užsiėmimą ir 
vietą. Viskas tas, atsiminki
me, priklauso nuo kiekvieno iš 
ųnūsų. Ar.

Kas Naujo 
Pas Kriaučius

Lietuvių kriaučių 54-tas lo- 
kalas pasiruošia rinkimams vi
sos valdybos: pirmininko ir 
pildomos tarybos narių. .Tam 
yra šaukiamas nepaprastas su
sirinkimas gruodžio (Dčc.) 8 
d. Kriaučiams yra svarbu iš
rinkti toms įstaigoms tinka
mus, atsakomingus narius. Ir 
labai svarbu išvalyti iš lokalo 
valdybos • vedančius ' tarpe 
kriaučių pragaištingą politiką. 
Jiems visai nėapeina unijos 
reikalai, unijistų likimas dirb
tuvėse, bet jiems svarbiausia 
apeina toji šlykšti buivydinė ir 
glaveckinė politika, kuri jau 
davė kriaučiams daug vaidų ir 
bėdų praeityje, tad neturėtų 
būti pamiršta paariančius at
eityje.

Kriaučiai (nepaisant, kokių 
vienas ar kitas esame pažval- 
gų) vykdykime mūsų vienin
gumo lokale žodį, tartą 1936 
metais. Mūsų buvo likviduo
tos lokale pjovynės ir visi bu
vome užsiganėdinę, likvidavę 
tą purviną narių skirstymo lo
kale politiką. Tas skirstymas 
nei vienam gero nedavė, bet 
bosai iš to turėjo naudos, ei
linius narius pravardžiavo ko
munistais, fašistai ir dar ki
tokiais būdvardžiais.

Taigi, mes praėjusio birže
lio mėnesį parodėme, kad mes 
visi esame unijos nariai, visi 
priklausantieji 54-me skyriuje 
esame lygūs ir nesame jokiais 
kitokiais. Išsirinkom delegatą, 
kuris vien rūpinasi unijos rei
kalais, ne politikomis. Tad, 
gerbiami kriaučiai ir kfiauč- 
kos, atėję į susirinkimą gruo
džio 8-tą, padarykime tą patį. 
Išrinkime valdybą, kufi dirbtų 
unijos labui ir narių gerovei 
dirbtuvėse ir lokale.

J. Stakvilevičius. 
_________ _ .2..- ; .

Namiškiams išėjus kelioms 
I valandoms išbandyti naują 
auto, vagys dięnos šviesoje 
įsigavo į Alban/Conway bu
tą, prie E. 62nd St., New Yor
ke, ir išnešė $25,000 vertės 
brangumynų.

Jūsų draugingas simpatijos 
pareiškimas visuomet liksis 
brangiu atsiminimu.

Mrs. Mary Valatka 
ir Šeima.

Tai padėka laisviečiam, 
kurie bendrai pasiuntėme mū
sų užuojautą gėlėmis mirus d. 
Juozui Valatkai, buvusiam il
gamečiam laisviečiui, paskui 
vilniečiui, paskiausiais apie 
dešimtį metų gyvenusiam Chi- 
cagoje, kur jisai ir mirė lap
kričio 7-tą, šių metų.

MIRTINAI APDEGĖ
Iš skiepo užsikūrus ir tirš

tai pridūmavus 3 aukštų na
mui, 1397 Eastern Parkway, 
bėgdamas lauk ant laiptų pri- 
duso dūmais David Muscowitz 
ir mirtinai apdegė. Kiti 5 as
menys po biskį apdegė, bet iš
sigelbėjo dėka ten gyvenan
čiam daktarui, Abraham 
Schultz, kuris išbudęs iš mie
go nakčia ir pajutęs namą de
gant, apsirišęs veidą šlapiu 
abrūsu, leidosi po degantį na
mą prikelti miegančius.

Gretimai esančioje Brooklyn 
Women's ligoninėje 35 gimdy
vės ir kitos ligoninės tapo iš- 
gązdintos. Tačiau dežuruojan- 
čiai slaugei greit pašaukus 
gaisragesius, gaisras buvo už
gesintas nespėjus paliesti ligo
ninės.

Mirė
Amelia Adomaitis, 44 metų 

amžiaus, gyvenusi 891 Grand 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
28 d., pašarvota graboriaus S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 1 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nė paliko liūdesyj vyrą Stan
ley Adomaitis, seseris Helen 
Schwabas ir Kaziūnę Rogers, 
taipgi podukrą.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi direktorius S. Aromiskis.

N. Y. Laivakroviai Grąžinami 
Darban; Brooklyn iečiai 
Nepatenkinti Sąlygomis

Rytinio pajūrio laivakroviai, 
anot “amžino prezidento” Ry- 
ano pranešimo, balsavę 9 bal
sais prieš 1 grįžti darban bo
sų paskiausia pasiūlytomis są
lygomis. Sąlygas buvo sutikę 
priimti unijos viršininkai, tad 
stipriai siūlė unijistams jas 
priimti. Kaip buvo pravesti 
balsavimai ir balsų rėkavimas, 
kol kas dar neaišku.

Tačiau jau žinia vienas — 
Brooklyne, kur unijistai turi 
stiprų eilinių narių judėjimą, 
keturi lokalai atsisakė tas są
lygas priimti. Vienok unijos 
viršininkai bandė ir brookly- 
niečius suvaryti darban. Kaip 
jiems tas pavyko ar nepavyko, 
matykime už dienos kitos. Iš 
karto darbininkai dirbti nėjo.

Sąlygos paliečia apie 45,000 
darbininkų visu rytiniu pajū
riu. Jos yra: po 13 centų 
priedo per valandą paprasto 
laiko ir po 19 ir pusę centų 
už viršlaikį; po savaitę ato
stogų su alga po išdirbtų 800 
valandų ir 2 savaitės po iš
dirbtų 1,350 valandų; taipgi 
mokės į gerovės fondą prade
dant nuo rugpjūčio 21-mos, 
kuomet pasibaigė senasis kon
traktas.

Sutartis galios iki rugsėjo 
30-tos. \

Streikas, sakoma, kainavo 
laivų kompanijoms po apie 
$30,000,000 per dieną.

Mary Grey, buvusi paskelb
ta “mirusia,” sveikstanti Co
lumbus ligoninėje.

Dar trys asmenys areštuo
ti Brooklyne įtarimu esant da
lyviais tos grupės, kuri išvo
gė iš Michaels Bros, sandėlio 
$60,000 vertės radijų.

Dienraščio Laisvės
BANKETAS

ĮVYKS •
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LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVĖ. 
Richmond Hill, L. L N. Y.

Užsakymą su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Katnptis Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS |

j S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
į —2 dienomValandos: je-8 yakarals

į Ir Pagal Pasitarimais. i
į Telefonas EVergreen 4-0203 ;

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
} ANTANAS LEIMONA8 
į Savininkas f
j 306 UNION AVENUE

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

•- ■ '■ - ' ■    ii.   i     , m—

PEIST LANE
Olil CS. Inc.

405 SO. 4th ST., 
i Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. •

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme-; 
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tot EV.,green 7-S2S8

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums

H 
I M 
I k

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair...
AND OF COURSE 

JFORV NORMAL
HAIR!

Jūs esate kviečia^ 
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50
UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę
malonumą, kuris sukelia komplimęntus 
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos. v

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street
Hairdressers' R VI N VD* vuniyu^ i •

For Appointment Call EVęrgreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

šutai-

rjl TDWC DAD 411 GRAND STREETA Ur Jr 0 BAK Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

I
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