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Dienraščio XXXI.
Netiesa, sako Amerikos ko-

munistai, kad mūsų kapitalis
tai nebeturi iš ko darbinin
kams algas pakelti. ‘ Klaidą 
daro uniją lyderiai, kai jie 
sako, kad šiuo tarpu reikia 
susilaikyti ir palaukti, ką už
giedos vyriausybė, ypatingai 
pre z i d e n tas T r u m a n as.

Korporaciją pelnai milžiniš
ki, beveik du sykiu didesni, 
kaip buvo didžiojo karo me
tu. Amerikos kapitalas dar 
niekados nebuvo taip išsipūtęs 
ir praturtėjęs.

Visa bėda su> darbo uniją 
vadovybe. Laimėtu naują al
gą pakėlimą visiems darbi
ninkams, jeigu tik kovotą už 
algą pakėlimą.

★ ★ ★
Beveik kasdien skaitome 

pranešimus, kad iš rytinės Vo
kietijos bėga vokiečiai į va
karinę Vokietiją. Bet kas gi 
bėga? Laikas nuo laiko ir 
tas pasakoma.

Bėga dvarininkai, iš kurią 
žemė tapo atimta ir išdalinta 
valstiečiams. Bėga kapitalis
tai, kurią fabrikai tapo kon
fiskuoti ir pavesti visuomenei. 
Pagaliau bėga naciški krimi
nalistai, kurie įsitikino, kad 
anksčiau ar vėliau toje zonoje 
juos sučiupus.

Nebėga valstiečiai, kurie sa
vo žemę dirba. Nebėga dar
bininkai, kurie pirmu kartu 
kuria socializmą.

Vilnyje skaitau korespon
denciją iš Oregon City-Port
land. Ore., apie Lietuvių Li
teratūros Draugijos 4 kuopos 
veikimą. Kuopos valdyba 
šiems metams išrinkta ta pati.

Tos kuopos finansų sekre
torium yra d. Stupuras. Ko
respondentas rašo:

“Draugas Stuburas atsiliepė 
sakydamas, ‘jau dirbu 18 me
tų, jeigu draugai jvertina ma
no darbą, tai pasilieku ant to
liau ir dirbsiu pagal išgalę.”

Pažįstu tą gerą draugą. 
4-tos kuopos reikalai tvarko
mi puikiai. Kuopos nariai 
duokles pasimoka anksti, pra
džioje metą. Kuopa nariais 
vis paauga.

žinau, jog šioje kuopoje 
yra ir daugiau veiklių drau
gų. Bet taipgi žinau, kad la
bai daug kas priklauso nuo 
d. Stupnro. kuopos finansų se
kretoriaus.

Daugelio metų mano patyri
mas mane įtikino, kad darbš
tus, rūpestingas, nuoširdus 
kuopos finansų sekretorius 
yra kuopos širdis.
* ★ ★ ★

Kas pasidarė su Naujienų 
redaktoriais? Sausio 5 die
nos laidoje jie net į pirmąjį 
puslapį įsidėjo tokį “praneši- 
mą :

“Bimbai bebūnant Klaipė
doje ir bendrai Lietuvoje, nuo 
jo pavogė laikrodį, kostiumą. 
Manoma, kad tai padarė par
tiniai ‘skurliai’.”

Pilnai sveiko proto redak
toriai tokio begėdiško melo 
nesugalvos ir į pirmąjį pus
lapį savo laikraštin nedės.

Faktas yra, kad Klaipėdoje 
ir bendrai Lietuvoje būnant iš 
manęs niekas nepavogė nei 
laikrodžio, nei kostiumo. Tei
sybę pasakius, aš iš Lietuvos 
sugrįžau dar truputį ‘geriau, 
šilčiau apsirengęs, negu nu
važiavai : sesutė numezgė ir 
padovanojo šiltas vilnones 
pirštines ir pančiakas, kurių 
neturėjau.

Kada gi Naujienos sustos 
kepti melus apie mano lanky
mąsi Lietuvoje? Nejaugi Gri
gaitis ir jo štabas taip išsi-

KINU KOMUNISTAI 
NUŠLAVĖ 100,000
TAUTININKŲ •
Šturmuoja Tautininkus Tientsino Viduryje; Teigiama, 
Kad Greit Užims Miestą; Čiang Siunčiamas “Atostogų”

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai-komunistai su
naikino Čiang Kai-šeko tau
tininkų armiją, daugiau ne
gu 100 tūkstančių vyrų, Su- 
čovo fronte, apie 170 mylių 
į šiaurvakarius nuo sosti
nės Nankingo, kaip prane
šė komuinstų radijas. Jau 
kelios savaitės, kai liaudk- 
ninkai apsupo tą tautininkų 
armiją trijuose paskiruose 
plotuose.

Šiauriniame fronte ko
munistai - liaudininkai, at
akuodami tautin i n k u s 
Tientsine, siekia paties to 
miesto vidurį ir užėmė šiau
rinę geležinkelio stotį, arse
nalą ir kitus svarbius pas
tatus.

Pranešimas telefonu iš 
Tientsino sakė, jog tauti
ninkai neatsilaikys ilgiau, 
kaip porą dienų.

Tientsin turi pustrečio-

Tęsiasi Šalčiai ir Pūgos 
Vakarinėse Valstijose

Chicago. — Šalčiai ir pū
gos vis dar siautėja vidur- 
vakarinėse valstijose.

Šiaurinėje ir pietinėje Ca- 
lifornijoje užšąlą vanduo; 
snigo Los Angelėj.

Montanos valstijoj šalčiai 
siekė 42 laipsnių žemiau ze
ro; prisnigo iki 37 colių.

Snieginės ir ledyjančio 
lietaus audros vargino Ili
nojų, Indianą, Wyomirigą, 
South Dakotą ir kitas vidu
rines valstijas.

Pranešama, jog šalčių 
banga traukia link rytinių 
valstijų.

Demokratai Senatoriai 
Neskriaudžia Republikonų

t -

Washington. — Demok
ratai senatoriai nenori nu
skriausti republikonų ir ski- 

: ria gana daug jų į visuš 
Senato komitetus; bet de
mokratai bus visų tų komi
tetų pirmininkai.

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 
PLINTA

New York. — Pernai kū
dikių paralyžium visoje ša
lyje susirgo 27,658 asmenys, 
kaip praneša Nacionalė Į- 
staiga Kovai prieš Kūdikių 
Paralyžių. Dabar ta įstaiga 
stengiasi dešimtukais su
rinkti $17,000,000 fondą.

sėmė, jog nebeturi ką daugiau 
rašyti ?

Man džiugu, kad šiemet pa
vasarį Brooklyne Lietuvių 
Kultūriniam Centre bus su
ruošta meno kūrinių paroda. 
Taip pat tenka tik pasveikin
ti rytinių valstijų menininkus, 
kad jie ir šiemet ruošiasi prie 
poros savaičių mokyklos

Nuoširdžiai ir karštai pa
remkime šiuos garbingus mū
sų menininkų pasimojimus! 

miliono gyventojų ir yra 
pramoningiausias miestas 
šiaurinėje Kinijoje. z

Tientsino miesto taryba 
prašė komunistus ir tauti
ninkus, kad sustabdytų mū
šius ir tartųsi dėl taikos. 
Kadangi tautininkai gene
rolo Fu Tso-yi komandoje 
atsisakė sudėti ginklus, tai 
komunistai atmetė paliau
bas.

Čiang Kai-šeko valdžia 
kreipėsi į Ameriką, Angli
ją, Franciją ir Sovietų Są
jungą, kad tarpininkautų 
naminiam karui baigti tarp 
tautininkų ir liaudininkų- 
komunistų.

Kai kurie Čiango valdžios 
nariai patarė jam išvažiuoti 
į ilgas “atostogas”, vadina
si, pasitraukti.

Pranešama, kad Čiangas 
jau planuoja išvykti For- 
mozos salon. į “vakacijas.”

CIO Siūlė Panaikint 
Taksus Nedaug 
Uždirbančiam Šeimom

. ✓

• Washington. — CIO unijų 
centras ragino*- Kongresą 
panaikinti federalius taksus 
keturių narių šeimoms, 
gaunančioms mažiau kaip 
$4,200 pajamų per metus.

Jei Konrgesas užgirtų šį 
sumanymą, tai 20 milionų 
amerikiečių šeimų būtų pa- 
liuosuotos nuo tokių tak
su, v

CIO taip pat siūlo panai
kinti taksus ir mažai už
dirbantiems pavieniams; 
užtat ragina pakelti taksus 
korporacijų pelnams.

Kartu CIO reikalauja pa
šalinti tiesioginius taksus 
nuo tokių pirkinių, kaip ci- 
garetai, gazolinas, veidų 
gražylai, alkoholis ir kaili
niai.

Nežiūrint to, šalies iždas, 
pagal CIO planą, gautų 
daugiau pajamų, negu da
bar.

Beveik Pusę Pajamų 
—Kariniams Tikslams

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalauja pa
skirti apie 41 bilioną, 900 
milionų lėšų valdžiai per 
12 mėnesių, pradedant nuo 
šių metų liepos 1 d., kaip 
pranešta pirmadienį (ei
nant Laisvei presan).

Tiesioginėms ginklavimo
si išlaidoms reikalaujama 
apie 15 bilionų dolerių, o 
Marshallo' planui (užsieni
nei-karinės programos da
liai) — puspenkto biliono 
dolerių. Taigi apie pusę me
tinių valstybės iždo pajamų 
skiriama kariniams pla
nams.

ORAS.—šalta ir snigsią.

Symingtonaš Šaukia Pilnai 
Paruoši Oro Jėgas Karui

Washington. — Amerikos 
oro jėgų sekretorius Stuart 
Symington šadkė taip padi-' 
dinti ir paruošti oriai vyną, 
kad jis pilnai tiktų karui 
1952 metais.

Symingtonaš pabrėžė, jog 
reikią ypač tokių lėktuvų, 
kurie galėtų nešti atomihes 
bombas į “priešo” žemę.

Tūkstančiai Delegatų Maršuos 
Į Wąshirigtoną Žygiu del Laisves

Albany, N. Y. — Ameri-'Wm. Z. Fosterį ir 11
kos Darbo Partijos taryba 
pasižadėjo pasiųsti bent 3,- 
000 delegatų iš įvairių mie
stų į Washing toną, žygin 
dėl laisvės, sausio 17-18 d.

Žygiub tojai dėl Laisvės 
(Freedom Crusade) iš dau
gelio valstijų demonstruos 
Washingtone, reikalaudami 
panaikint įkaltinimus prieš

Progresyvių Partija Kritikuoja 
Prezidentą, kad Jis Apleidžia 
Rinkiminius Įpareigojimus

New York. — Progresy
vių Partijos komitetas kri
tikavo prez. Tfumaną, kad 
jis apleidžia įpareigojimus, 
kuriuos piliečiai davė, iš
rinkdami jį prezidentu.

Progresyvių Partija sa
ko:

Trumanas ir jo partija 
per rinkimus buvo įparei
goti greitai panaikint Taf- 
to - Hartley’© įstatymą ir 
sugrąžint palankų unijoms 
Wagnerio įstatymą. Dabar 
gi Trumanas siūlo pataisyt 
Wagnerio įstatymą varžan
čiais streikus-unijas pos
mais.

KARDINOLĄ MINDSZENTY REMIA BUVUSIEJI 
HITLERININKAI, SAKO VENGRU SPAUDA

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų spauda rašo, jog 
areštuotą kardinolą Mind- 
szenty remia fašistai, Hit
lerio ir Franko bendradar
biai, popiežius ir tarptauti
niai imperialistai —-Veng
rijos demokratijos priešai.

Kard. Mindszenty trau
kiamas teisman kaip veng
rų respublikos išdavikas. 
Jis kaltinamas, kad šnipi
nėjo svetimiems kraštams 
ir vadovavo suokalbiui, ku
ris siekė nuversti demokra-

“Vakarinės Demokratijos” Paskalai apie Komunistų 
Bijo Kolonijų Sukilimo Ginklavimąsi Sovietinėje 

Austrijos Dalyje. •Batąvia, Java. — Politi
niai tėmytojai įspėja, kad 
Holandijos karas prieš In
donezijos respubliką gali 
sukelt kolonijų tautas prieš 
Vadinamas imperialistų de
mokratijas.' Bijoma, kad 
tos tautos nepasvirtų į So-^ 
vietų pusę, sako New Yor
ko Times korespondentas.

Lenkijos valdžia nupigino 
maistą ir kitus ,reikmenis 
10 nuošimčių.

Savo raporte Kongresui 
Symingtonaš pranešė, kad 
jau pernai liepos 19 d. buvo 
pilnai sumobilizuotos oro 
jėgos bet kokiam greitam 
reikalui”. /

Tarp kitko, jis sakė, jog 
valdžia jau dabar “gerai 
maitina sveiką karinių lėk
tuvų pramonę.” ?

kitų 
Komunistų Partijos vadų. 
Šie kaltinimai yra politinis 
persekiojimas dėl to, kad 
Fosteris ir draugai yra ko
munistų vęikėjai.

Žygiu dėl Laisvės sumar- 
šuos į Washingtoną skait
lingos liaudiškos delegacijos 
iš New Yorko, -Illinojaus, 
Californijos, Pennsylvanijos 
ir įvairių kitų valstijų.

Trumanišką pasiūlymą 
jau įteikė Ęppgre$uį4sena
torius Albertas Thomas, bet 
jis pirma bruka kitus su
manymus. Tokiu būdu klau
simo svarstymas Kongrese 
dėl Tafto-Hartley’o įstaty
mo atšaukimo, o Wagnerio 
įstatymo atgaivinimo būsiąs 
nustumtas iki gegužės mė
nesio.

Progresyvių Partija šau
kia visus darbininkus rem
ti kongresmano Mjarcanto- 
nio bilių (HR 29), kuris 
reikalauja panaikint Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir kartu 
sugrąžinti Wagnerio įstaty
mą be jokių pakeitimų.

tinę respubliką ir įvesti mo
narchiją su karalium iš 
Hapsburgų veislės.

— Sąmoksle su Mind- 
szenty’u prieš respubliką 
dalyvavo ir .New Yorko 
kardinolas Spellmanas, — 
rašo laikraštis Szabad Nep. 
— Nors Spellmanas :apsi- 
vartyylamas protestuo j a 
prieš Mindszenty’o areštą, 
bet jis dar nė viename savo 
pamoksle nepaminėjo doku
mentų, kurie įrodo, kad ir 
oats Spellmanas veikė suo
kalbyje su Mindszenty’u.

Viena, Austrija. — Ang
lai - amerikonai paskleidė 
gandus, kad Sovietai, esą, 
apginklavę 11,236 austrus 
komunistus sovietinėje Aus
trijos dalyje. Tie komunis
tai, girdi, buvę Austrijos 
kareiviai. Jų tarpe esą ir 
294 buvusieji austrų oficie- 
riai ir vienas generolas. 
Šiuo laiku jie tarnaują kaip 
sargai fabrikų ir Sovietų 
karinių įrengimų.

IZRAELIS PROTESTUOJA 
PRIEŠ UŽPUOLIKIŠKUS 
ANGLŲ VEIKSMUS

N / ‘

Anglija Mobilizuoja Laivyną Prieš Izraelį;
Angly Lėktuvai Šnipavo ir Apšaudė Izraelio Pozicijas

Lake’ Success, N. Y.— Iz
raelio valstybė užprotesta
vo Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai, kad Anglija at
siuntė savo armijos būrius 
į Aquaba uostą, Transjor- 
dane. Ta anglų kariuomenė 
yra grūmojimas izraelie
čiams Negeve, pietinės Pa
lestinos dykumoje.

Pranešama, jog Izraelis 
protestuos Jungtinėm Tau
tom prieš Angliją ir dėl to, 
kad kariniai anglų lėktuvai 
skraidė virš izraeliečių už
imto ploto Negeve.

Anglija, iš savo pusės, 
protestuoja Saugumo Tary
bai, kad izraeliečiai nušovė 
5 anglų lėktuvus. Anglai 
grasina daryti “tinkamus 
žygius” prieš Izraelį.

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio vyriausybė nurodo, 
jog 4 anglų lėktuvai buvo 
nušauti izraeliečių žemėje, 
už 10 mylių nuo Egipto sie

Reikalausią Paskirt 
Diliomis Dolerių 
Naujiem Darbam

Washington.:— Demok- 
Tatai senatoriai James E. 
Murray ir, John Sparkman 
žada siūlyt Kongresui su
manymą “dėl darbų visiems 
1950 metais”. Reikalaus tam 
paskirti bilionus dolerių.

Murray ir Sparkman sa
ko, reikės duoti paskolų 
valstijoms, miestams ir 
kompanijoms, kad naujus 
fabrikus statytų arba pla
čiau gamybą išvystytų. Tais 
pinigais ir pati šalies val
džia galėtų statyti reikalin
gus fabrikus, pavyzdžiui, 
naujas plieno liejyklas, jei
gu kompanijos jų nestatys.

Šalies valdžia, pagal tą 
bilių, galėtų ir Tiesioginiai 
duoti valstijoms pinigų be
darbiams šelpti, jeigu kiltų 
platus nedarbas.

Anglai Davė Egiptui 
Ginklų už 200 Milionų

Tel Aviv, Izarelis. — Per 
kelis paskutinius mėnesius 
Anglija pristatė ' Egiptui 
ginklų ir amunicijos už 200 
milionų ’dolerių, kaip skai
čiuoja Izraelio valdžia.

Anglai prigabeno Egiptui 
patrankų, tankų, rakietinių 
lėktuvų ir įvairių kitų nau- 
jovinių karo įrankių prieš 
Izraelį.

Sykiu Anglija siuntė gin
klus ir amuniciją arabiš
kam Trans Jordanui.

Anglų Ministrai Svarsto 
žygius prieš Izraelį

London.— Anglijos prem
jeras Attlee tarėsi su savo 
ministrų • kabinetu apie 
veiksmus prieš Izraelį dėl 
to, kad izraeliečiai nušovė 
5 šnipiškus anglų lėktuvus. 

nos; tik penktas pašautas 
anglų lėktuvas nukrito E- 
gipto pusėn.

Kairo, Egiptas. — Anglai 
apstatė patrankomis Egip
to sieną, kur ji sueina su 
Negevu, pietinėje Palestino
je. • '

London. — Anglija siun
čia karo laivus ir kariuome
nę į rytinį Viduržemio Jū
ros galą; grūmoja Izraeliui 
dėl to, kad izraeliečiai nu
šovė 5 anglų lėktuvus.

(Tie lėktuvai Šnipavo e- 
giptėnam - arabam prieš Iz
raelį. O vienas lėktuvas ap
šaudė ir karines Izraelio po
zicijas, sako žinia iš Tel 
Avivo.)

Tel Aviv, Izraelis. —Ang
lija kariniais pasiruošimais 
prieš Izraelį ir grūmojimais ’ 
stengiasi užkirsti kelią lau- 
kiamom derybom dėl san
taikos tarp Izraelio ir ara
bų.

Alaska ir Hawajai Būsią 
Pakelti į Valstijas

Washington. — Lemiama, 
kad 81-sis Kongresas pada
rys Alaską ir Hawaju salas 
valstijomis. Alaska ir Ha
wajai dabar yra teritorijos, 
neturinčios savivaldybės 
teisių.

Demokratai rinkimų va
juje žadėjo tas sritis pakel
ti į valstijas. To nori ir 
prez. Trumanas.

Jau 80-j o Kongreso At
stovų Rūmas buvo nutaręs 
priimti Hawajus, kaip 49-tą 
valstiją.

Jungi Tautų Tarpininkas 
Taikys Egiptą su Izraeliu

New York.— Išlėkė Jung. 
Tautų tarpininkas Palesti- • 
nai, Ralph Bunche, kuris 
mėgins suruošti paliaubas 
tarp Egipto ir Izraelio.

Egipto ir Izraelio valsty
bės. atstovai, Bunche’i va
dovaujant, šį trečiadie n į 
pradės derybas Rhodes sa
loje, Viduržemio Jūroje.

ANGLIJOS KARO LAIVAI 
TRANSJORDANE

Tel Aviv, Izraelis.—Ang
lija atsiuntė, savo karo lai
vus į Transjordano uostų 
Aųuabą, prie Raudonosios 
Jūros. Tie laivai grūmoja 
Izraeliui.

Aquaba yra kampe, kur 
sueina pietinės Palestinos- 
Negevo ir Transjordano ru- 
bežiai.

šanghajaus Majoras Prašo 
Nemėtyt Kūdikių į Gatvę
Šanghai, Kinija. —- Šio , 

miesto majoras atsišaukė į 
gyventojus, . kad liautųsi ( 
mėtę kūdikius gatvėn. Per 
naktį randama apie 135 su
šalę ar badu mirę kūdikiai 
gatvėse.
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melams) pareikšdamas, kad 
reikia taisyti, nes visus ry- 
nos užsikimšę, stogas kiau
ras, pečius nedega ir t.f. 
Taip yra su kapitalistiniu 
pasauliu, bet ne taip su 
darbo žmonių -valclomomis 
valstybėmis.

Anglija pažadėjo Lenki
jai ‘ vesianti per metus 
$600,000,000 vertės preky
bos.’ Atrodo, kad britai ne 
visai skaitosi su Marshallo 
Plano reikalavimais.

Anglijoj 57 proc. gyven
tojų mano, jog Jungtinės 
Valstijos kišasi į kitų šalių 
vidaus reikalus. Taip rašo 
Andre Vissano savo knygo
je.

Ant Cyprus saloš, kurios' 
nori ir Graikijos monar- 
chistai ir turkai, eina liau- 
dies judėjimas už salos ne
priklausomybę. Sako, kad 
šiam judėjimui . vadovauja 
komunistai. Cyprus salą sa- 
'vo laiku Turkija “paskoli
no” Anglijai, bet britai ją 
pasisavino. Ji yra Vidurže
mio Jūros rytinėje dalyje, 
užima 3,572 ketvirtaines 
mylias ir turi 400,000 gy
ventojų.

čechoslovakijoj bus įves
ta dvi sistemos kainų ant 
reikmenų — darbininkai, 
farmeriai, pens ionieriai, 
studentai, rašytojai, artis
tai ir kiti dirbantieji tuos 
pat dalykus 'gaus pigiau, 
negili tie, kurie nedirba.

Ministras Dolansky sakė: 
“Tai neteisinga,- kada darbo 
žmogus turį tiek pat už 
reikmenis mokėti, kaip tas, 
kuris nedirba, turėdamas 
turtų nuo seniau ir gauna 
reikmenų daugiau, negu 
darbininkas.” Jis sakė, kad 
dviejų kainų sistema Tary
bų Sąjungoj, Lenkijoj, Ven
grijoj, jau pasirodė, kad ji" 
praktiška.

Kinijoj vyksta didelės 
permainos. Karo fronte ko
munistų armijos persigru
puoja naujiems mūšiams ir 
galutinam nugalėjimui re
akcijos. Liaudies pusėje pil
nas pasitikėjimas.
. Tuo tarpu generolo Čiang 
Kai-šeko pusėje suirutė. 
Šanghajaus mieste į trum
pą laiką surado 3,879 su
šalusius vaikus ir apie 2,000 
suaugusių. Stoka maisto ir 
kuro. Tas pats ir kituose 
miestuose.

Generolas Čiang Kai-še- 
kas, matydamas, kad liau
dis piktinasi jo užkartu ka
ru, Naujų Metų proga pa
siūlė “taiką,” bet kokiomis 
sąlygomis? Komunistai turi 
pasiduoti jo valiai, paleisti 
savo armiją, prjįimti jo re
akcinę konstituciją, kitais 
žodžiais, jis padiktuos tai
kos sąlygas. ,

Kada taip kalba sumuš
tas generolas, kurio neap
kenčia liaudis ‘ir. kuriuo jąu 
nebe pas i tik i jo pagelbi n in
kai, tai galima jį palaikyti 
už beprotį arba komedi j an
ta. Bet Kinijos komunistų 
vadas Mao TJze-tung sako, 
kad tai yra Wall Stryto im
perialistų politika. Ne vien 

jaunuoliui (1949 Kinijos liaudis piktinasi

Prezidentas Trumanas 
sakė kalbą apie vidujinę- ir 
užsieninę politiką 81-jo 
Kongreso nariams. Vidaus 
reikalų klausime jis pasiū
lė gerų sumanymų, jeigu jie 
būtų priimti ir pravesti gy- 
veniman. Bet labai - tenka 
abejoti, kad nors, dalį jų 
Kongresas praves gyveni
mam ‘Trumanas, tai ne 
Rooseveltas. Būdavo, Roose- 
veltas mobilizuoja liaudį, 
kad darytų spaudimą į kon- 
gresmanus ir senatorius, 
idant jie priimtų geresnius 
pasiūlymus. Trumanas to 
nedarė ir vargiai darys.

Progresyvių Partijos bu
vęs kandidatas į prezidento 
vietą, Henry Wallace sąko, 
kad Trumano pasiūlymai 
nebus įgyvendinti, ypatin
gai todėl, kad užsienio poli
tikos klausime jis laikosi tos 
pat politikos, kaip ir pirma: 
“šaltasis karas 'prieš'.Sovie
tų Sąjungą,” “parama de
mokratijai,” suprask, kapi
talistų klasei, ir Marshallo 
Planas. Gi prie Marshallo 
Plano dabar karinių jėgų 
vadas Forrestal siūlo dar 
programą apginklavimui 
Vakarų Karinio Bloko, ku
ris organizuojamas karui 
prieš liaudies demokratines 
šalis.

Suprantama, kad užsie
nio politikos klausimais su
tinka demokratai ir repu- 
blikonai. Jie tiems reika
lams nesigailės bilionų do
lerių, bet naminiais reika
lais, kaip tai, žmonių .svei
katai, upių aptvėrimui, mo
kykloms, gyvenamų namų 
statymui ir kt. jie “neturės 
pinigų.” '

Upių išsiliejimai jau pri
darė žmonės daug nuosto
lių. Nukentėjo pilie čiai 
New Jersey, New York, 
Massachusetts, Connecticut, 
bJew' Hampshire ir Ver
mont valstijų. Bet tai vis 
paprasti piliečiai, ne koki 
kongresmanai ir senatoriai, 
todėl jų nelaimės greitai bus 
pamirštos.

Generolas James Ed
monds, buvęs komandierius 
raitarijos divizijos, pareiš
kė,-kad Washingtone ir po 
to, kaip jau Hitleris 1941 
metais kariavo prieš Tary
bų Sąjungą, politikai ir ge
nerolas Marshall manė, kad 
nėra pasaulyje jėgos, kuri 
įveiktų nacius. Žinoma,' jie 
skaudžiai apsiriko, nes Ta
rybų Sąjungos liaudis per 
tris metus didvyriškai ka
riavo ir išnaikino hitleri
ninkų jėgas, dar pirma, ne
gu jos talkininkai atėjo jai 
į pagalbą.

New^York Herald-Tribu
ne, kuris sausio 1, 1948 me
tais įdėjo karikatūrą, vaiz
duojant lp48 metus šluo
jančius nuo žemės pavir
šiaus Tarybų Sąjungos va
dus, komunistus, unijas, 
darbininkų r e i kalavimus 
pakelti algas ir t.t., sausio 
1, 1949 metais labai nusi
gandęs įtąlpino atvaizdą: 
“This Old World” — su- 
krypusį namą, kurį senis 
perveda

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ūndCę the Act of March 3, 1879.

Naujasis Valstybės Sekretorius
George C. Marshall .pasitraukė iš valstybės sekreto

riaus pareigų, o jo vieton prezidentas paskyrė Dean 
Acheson.

w ■Atsistatydino taipgi ir Robert A. Lovett, valstybes se
kretoriaus padėjėjas (under-secretary), o jo vieton pre
zidentas paskyrė James E. Webb.

Kaip matome, valstybės departmente, kuris yra lygus 
kitų kraštų užsienio ministerijom, įvyko žymių atmainų, 
—atmainų, aišku, ne linijoje, ne politikoje, bet personale, 
asmenybėse. f

Kai kurie žurnalistai linkę manyti, jog Marshallas pa
sitraukė ne dėl blogos jo sveikatos, o dėl visai “kitų prie
žasčių”. Kiti spėja, kad dabar, kai prezidentas Truma- 
nas bus inauguruotas, jis pakeis mūsų užsieninės politi
kos kryptį, — sušvelninsiąs mūsų nusistatymą link T. Są
jungos. O kad pakeisti politiką, reikia pakeisti pirmiau 
tuos, kurie vykdo užsieninę politiką.

Bet pats prezidentas Trumanas pareiškė spaudos ko
respondentams, kad jis nemano užsieninės politikos keis
ti, kad jis ves “šaltojo karo” politiką, kaip vedė ligi šiol, 
kad jis vykdys Marshallo planą be Marshallo. ’

Taigi sunku iš to viso padaryti apčiuopiamos išvados. 
Nėra lengva pasakyti, kas bus.

Lapkričio 2 dieną Amerikos žmonės, bal
suodami, balsavo už taiką, prieš “šaltąjį karą”,-tad, ro
dosi, prezidentas Trumanas turėtų “šaltojo karo” politi
ką atmesti, likviduoti. Bet dėl to liekasi didelis klausi
mas.

Dean Aęheson nėra naujokas. Jis yra tarnavęs valsty
bės departmente Roosevelto laikais, jis tarnavo tame 
pačiame departmente ir Trųmano prezidentavimo metu. 
Šiandien sunku pasakyti, kokią kryptį jis paseks eida
mas valstybės sekretoriaus pareigas. Turime atsiminti, 
kad mūsų politiką, tiek užsieninę, tiek naminę, nustato 
ne vienas prezidentas, ne vienas valstybės sekretorius, o 
ir “tam tikros išorinės jėgos.”

Netolima ateitis parodys, ką šios atmainos duos.

Mūšių Paliaubos Palestinoje
Mūšiai, nesenai prasidėję tarp Egypto ir Izraelio ar

mijų Palestinoje, tapo sulaikyti. Jungtinių Tautų tarpi
ninkas Palestinai, Dr. Ralph J. Bunche, pranešė, kad ant
radienį ar trečiadienį jis šaukia Egypto ir Izraelio, atsto
vus pasitarimams dėl karo paliauboms sąlygų nustaty
mo. Konferencija šaukiama Graikijos salon Rhodes.

Visa tai rodo, kad mažytis Izraelis, pagaliau, ginklu 
privertė Egypto ponus tartis, Kadaise, atsimename, tiek 
Egypto, tiek kitų arabiškų valstybių vadai skelbė, būk 
jie niekad nesitarsią su žydais dėl Palestinos, nes Pales
tina esanti jų. Tačiau, kai prisiėjo kariauti, didžiulio 
Egypto armijos ir ginklas, gautas iš Anglijos arsenalo, 
pasirodo, negalėjo atsilaikyti prieš jauną mažyčio Izra
elio armiją. Tuomet Egypto valdovai priversti buvo kal
bėti apie mūšių paliaubą ir apie taiką su Izraeliumi.

Visa tai gerai!
Bet mums neaišku, kodėl vėliausios žinios skelbia, jog 

anglai pasiuntė į Trans-Jordaną savo kariuomenės dali
nius? Kam toji anglų kariuomenė ten reikalinga? Ką ji 
ten veiks?

. Atsakymo į tai tenka ieškoti tame:
Anglijos imperialistai nenori, kad arabiškos valstybės 

taikytųsi su Izraeliumi. Anglijos imperialistai, kurių var
du šiuo metu kalba Bevinas, dar vis nepripažino Izraelio 
valstybės, nepripažino’ net nei de facto, nors ši valstybė 
jau gyvuoja, per virš vienerius metus ir yra pripažinta 
visos eilėš kitų valstybių — jų tarpe Tarybų Sąjungos, 
kuri Tel-Avive turi savo atstovą.

Dėl to Izraeliui džiaugtis per daug dar per anksti. Jis 
turi žinoti, kad už arabiškų valstybių nugaros stovi im
perialistas anglas, kuris darys visą, kad neprileisti Pa
lestinon taikaus sugyvenimo, kad neprileisti Izraeliui ra
miai, nepriklausomai gyventi.

, Del "Tų 12-kos” Teismo
’ Dienraštis Vilnis rašo:

z
“Sausio 17 nuskirta pradžiai didelės bylos 12 Komii- 

Tiistų Partijos vadų, kurie areštuoti nepamatuotu kaltini
mu. Jų areštas buvo dalis ar pasekmė anti-komunistinės 
isterijos. Tbks yra ir jiems kaltinimas.

“Ruošiantis bylai jau įvyko susispyrimų teisme, kuo
met kaltinamųjų advokatai pareikalavo, kad visi prieš* 
teisminiai dalykai turėtų būti sprendžiami teisėjo Medi
na, kuris pirmiaus šią bylą turėjo. Teisėjas Ryan supy
ko dėlto.

“Tuo tarpu North Carolinos 83 įžymūs visuomenės vei
kėjai paskelbė savo pareiškimą, kuris smeigia areštavimą 
ir kaltinimą 12 Komunistų Partijos vadų ir sako, kad tai 
persekiojimas žmonių už. politinius įsitikinimus. Pareiš
kimas nurodo, kad Georgia valstijoj nušautas negras, 
kuris išdrįso balsuoti nepaisant rasistų grąsinimų. Tai 
yra brutalus rasinis persekiojimas.

“Valdžia turėtų protektuoti teises pavienių ir organi-

zacijų, turinčiu skirtingas idėjas, taipgi užtikrinti 'vi
siems galimybes balsavimo nežiūrint rasinių skirtumų..

“Vieton to, pati valdžia imasi persekioti skirtingų po
litinių idėjų žmones.

“Ši byla, kaip matosi, bus didelė ir svarbi. Ji išjudins 
daugelį Amerikos žmonių, parodys jiems, kad jų laisvė 
yra pavojuj. / • '

“Rėmimas šios bylos reiškia kovą ne vien už komunis
tų teises, bet kovą už visti Ąmerikos žmonių laisvę ir tei
sę prie skirtingų politinių pažiūrų.

“Tai bus byla visų demokratiją ir laisvę mylinčių žmo
nių.” . ‘ ‘I

Amerikos karo pagalba re
akcijai, bet ir Amerikoj 
žmonės kelia protestą. Wall 
Stryto imperialistams rei
kalinga nauja “antis”: 
“Žiūrėkite, generolas Čiang 
Kai-šekas nori taikos, bet 
komunistai nesitaiko.” Išei
na, kad reikia vėl jį remti, 

Francijoj fašistiniai ele
mentai, generolo De Gaulle 
pasekėjai, Le Havre mieste 
užpuolė komunistų buveinę, 
sudaužė rakandus, sudegino 
knygas. Policija ramiai žiū
rėjo į tą hitlerišką 'elgesį. 
Atrodo, kad Franci jos dar
bo žmonės turės organizuo
ti apsigynimo būrius.

Francijoj 47 proc. pilie
čių mano, kad Marshallo 
Planas buvo sudarytas tam, 
kad surasti Amerikos tavo- 
ram$ rinkas, kad gelbėti ka
pitalizmą.

Graikijoj monarcho-fašis- 
tai vien Ęeloponnesus pus- 
salyj suareštavo 3,000 de
mokratinių piliečių. Mat, 
ten prasidėjo stiprus parti
zanų veikimas.

Partizanų vadai paskel
bė, kad jie 1948 metais už
mušė ir sužaidė 97,474 mo- 
narcho-fašistų 'kareivių ir 
oficierių, sunaikino 179 tan
kus, 272 kanųoles, 106 lėk
tuvus, 1,659 trokus, 408 
tiltus ir daug karinių me
džiagų. Per'tą laiką sučiu
po 1,384 kulkosvaidžius, 9,- 
000 šautuvų ir daug amu
nicijos. Partizanų armija 
1948 metais padidėjo ant 
20,000 žmonių; <

Indo - Kinijoj 
pralaimi visais 
kaip rašo Ford 
Prancūzai laikosi 
tuose, o keliai ir kaimai yra 
jau Viet Nąm — partiza
nų rankose? Galima supras
ti, kaip didelis vietos žmo-, 
nių veikimąs, jeigu prieš 
juos bespėke yra 100,000 
francūzų arniija.

Iš šiaurinės Korėjos Ta
rybų Sąjungos 
nai pasitraukė ir paliko pa
tiems šalies paliečiams tvar
kyti savo rei 
steigus liaudies demokrati
nė tvarka, žemės atiduotos 
valstiečiams, fabrikus tvar
ko pati darbo liaudis.

Pietų Korėjoje yra dvar
ponių ir kapitalistų vyriau; 
sybė, priešakyje su Syng- 
man Rhee, kaipo preziden
tu. Šią vyriausybę pripaži
no Jungtinių Valstijų vy
riausybė. Ten palaiko ir 
Amerikos armijos, sakoma, 
30,000. Kitaip ją vietos 
žmonės nuverstų. •

Lenkija baigė reikmenų 
racionalizaciją ir pakėlė 
darbininkų algas. Varšavo- 
je kasama požeminiams 
traukiniams tuneliai. Sako-

Ii

ima, kad Varšava bus labai 
gražus miestas, nes visos 

j Lenkijos piliečiai rūpinasi 
jos atstatymu.

Į kelis mėnesius politiniai 
priešai nužudė’17-ką komu
nistų — veikėjų. Lenkijos 
vyriausybė sąko, kad tie 
gaivalai yra kurstomi per 
“Voice of America” ir Bri
tanijos radiją.

Lėiikų vyriausybė kalti
na, kad. Jungtinių Valstijų 
atstovybė Varšavoje išlei
džia z kas savaitė laikraštį, 
kurio kalnai priversti taip 
vadinamame “Skaitymo Rū
me,” kur atiti-liaUdiški ^le
mentai ųžeink ir nęšąsi 
pundais fą propagandą į 
kaimus.- Sako, kad laikraš
tis, vietoj talpinti informa
cijas apie-Ameriką, taį: kur-

frąncūzai 
frontais, 
Wilkins, 

tik ' mies-

armija pil-

alus. Ten Įsi-

Lietuvis Saulėtam Kryme 
r ...... ........ . ■

Mes leidžiamės, ir galin
go oro paukščio ratai palie
čia aerodromo grindinį. Tai 
Simferopolis, didelis Krymo 
miestas. Iš čia kalnų tarpe
kliais, vingiuotu keliu, au
tobusu per Aluštą, pasie
kiam nedidelį Gurzuf mies
telį, kur yra Tarybų Sąjun
gos Dailės Fondo-kūrybos 
ir poilsio namai dailinin
kams.

Gurzuf yra žavėtino gro
žio Juodosios jūros įlankoje. 
Aukšta uolos ketera, o jos 
papėdėje susimetę originak 
lūs, senoviški nameliai, sta-\ 
tyti iš uolos skeveldrų. Tai 
praeities liekanos. Kiek ato
kiau pukių tropiškų parkų 
paūksmėje daugybė vilų, 
kuriose poilsiauja didelis 
skaičius tarybinių darbo 
žmonių.

Dailės Fondo vasarnamis 
yra prie ošiančios jūros, ne
toli garsaus Čechovo name
lio. Laiptuotų terasų sode 
auga puošnūs kiparisai, o- 
leandros, figų ir kiti tropi
kų medžiai. Tokioje puikio
je aplinkoje poilsiauja ir 
kuria dailininkai, atvykę iš 
įvairiausių TSRS dalių. Čia 
poilsiauja tokios įžymybės, 
kaip Sokolovas - Skalia, 
Kuprinas, šiemetiniai Stali
ninių premijų laureatai Iva
novas, Koreckis, Tichomiro- 
vas ir grupė talentingų jau
nų dailininkų. ‘

Tik per .dvylika km. nuo 
Gurzuf yra garsioji Jalta. 
Uosto krantinėje auga pal
mės, o skaidriausio mėlynu
mo vandenyj išdidžiai plau
kia puikus baltutis “Molo
tovo” garlaivis. Jalta —di
dokas miestas. Gausu pui
kių krautuvių, bet ne ma
žiau ir sanatorijų. Dar kur- 
ne-kur jaučiami karo pada
riniai, bet jie jau baigiami 
užgydyti, ' neš atstatymas 
vyksta dideliais tempais. 
Prie pat Jaltos yra pasauli
nio garso Nikitos botanikos 
sodas.

Ekskursija nakčia kate
riu į jūrą yra nuostabi pra
moga. Iš Gurzufo įlankos iš
plaukęs motorlaivis kerta, 
rodos,. tiėšiai uolų keterų, 
vadinamų “oleandromis” 
link. Akmens masyvai iškilę 
tiesiai iš jūros. Šis įdomus 
gamtos heginys įgyja pasa
kišką grožį, mėnuliui švie
čiant. Viename iš “oleand
rų” yra garsios Puškino 
grotos. Šiuos nuostabius re
ginius yra piešęs žymusis 
jūros vaizdų meistras Ai- 
vazovskis ir daug kitų dai
lininkų.

Mūsų motorlaivis, pasu
kęs nuo “oleandrų”, plaukia 
toliau per sidabru blizgan
čias mėnulio šviesoje.bange
les “Meškos” kalno link. Jo 
įdomus siluetas paįvairintas 
keistomis ugnelėmis, kurios 
žvilga jo papėdėje, žemiau 
ir aukščiau. Artėjant paaiš
kėja, kad tai laužai.

Tai šauniųjų pionierių su
kurti laužai; juk “Meškos” 
kalno papėdėje įsikūręs žy- 
stb^ Lenkijos piliečius. 'Per- 
eitą vasarą jau Lenkijos 
vyriausybė buvo tą “Skai
tymo Rūmą” uždarius, gal 
prisięis vėl tą padaryti.

Trizonijoje Anglija ir 
Jungtinės Valstijos pastatė 
5,000 policininkų, kaipo sie
nos sargų ant Sovietų zo
nos sienos.

Visoj Vokietijoj eina su
bruzdimas ir darbo žmonių 
protestai prieš Ruhro rei
kalais Anglijos ir Amerikos 
susitarimą.

Vengrijoję bus teisiamas 
kardinolas Mindszenty, ku-

(Tąsa 5-me puM.) 
——
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mus “Artekas”, tarptauti
nio garso jaunimo stovykla, 
šešetos km. jūros pakrantė, 
apsodinta gražiaisiais ato
grąžų medžiais, priklauso 
“Artekui”, kuriame susitel
kę daugiau kaip 
pusantro tūkstančio 
atvykusių pionierių iš vi
sos milžiniškos šalies, dar
nioje draugystėje stovyk
lauja. Mūsų kateris priplau
kia visai prie kranto.

— Sveiki pionieriai! — 
šaukiame iš laivo.

— Laimingai jums — at
sako jaunatviški balsai.

Rugpiūčio pabaigoje “Ar- 
tekas” šventė 23-sias sto
vyklos įkūrimo metines. Tai 
buvo įspūdingas vakaras, 
kuriame teko ir man daly
vauti.

Patekus į “Arteko” kie
mą, stebiesi tuo tvarkingu
mu ir grožiu, kuris čia vy
rauja. Provansinių alyvme
džių, kiparisų, kedrų, figų 
paūksmėje gražiai išsidės- 
čiusios palapinės. Palapinė
se didžiausia tvarka ir šva
ra. Jūros parkantė aptverta 
balta gražia baliustrada; į- 
lankoje supasi pionierių 
gražūs motorlaiviai, kurie 
primena mažus karo laivus.

Mes patenkame į erdvų, 
iškilmingai papuoštą, amfi
teatrą; per'pildytą žiūrovais. 
Prasideda turininga šven
tės programa. Pirmuoju nu
meriu pionieriai inscenizuo
ja Tėvynės karą. Originaliai 
atrodo “katiušos” pabūklas, 
išleidęs seriją margaspalvių 
raketų. Inscenizuotos kovos 
pabaigoje iškeliama perga
lės vėliava. Šaunūs nugalė
tojai pražygiuoja pro žiūro
vus. Uždegamas laužas. Jo 
ir prožektoriaus šviesoje 
tartum liepsnoja visas kal
nas. •.

Žaidimų metu TSRŠ pio
nierių delegacija praneša, 
Tad šiemetinis duoninių ja
vų planas perviršytas. Pio
nieriai inscenizuoja javų 
kirtimą, džiaugsmingą pa
baigtuvių .šventę. Puikiai 
pasirodo tautinių šokių šo
kėjai iš Kaukazo, Gruzijos. 
Ukrainos mergaitės - spor
tininkes parodo nuostabius 
sporto pratimus. ,

• Žiūrovai smalsiai seka il
gą ir turiningą šventės'pro- 
gramą. Skamba jaunatviš
kos “Arteko” demokratinio 
jaunimo dainos. Į areną iš
eina naujųjų demokratinių 
šalių jaunimo delegacijos— 
Lenkijos ir Čechoslovakijos. 
Vadovams įteikiamos gėlės. 
Šių šalių jaunimas seka ta
rybinės šalies jaunimo pa
vyzdžiu. Jie taip pat pasi
rodo su dainomis ir šokiais, 
kurie susilaukia užtarnauto 
įvertinimo. Fizinį stiprumą, 
vikrumą, atsparumą parodo 
jaunieji fechtuotojai ir bok
sininkai.

Gausiais aplodismentais 
iššaukiamas rašytojas Beži- 
menskis, kuris entuziastin
gai padeklamuoja savo, “Ar
tekui”“ sukurtą eilėraštį.

Smuikininkas - Orientovi- 
čius, vasarą gastroliavęs 
Lietuvoje, virtuoziškai iš
pildo keletą muzikos kūri
nių. Įspūdingai skamba 
mūsų šalies. himnas. Jauni
mui pritaria gausūs žiūro
vai. Tuo metu iš jūros pasi
girsta saliutas ir skaidrios 
ugnys apšviečia dangų ir 
žvaigždėmis nublėskia jūrą.

Kryme patirti įspūdžiai 
niekados neisdils iš mano 
atminties, Ir aš grįžau iš jo 
lyg iš pasakų šalies, kuri 
buvo kadaise svajonė, o da
bar tapo tikrove.

R. Kalpokas.
Gurzuf, 1948 m.



Atstatomųjų Darbų Rezultatai 
Tarybų Sąjungoje

skirtingi. Pir- 
tveju liaudies ūkį te-

Tai ir sudarė pagrindą ši
tų rajonų pramonės gamybai 
bei žemės ūkiui žymiai išaug
ti. Pavyzdžiui, bendroji 1947 
m. pramonės produkcija iš
augo čia vienu trečdaliu paly
ginti su 1946 m., o daugelis 
šakų net daugiau (antai, cu
kraus gamyba išaugo 2.2 
karto). Likusiems be pasto
gės gyventojams tais pat me
tais buvo pastatyta ir atstaty
ta virš penkių milijonų kv.) 
metrų gyvenamo ploto mies
tuose ir 370 tūkstančių gy
venamu namų kaimo vietovė
se.

Tarybinei valstybei nuo jos 
įsikūrimo dienos antrą kartą 
tenka atstatyti savo ūkį po 
baisių sugriovimų. Pirmą kar
tą tai buvo po pirmojo pa- 

-saulimo karo ir po jo sekusio 
pilietinio karo bei užsienio in
tervencijos Rusijoj (1914 — 
1921 m. m.). Antrą kartą— 
po praėjusio, 1939—1945 m. 
pasaulinio karo. • > 

Atstatymas Seniau
Abu šie atstatomieji laiko

tarpiai labai 
muoju
ko atstatyti, kada šalyje eg
zistavo kelių santvarkų lieka
nos, viešpataujant .smulkiųjų 
prekių gamybai žemės ūkyje, 
įnirtusiai klasių kovai šalies 
vidu je ir jos ekonomikai esant 
be galo nualintai. Dėl to kaip 
tik sulėtėjo ir susitrukdė at
kūrimo procesas. Jis užtruko 

bartiniu ihetu giK nukentėjusių 
rajonų ūkio atstatymas 
d omas šalyje nedalomai 

. pataujant 
sistemai, 
našumai 
valstybei • žymiai 
atstatymo tempus, 
produkcijos gamyba pasiekė 
prieškarinį lygį mažiau negu 
po trejų metų karui pasibai
gus.

Paskutiniai Sugriovimai

Nuostoliai, padaryti hitleri
nės Vokietijos ir jos satelitų 
išdavikiškai užpultai Tarybų 
Sąjungai siekia milžiniškos 
sumos’, viršijančios 2V£ trili
jono rublių valstybinėmis 
prieškarinėmis kainomis (t. 
y. apie 485 milijardų Ame
rikos dolerių). Vokiečių fa
šistiniai grobikai visiškai ar
ba dalinai sugriovė 1,710 
miestų ir per 70 tūkstančių 
kaimų ir sodžių, 31,850 pra
moninių įmonių, 98 tūkstan
čius kolektyvinių ūkių, 1,876 
tarybinius ūkius ir 2,890 ma- 
šinų-traktorių stočių. Hitleri
niai plėšikai papiovė arba at
ėmė iš valstiečių 7 
arklių, 17 milijonų 
raguočiu, didžiulius 
smulkių gyvulių bei 
paukščių. Visi šitie 
mai ir kiti nuostoliai 
ta dalimi negali prilygti nuo
stoliams, padarytiems per pir
mąjį pasaulinį karą. Ir vis 
dėlto tarybinė valstybė šį kar
tą žymiai sparčiau atkūrė sa
vo ūkį.

Tuojau po Karo Prasidėjo 
Atstatymas

Nukentėjusių rajonų atsta
tymo darbai prasidėjo dar 
karo metu, kai tik buvo iš
vaduota ' vokiečių pagrobtoji 
teritorija. Pavyzdžiui, Pa
maskvio anglies baseinas buvo 
atstatytas 1942 metais, o 1943 
metais čia jau buvo viršytas 
prieškarinis anglies iškasimo 
lygis. Anglies iškasimas Don
base per vienerius metus nuo
1943 m. gegužės mėnesio iki 
1944 
imtinai pakilo septynis kartus. 
Geležinkeliečiai per 1943--
1944 m. atstatė ir paleido 
darban virš 43 tūkstančių ki
lometrų geležinkelio.

Socialistinio ūkio planavimo 
sistemos pranašumai leido ta
rybinei valstybei mobilizuoti 
ūkio atstatymo reikalui di
džiulius vidinius materialinius 
išteklius, nesinaudojant pa
vergiančiomis užsienio pasko
lomis. Apie tai liudija di
džiuliai valstybinio kapitalo 
investmentai, į nukentėjusių 
rąjonų ūkį.

Antai, 1947 m. čia buvo 
pravesti kapitaliniai darbai 18 
milijardų rublių sumai, asig
nuotai iš bendrojo valstybinio 
biudžeto išteklių, žymius ka-1948 m. pasėlių plotai pasie- 
pitalo investavimus padarė ir 
valstybinės valdžios vietiniai 
organai, įmonės, kolektyviniai 
ūkiai ir k. k.

šešeriu^ metus. Da-

vyk- 
vieš- 
ūkio 
pra-

socialistinei 
Jos didžiuliai 

socialistinei 
paspartinti 
Pramonės

Ministrų 
1948 m. 
buvusių 
rajonų

duomenys.
ketvirtyje
okupacijoj

pramonės produkci-

leido

milijonus 
stambių 
kiekius 

naminių 
sugriovi- 
net šim-

m. gegužės mėnesiui

Didysis Tarybinis Lakūnas V. Čkalovas
Rašo ,N. B.

KAS BUS SU AMERIKOS ATEINANČIOS 
GENTKARTĖS SVEIKATA?

Statyboje
1948 m. tarybiniai žmonės, 

savo vyriausybės ir komunistų 
partijos vadovaujami, toliau 
spartino atstatymo tempus. 
.Tai liudija neseniai paskelbti 
naujieji Centrinės Statistikos 
Valdybos prie TSRS 
Tarybos 
trečiame 
vokiečių 
bendroji
ja išaugo palyginamai suf tuo 
pačiu 1947 m. ketvirčiu 38%. 
Ypač greit auga metalo ga
myba, kuri yra svarbiausias 
elementas išsivysčiusios indus
trijos: plieno lydymas — šiuo 
laikotarpiu pakilo 63 proc., o 
paruošto valcuoto metalo — 
53 proc.

Nemažėjančiais tempais 
vyksta išvaduotuose rajonuo
se ir gyvenamų namų staty
ba. Per devynis mėnesius čia 
atstatyta ir naujai pastatyta 
214 milijono kv. metrų gyve
namo ploto miestuose ir 175 
tūkstančiai gyvenamų namų 
kaimo vietovėse.

Tik tarybinė valstybė suge
bėjo išvystyti tokius aukštus 
atstatymo darbų tempus.

Per 1948 m. devynis mėne
sius nukentėjusių rajonų ka
pitaliniams darbams buvo iš- 
leista 13.2 milijardo rublių 
yien centralizuotų 
tu, t. v. -neskaitant 
laidų.
Metalo

motais davė valstybei duonos 
33 milijonus pūdų daugiau 
negu prieškariniais 1940 me
tais.

Atkurtos išvaduotųjų rajo
nų įstaigos. Ukrainoj tik pa
staraisiais metais į aukštojo 
mokslo įstaigas priimta 150 
tūkstahčių studentų. 29 tūks
tančiuose pradinių bei viduri
nių mokyklų mokosi apie 6 
milijonai vaikų.

Visose Tarybinėse 
Respublikose

Itin stambūs ūkiniai postū
miai vyksta ir kitose respubli
kose, nukentėjusiose dėl hit
lerinio antpuolio. Baltarusi
joj visos pramonės bendroji 
produkcija per šių metų 9 
mėnesius padidėjo 48.8 pro
cento palyginti su praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu. 
Baigtas respublikos stambiau
sių įmonių atstatymas. Bal
tarusijoj ypač sparčiai vystosi 
mašinų statyba. Gręžiamųjų 
bei skobiamųjų ir kitų stak
lių, o taip pat ir kuliamųjų 
mašinų gamybos uždavinys 
viršytas 2 kartus. Trečio ket
virčio lentpiūvinių rėmų ga
mybos planas trigubai viršy
tas. Beveik trigubai padidė
jo radijo imtuvų gamyba. At
statytosios elektrinės pusantro 
karto padidino prieškarinį pa
jėgumą.

Nebūtais iki šiol tempais 
vystosi visos ekonomikos ša
kos Pabaltijo respublikose.. 
Latvija tampa aukštos koky
bės mašinų statybos respubli
ka. Estijoj skalynų baseino 
bazėj naujai 
sos pramonės 
jų, statybinių
kt.). Audringais tempais au
ga ir jaunoji Lietuvos indus
trija. Karelijos-Suomijos res
publika vėl tapo stambiu miš
ko medžiagos ir, popieriaus 
tiekėju.

TSRS nukentėjusių 
atstatom ų j ų d arbų
užbaigimas taps
veiksniu visos tarybinės eko
nomikos tolesniam veržliam 
kilimui.

Šitų rajonų ūkinis atgimimas 
vyksta naujais technikos pa
grindais, įsisavinusiais pačius 
priešakinius mokslo bei prak
tikos joasiekimus. Tai yra 
ūkinės statybos tolydžio vis 
augančių tempų šaltinis išva
duotuose nuo okupacijos rajo
nuose. Gyvenimas juose 
darosi labiau pertekęs 
džiaugsmingas.

A. Šalinas.

išauga išti- 
š a k o s (du- 
medžiagų ir

investmen- 
vietinių iš-

Pramonėsir Anglies
Širdis

daug dėmesio valsty- 
šios

Ypač 
bė kreipia į Donbaso, 
svarbiausios šalies metalurgi
jos bei anglies bazės, atstaty
mą. Per penkerius metus, 
praėjusius mio Donbaso išva
davimo, iš jo anglies šachtų 
buvo išpumpuota per 6.20 mi
lijonų kub. metrų vandens, 
atstatyta 1,300 kilometrų po
žeminių išdirbių, sumontuota 
nesuskaitoma daugybė tech
ninio įrengimo. Anglies iš
kasimas Donbase dab^r jau 
artėja į prieškarinį lygį.

Sparčiais tempais atstato
ma taip pat ir Pietų metalui'; 
gija. Iš metų i metus Make- 
jevkos, Stalino, Jenakijevo, 
Zaporožjės, Mariupulio, Dnie- 
propetrovsko metalurgijos 
gamyklos kelia savo gamybi
nius pajėgumus.

Kartu su tuo sparčiai auga 
galinga Pietų rajonų mašinų 
statybos pramone. Atstatyti 
traktorių gamybos gigantai 
Charkove ir Stalingrade. Vėl 
stojo rikiuotėn didžiulė 
mės ūkio mašinų 
Rostove prie Dono.

Naujosios Ūkio
Reikia skyrium

jog išvaduotuose rajonuose ne 
tik atstatomos gamybinės 
įmonės, kurios veikė prieš 
karą, bet statomos ir naujos 
svarbios ūkio šakos. Pavyz
džiui, Minske ir Dnieprope- 
trovske statomos stambios au
tomobilių gamyklos.

. žymių pasiekimų yra ir at
statant išvaduotųjų rajonų 
žemės ūkį. Taip Ukrainoj

ze- 
gamykla

šakos 
paminėti,

kė jau 92.4% prieškarinio ly
gio. Dar sparčiau kyla Ukrai
noj derlingumas. Kolektyvi
niai bei tarybiniai ūkiai šiais

3pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)—. Antr., Sausio 11, 1949

rajonų 
visiškas 
galingu

vis
ir

Paliuosuotas Advokatas, 
Nužudęs Sūnų

I

Norfolk, Mass. — Po 
puspenktų metų kalėjimo, 
tapo paleistas turčius advo
katas F. Noxon, kuris nu
žudė savo sūnų kaip ‘‘silp
naprotį”. Pradiniai Noxo- 
nas buvo nusmerktas mirti 
elektros kėdėje, Eet bausmė 
pakeista kalėjimu neva iki 
gyvos galvos.

Pfieš dešimt metų šaltą 
gruodžio mėnesio 15 dienos 
vidudienį, bandydamas nau
ją lėktuvą, žuvo- didysis Ta
rybų Sąjungos mūsų laikų 
lakūnas Valerijus Čkalovas.

Gruodžio mėn. 18 d. Rau
donojoj Aikštėj Maskvoj 
Kremliaus siena, kurioj il
sisi daugelio įžymių kovoto
jų už socializmą palaikai, 
priėmė ir Valerijaus Čkalo
vo palaikus.

Su /Valerijaus Čkalovo 
vardu susiję daugelis įsta
bių tarybinės aviacijos per
galių. Nepalyginama lakū
no drąsa buvo surišta sų 
puikiu aviacijos technikos 
žinojimu, aukštas meistriš
kumas su karšta meile Tė
vynei.

Čkalovas gimė prie Vol
gos, darbininko - katiliaus 
šeimoj. Jaunystėj Čkalovas 
plaukė Volgos garlaivyj kū
riku. Dar nesukakus jam 20 
metų baigė pilotų mokyklą 
ir tapo lakūnu.

Čkalovas visuomet ieško
jo skridime naujų būdų, su
kurdavo sudėtingas figūras. 
Jis buvo kylančiojo štoporo 
kūrėjas ir pirmas figūrą, 
pavadintą “Lėtoji statinė.” 
Jis buvo vienas aviacijos 
technikos novatorių, kurie 
veda kovą su oro stichija.

Čkalovas rado savo pa
šaukimą, dirbdamas sunkų, 
rizikingą, bet pagaunantį 
lakūno - bandytojo darbą. 
Per savo gyvenimą didysis 
lakūnas išmėgino daugiau 
kaip 70 įvairių konstrukci
jų lėktuvų.

Didvyriška, stipri, per
dėm valinga Čkalovo pri
gimtis veržėsi į didesnius 
pasiekimus. Jis svajojo apie 
grandiozinius, be sustojimo, 
skridimus.

Pirmą kartą čkalovas su
sitiko su Stalinu Maskvos 
aerodrome 1935 m. gegužės 
mėn. 2 dieną lakūnų para
de.

— Kodėl gi nesinaudojate 
parašiutu, o savo įprastu 
būdu stengiatės išgelbėtma- 
šiną? — paklausė Stalinas.

— Aš skraidau bando
maisiais lėktuvais — atsakė 
Čkalovas. — Jie itin vertin
gi, ir pražudyti juos labai 
gaila. Paprastai stengiuosi 
išgelbėti mašiną, o tuo pa
čiu ir save... *

Stalinas kalbėjo apie tai, 
jog būtinai reikia naudotis 
parašiutu, jog, kas bloga 
atsitikus ore mašinai, reikia 
gelbėti savo paties gyvybę. •

— Jūsų gyvybė mums 
brangesnė už bet kurią ma
šiną — baigė Stalinas, tėviš
kai žiūrėdamas į atvirą 
Čkalovo veidą.

1936 metais Čkalovas į- 
vykdo tolimą, be sustojimo 
skridimą į-Tolimuosius Ry

tus. Kartu su draugais Bai- 
dukovu ir Bieliakdvu jis 
pravedė lėktuvą iš Maskvos 
per Franco - Josifo ir Šiau
rės žemę viršum Lediniuo- 
tojo Vandenyno, viršum Ja
kutijos kalnų, viršum Kam- 
čatkos, vif'šum šaltų šėls
tančių Ochotsko jūros van
denų į mažytę Ūdo salelę, 
kuri nuo’ to laiko įgijo jo 
vardą.

Grįžęš į Maskvą lakūnas 
vėl sumanė naują skridimą.

Atsimeni^/ kad jis ilgas 
valandas išsėdėdamas savo 
bute Maskvoj prie didžiulio 
gaublio susimąstęs žiūrėjo į 
pasaulio Jalis, kurdamas 
naujus, dar labiau sudėtin
go maršruto, planus.

1937 m. vasarą Čkalovo 
vairuojamas lėktuvas paki
lo iš Pamaskvio aerodromo, 
kad pirmą kartą žmonijos 
istorijoj pramintų trasą iš 
TSRS į Ameriką per Šiau
rės ašigalį.

Tarybinė liaudis gėrėjosi 
savo mylimojo didvyrio žy
giu. Stalinas ir jo bendra
žygiai atsiuntė Čkalovo eki
pai sveikinimo telegramą. 
“Didžiuojamės narsiais ir 
ryžtingais tarybiniais lakū
nais, nepažįstančiais kliū
čių siėkiant pastatytojo tik
slo.” i

Šį Stalino įvertinimą čka
lovas laikė aukščiausiu ap
dovanojimu. Su šita telgra- 
ma jis niekuomet nesiskir
davo, laikė ją kišenėj, sau
godamas prie širdies.

Paskutiniais savo gyveni
mo metais didvyris lakūnas 
stipriai ruošėsi skridimui 
aplink ’’rutuliuką” — taip 
juokais jis vadino žemės ru
tulį. Tačiau šį savo suma
nymą įvykdyti Čkalovas, 
prieš laiką žuvęs, jau nebe-

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
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1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 
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pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
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Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Čkalovas žuvo turėdamas 
34 metus. Tarybų Sąjungoj 
nebuvo kampelio, kur nebū
tų minimas didžiojo lakūno 
vardas, kur nebūtu liūdima 
dėl jo ankstyvos mirties. 
Liaudis mylėjo jį už tai, kad 
jis buvo didžios širdies žmo
gus, taurus ir kilniadvasis, 
kuklus ir narsus.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Čkalovo jau nebebu
vo tarybinių lakūnų eilėse, 
bet jis lyg nematomai da
lyvavo kautynėse. Gausingi 
būriai didžiojo lakūno mo
kinių kovėsi, pritaikydami 
Čkalovo frontalines atakas, 
šturmuodavo priešą čkalo- 
viškai, skutamuoju skridi
mu, taranuodavo priešinin
kų lėktuvus, kaip Čkalovas 
mokė, sraigtu. Nepalygina
mas Čkalovo lėktuvo vaira
vimo stilius ir iki Šiol pra
turtina kovinį bei kūrybinį 
tūkstančių tarybinių laku-, 
nų veikimą.

Apie Čkalovą Tarybų Są
jungoj sudėta daugybė dai
nų, parašyta knygų. Jo var
du pavadinti miestai, Kaų 
mai, laivai, mokyklos, kul
tūros rūmai. Didžiojo lakū
no pavyzdžiu stengiasi sek
ti tarybiniai pilotai. Pa
jungdami oro stichiją, jie 
tuo stato paminklą Valeri
jui Čkalovui.

ITALIJOS VALDŽIA PER
ŠASI FRONTAN 
PRIEŠ SOVIETUS

Roma. — Italijos valdžia 
pranešė Amerikai, kad ji 
sutiktų įstoti į karinę šiau
rinio Atlanto kraštų \ sąjun
gą prieš Sovietus. .

Washington. — Prezid. 
Trumanas reikalavo, kad 
Kongresas tuojau žymiai 
pakeltų algas aukštiesiems 
šalies valdininkams.

Valdžios skaitlinės rodo, 
kad taip didelis nuošimtis mū
sų šalies jaunų vyrų yra pras
tos sveikatos, net 72%. Taip 
yra su vyrais, o kaip su mo
terimis? Galimas daiktas, 
kad ir jų toks pat didelis 
nuošimtis yra silpnos sveika
tos.

Kame priežastis, kad Ame
rikos jaunimas taip prastos 
sveikatos ne vien fiziniai, bet 
ir protiniai ? Pirma ir bene 
pamatinė priežastis, tai netin
kamas maistas ir netiri k amas 
užsilaikymas.

Kaip žinome, kad per kelis 
pastaruosius metus pragyve
nimo ’ reikmenų, ypatingai 
maisto kainos, ėjo vis aukš
tyn ir darbininkai negalėjo 
pakankamai tinkamo maisto 
įsigyti savo šeimoms. Gi jau
nuoliai, eidami į mokyklas, 
būtinai turi gauti tinkamo 
maisto, kad būtų sveiki ir 
tvirti. Mokslas, gydytojai 
nurodo, kad mokiniai turi ge
rai pasilsėti, pavalgyti ir tin
kamai užsilaikyti. Tas, su- 

. prantama, liečia kaip vaiki
nus, taip ir merginas.

Gi prie tokio didelio bran
gumo darbininkų yaikai auga 
negaudami to, kas jiems bū
tinai reikalinga. Prie to, kaip 
žinome, tai ♦dabartinis jauni
mas, kada laikas eiti miego
ti, tai jis eina baliavoti, ne
paisant, koks darbas ryte lau
kia: ar raštinėj, ar fabrike 
sunkus fizinis, arba moky
kloj studijavimas.

Viena iš kalčių, kad moky
klose ir mūsų spaudoj nemo
kinama jaunimas tinkamai 
augti ir’ sveikatą užlaikyti. 
Mūsų spaudoj tik matome pa
gyrimus Amerikos jaunimo ir 
sąlygų, bet nieko nesako, kad 
dažnai tas jaunimas auga, kaip 
koks laukinis — nei pagarbos, 
nei apsėjimo, nei tinkamo už
silaikymo.

Kita, tėvai turėtų rūpintis 
savo vaikais, bet yra atsiti
kimų, kad ir patys tėvai ne
turi tvarkos, ir kur tada vai
kas gaus gerą pavyzdį?

Darbininkų namuose visuo
met yra ar finansinių arba 
kitokių trūkumų ir tėvai tu
rėtų aiškinti savo vaikams to 
priežastį, tą sistemą, kuri su
daro tas sąlygas. Mūsų šalis 
turtinga, visko pilna, bet tuo 
pat laiku milionams piliečių 
yra visko trūkumas. Tas yra 
todėl? kad vienoj pusėj bega
linis turtų susikuopimas į sau
jelės rarikas, ten viešpatauja 
begalinis godumas ir pelna- 
grobystė, keliamos kainos 
kuoaukščiausios, nepaisoma, 
kaip darbininkas su sąvo šei
myna gyvens, ar užteks algos 
jam ir jo šeimai žmoniškai ir 
sveikai gyventi, tai tada kitoj 
pusėj susidaro didelis bied- 
numas.

Sakysime ir dabar, kuris jau 
turi nuosavą pastogę, tai jam 
bėdos mažiau, bet kuris turi 
rendavoti gyvennamį, paskui 
padengti šviesos, šilumos iš
laidas iš tos pačios mažos al
gos ,o jeigu dar šeimynoje yra 
3 ar 4 vaikai, kurie reikia ap
rengti ir pamąitinti, o čia dar 
atsiranda tai daktarų bilos, 
tai kitokios išeigos, tai kaip 
tokia šeima gali žmoniškai

pragyventi? Kaip tokioj šei
moj gali vaikai sveiki augti?

Juk tai sunkios ekonominės 
sąlygos atsako už jaunuolių 
nesveikatą, taipgi žmonės, '
kurie įpuola į desperaciją, 
papildo įvairias piktadarystes, 
žmogžudystes arba net savL 
žudystes. Dėl ko gi atsiran
da tie apiplėšimai, užpuolimai ’ 
ir žmogžudystės?

Apie tai negalvoja valdo- • 
nai, jiems neapeina priežas
tys, jie tik galvoja apie pra- - ' 
sikaltėlių baudimą, o tas tų 
prasikaltimų priežasčių ne
prašalina. Jeigu -būtų galvo
jama apie visos visuomenės 
gerovę, apie tai, kad praša
linti ekonominį skurdą, neda- 
teklių, .tą ekonominę, bausmės 
rykštę, tai pranyktų daug ir 
piktadarysčių. . ‘ 'į

Taipgi, nesirūpinama suras
ti priežastis ir to, kodėl toks 
didelis nuošimtis Amerikos 
jaunimo yra prastos sveika
tos. Vietoj visokių, raganų 

^gaudymo komitetų, tai Kon
gresas turėtų turėti komisiją, 
kuri rūpintųsi, kodėl taip jau
nimas silpnas sveikata, ir ta- i- 
d a surastų, jeigu tikrai no
rėtų, kad tai kaltė mūsų eko
nominių sąlygų, kad turtin- 
giausioj šalyj pasaulyj, o mi- 
lionai laipsniškai badauja ir 
skursta. Galima gražiai ra
šyti, kalbėti, per radiją gir
tis “amerikiniu gyvenimu,” 
galima visus ieškančius teisy
bės apšaukti kokiais tik nori
ma -vardais, bet negalima ap
gauti gamtą, negalima apgau
ti gyvenimo, ir todėl pati A- 
merikos jaunimo sveikata pa
rodo, kad kas nors yra la
bai negero mūsų tvarkoj.

Visi žinome, kad šalis tur
tinga, kad žemės ūkis duoda 
pakankamai maisto, kad mū
sų industrija galinga, kad vi
sokių reikmenų pasigaminama 
ne tik tiek, kiek reikia, ębet 
ir ’perdaug, tai kodėl yra at- » 
sitikimų, kad tėvai parduoda 
kūdikius, negalėdami juos už 
laikyti? Kodėl tiek daug vi-' 
šokio vargo?

Vietoj raganų gaudymo ko-’ ,• 
misijos, kuri tik dalina pilie
čius į gerus ir blogus, kuri 1 .

| sėja nepasitikėjimą, tai Kon- • 
greso pareiga būtų rūpintis 
savo piliečiais, suvaldyti tuos, 
kurie pagimdo sąlygas, gim
dančias visokias piktadarys- • ” 
tęs, kad suvaldytų aukštų 
kainų kaltininkus, visokius 
pelnagrobius, kad rūpintųsi 
pastoti kelią naujam karui, . 
tai yra. vienai iš didžiausių 
žmonijos nelaimių.

Pereito Kongreso komisija 
tyrimui neamerikinės veiklos 
pati turėtų būti paimta tyri
mui už tuos dvasinius nuosto
lius ir kitus nusidėjimus, kiek 
ji jų padarė. Juk bile pro
taujantis žmogus mato, kad 
taip* garsinti “susekimai” bu
vo niekas kitas, kaip pačios 
komisijos sufabrikuoti kaltini- > 
mai ir blofai. Tai komisijai 
tikr ir rūpėjo, kaip sugalvoti 
visokius apkaltinimus prieš 
gerus piliečius, buvusius pre
zidento Roosevelto patarėjus 
ir pagelbiųinkus, prieš darbi
ninkų organizatorius ir veikė
jus, bet ne kokios teisybės 
ieškojimas. E. K. Sliekiene.

I VEDYBINES KORTELES
Dienraščio Laisvės Spaustuvė

Spausdina Vedybines Korteles 
WEDDING INVITATION

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip
tis į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvė padarys jums korteles moderniškiau
siomis raidėmis. Jūs patys pasirinksite raides ir kortelių 
formą.

Tuom reikalu kreipkitės:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Antpuolis LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas
Tarybų Sąjungos
Visuomenines Organizacijos

rZšo^kTš;
I

Karas visuomet mane domino. Tik ne 
didžiosios karvedžių kombinacijos, ne, ta 
prasme mano vaizduote nepajėgdavo to
kių didžių įvykių apimti: aš jų nesu
prasdavau, bet mane domino pats karo 
faktas — žudymas. Man įdomiau žinoti, 
kokiu būdu ir kokio jausmo veikiamas 
vienas kareivis nužudo kitą, negu kad 
kariuomenės išsirikiavimas Austerlico 
ar Borodino mūšyje.

Seniai praėjo man tie laikai, kai aš 
vienas vaikščiodavau po kambarį ir, 
skėsčiodamas * rankomis, vaizduodavaus 
esąs herojus, iš karto nužudąs aibes žmo
nių ir už tai nusipelnąs generolo laipsnį 
bei nemirštamą garbę. Man knietėjo tik 
šitoks klausimas: kokio jausmo veikia
mas žmogus, nesitikėdamas iš to jokios 
naudos, stato save pavojun ir, kas dar 
nuostabiau, ryžtasi užmušinėti savo ar
timus. Aš visuomet norėdavau manyti, 
kad tai daroma įniršio priepuolyje; bet 
negi galima teigti, jog visi kariaujantie
ji be paliovos nirštų, ir aš turėjau pri
pažinti, kad tai daroma iš savisaugos ir 
pareigos jausmo.

Kas yra drąsa, ši ypatybė, gerbiama 
visais amžiais ir visose tautose? Kodėl ši 
gera ypatybė, priešingai negu visos ki
tos, kartais pasitaiko ydinguose žmonė
se? Nejaugi drąsa yra tik fizinis sugebė
jimas šaltakraujiškai pakelti pavojų ir 
laikytina tokia pačia ypatybe, kaip kad 
didelis ūgis ir stiprus sudėjimas? Ar ga
lima drąsiu pavadinti arklį, kuris, bijo
damas botago, drąsiai šoka pakriūtėn ir 
užsimuša; vaiką, kuris, bijodamas baus- 

j mės? drąsiai bėga į mišką ir paklysta; 
moterį, kuri, bijodama gėdos, užmuša 
savo vaiką ir nusipelno bausmę; žmogų, 
kuris iš puikybės ryžtasi žudyti savo ar
timą ir rizikuoja pats žūti?

' Kiekviename pavojuje yra galimas 
| pasirinkimas. Šitas padarytas pasirinki

mas kilnaus ar žemo jausmo įtakoj ar 
tik nebus tai, ką turim vadinti drąsa ar 
bailumu? Štai man knietėjo klausimai ir 
abejonės, kuriems išspręsti aš galvojau 
pasinaudoti pirmąja pasitaikiusia proga 

I pabūti kautynėse.
'184... metų vasarą gyvenau Kauka

ze, mažoje N tvirtovėje.
Birželio dvidešimtą pro mažutes ma

no žeminės duris vidun įėjo kapitonas 
Chlopovas, su epoletais ir kardu, taigi 

• tokia uniforma, kokia aš jo nemačiau 
•* nuo pat mano atvykimo Kaukazan.

— Aš tiesiai iš pulkininko, — tarė jis, 
atsakydamas į mano klausiamą žvilgsnį, • 

'' . kuriuo aš jį sutikau: — rytoj mūsų ba
talionas išvyksta.

— Kur? —^paklausiau aš.
— Į NN. Ten paskirta susirinkti ka- 

... • rluomepei.
Iš ten, matyt, kur nors žygiuos?

— Tur būt.
— Kurgi? Kaip jūs manote?

v . — Ką čia manysi? Sakau jums, ką ži
nau. Vakar naktį atjojo totorius iš gene
rolo, — atvežė įsakymą batalionui išžy
giuoti ir pasiimti dviem dienom sausai
nių; o kur, ko, ar ilgam, šito, tamstele, 
neklausiama; įsakyta žygiuoti, ir gana.

— Vis dėlto, jei sausainių ima tik 
dviem dienom, tai ir kariuomenės ilgiau 
nepralaikys.

— Na, tai dar nieko, nereiškia . ..
— 'Kodėl gi ne? — paklausiau nuste- 

' bęs. •
— Todėl kad ne. -Žygiavome į Dargi, 

sausainių paėmėm savaitei, o prabuvom 
x koųe mėnesį.

—- O tnan ar bus galijna vykti su ju
mis? — paklausiau, truputį patylėjęs..

— Galėt tai galima, bet as patariu 
geriau nevykti. Ko jums rizikuoti.

— Ne/leiskite man nepaklausyti jūsų 
patarimo: visą mėnesį čia gyvenau tik 
tam, kad sulaukčiau progos pamatyti 
kautynes, o jūs norite, kad ją praleis- 
.čiau.

— Labai tai man, vykite; tik, iš tiesų, 
ar ne geriau būtų likti? Palauktumėt 
čia mūsų, medžiotumėt sau; o mes žy- 
giuotumėm su dievo pagalba. Ir būtų 

I puiku! — tarė jis tokiu įtikinančiu to
nu, kad pradžioje iš tikrųjų pasirodė, 

gt jog tai būtų puiku; tačiau aš ryžtingai 
’ atšakiau, kad jokių būdu ųepasiliksiu.

— Ir kas gi jus ten traukia? — vis 
itebeįtikinėjo kapitoną^'. — Norite sūži- 

f noti, kaip kautynės vyksta? Perskaity
kite Michailovskio-Danilevskio Karo ap

rašymą — puiki knyga; ten viskas smul
kiai aprašyta — ir kur koks korpusas 
stovėjo, ir kaip kautynės vyksta.

— Priešingai, tas kaip tik manęs ne
domina, — atsakiau.

— Na, tai ką gi? Jūs tiesiog, atrodo, 
norite pažiūrėti, kaip žudo žmones? . .. 
Štai trisdešimt antrais metais buvo čia 
toks, taip pat kažkoks civilis, rodos, ispa
nas. Dviejuose žygiuose vyko kartu su 
mumis kažkokiu mėlynu apsiaustu apsi
siautęs ... tai ir nudobė narsuolį. Čia, 
tamstele, nieko nenustebinsi.

Nors man ir nesmagu buvo, kad kapi
tonas taip blogai suprato mano pasiry
žimą, aš ir nemėginau jį kitaip įtikinti.

— Ką, ar drąsus jis buvo? — paklau
siau jį.

— O dievai jį žino: būdavo, visuomet 
joja priešaky; susišaudys kur, tuoj ten 
ir jis.

— Taigi, matyt, drąsūs, — tariau.
— Ne, menkas drąsumas, kad lenda 

ten, kur niekas neprašo ...
— Tai ką gi jūs vadinate drąsiu?
— Drąsiu? drąsiu? — pakartojo kapi

tonas, lyg žmogus, kuriam pirmą kartą 
tenka toks klausimas; —; drąsus yra tas, 
kuris elgiasi kaip reikiant, — tarė jis, 
truputį pagalvojęs.

Atsiminiau, kad Platonas drąsą api
brėžia, kaip žinojimą to, ko reikia ir ko 
nereikia bijoti, ir, nors kapitono, apibrė
žimas buvo labai bendras ir neaiškus, 
pagalvojau, kad abiejų pagrindinė min
tis ne taip jau skiriasi, kaip galėjo iš 
pradžių pasirodyti, ir net kapitono api
brėžimas tikresnis už graikų filosofo 
apibrėžimą, nes jei. jis būtų galėjęs išsi
reikšti taip, kaip Platonas, jis, tikriau
siai, būtų pasakęs, kad drąsus tas, kuris 
bijo tiktai to, ko reikia bijoti, o ne to, ko 
nėra reikalo bijoti. .

Aš norėjau savo mintį išaiškinti ka
pitonui.

— Taip, — tariau, — man atrodo, 
kad kiekviename pavojuj yra galimas 
pasirinkimas, ir jei mes pavojų pasi
renkam, pavyzdžiui, iš pareigos jausmo, 
būsime drąsūs, o jei renkamės iš žemo 
jausmo — bailūs; todėl tokio žmogaus, 
kuris iš puikybės, smalsumo, ar godumo 
rizikuoja gyvybe, negalima vadinti drą
siu, ir, priešingai, žmogaus, kuris gar
bingo jausmo veikiamas, dėl šeimyninių 
pareigų, ar tiesiog dėl įsitikinimo atsisa
ko pavojaus, negalima vadinti bailiu.

Kapitonas su kažkokia keista išraiška 
žiūrėjo į mane bekalbantį.

— Na, jau šito negaliu jums įrodyti, 
— tarė jis, kimšdamasis pypkę, — bet 
mes turime junkerį (kariūną); jis tai 
mėgsta pafilosofuoti. Pakalbėkite su juo. 
Jis ir eilėraščius rašo.

Su kapitonu susipažinau tik Kauka
ze, bet girdėjau apie jį dar Rusijoje. Jo 
motina Marja Ivanovna Chlopova, smul
ki dvarininkė, gyvena už įlviejų varstų 
nuo mano dvaro. Prieš išvažiuodamas į 
Kaukazą, aš buvau pas ją: senutė la
bai apsidžiaugė, kad pamatysiu jos Pa- 
šenką (taip ji vadino seną, žilą kapito
ną) ir, kaip gyvas laiškas, — galėsiu 
papasakoti apie jos rūpesčius vargelius 
ir perduoti siuntinėlį. Privaišinusi mane 
puikiu pyragu ir paukštiena, Marija 
Ivanovna išėjo į savo miegamąjį ii’ grį
žo iš ten su gana dideliu šventuoju pa
veikslėliu, įdėtu į juodą šilkinę' įmovėlę, 
prie kurios buvo prisiūtas toks pats šil
kinis kaspinukas.

— Tai mūsų Nedegamojo krūmo mo
tinėlė užtarytoja, — tarė jir pabučiavusi 
dievo motinos atvaizdą ir perduodama 
man, — būkite geras, tamstele, įteikite 
jam. Matot, jam išvykus į Kapkazą, už- 
pirkau pamaldas ir padariau apžadus, 
jei neišliks sveikas ir nesužeistas, už
šalėti šitą dievo motinos paveikslą. Štai 
jam aštuoniolika metų, kaip užtarytoja ir 
šventieji jo gailisi: nė karto nebuvo-su
žeistas, nors, rodos, kokiose tik kovose 
nedalyvavo!... Kai man Michailas pri
pasakojo,a ką jis pergyveno, tai tikėsit 
netikėsit, plaukai šiaušiasi. Mat, jei ką 
ir žinau apie jį, tai-tik iš svetimųjų: jis • 
man, mano balandėlis, nieko apie savo 
žygius nerašo — mane išgąsdinti bijo ... i <

(Jau Kaukaze sužinojau, ir tai ne. iš 
paties kapitono, kad jis buvo keturis kar
tus sunkiai sužeistas, ir savaime supran
tama, nei apie Sužeidimus, nei apie savo 
žygius 'nieko nerašė motinai.)

(Bus daugiau)

Didžioji Spalio Socialisti
nė revoliucija maksimaliai 
atskleidė politinį liaudies 
masių aktingumą ir ini
ciatyvą, kūrybinę energiją 
bei gabumus. Tarybų Są
jungoj, kaip jokioj kitoj 
pasaulio šaly, išvystyta ma
sių visuomeninis ir politinis 
gyvenimas ir saviveikla. Vi
sa tai itin pasireiškia.gau
singų darbo žmonių visuo
meninių organizacijų gyve
nime bei veikloje.

Tarybinių piliečių teisę 
telktis į vįsuomenines or
ganizacijas, tvirtina TSRS 
Konstitucijos 126 straipsnis. 
Šitame straipsnyje pasaky
ta:

“Sutinkamai su darbo 
žmonių interesais ir liau
dies masių politiniam ak- 
tingumui bei organizacinei 
saviveiklai išvystyti TSRS 
piliečiams užtikrinama tei
sė jungtis į visuomenines 
organizacijas: profesines 
sąjungas, kooperat i n e s 
draugijas, jaunimo organi- 
zacijaSj sporto bei gynybos 
organizacijas, technikos bei 
mokslo draugijas, o labiau
siai aktingi ir sąmoningi 
darbininkų klasės bei kitų 
darbo žmonių sluoksnių 
piliečiai, susivieniję į Vi
sasąjunginę Komun i s t ų 
Partiją (bolševikų), sudaro 
priešakinį darbo žmonių 
būrį jų kovoje dėl socialis
tinės santvarkos sustiprini
mo bei išvystymo ir esanti 
visų darbo žbrionių organi
zacijų, kaip visuomeninių, 
taip lygiai ir Valstybinių, 
vadovaujamas branduolys.”

Darbo Unijų Vaidmuo
Labiausiai masinės Tary

bų Sąjungos darbo žmonių 
organizacijos yra profesi
nės sąjungos (darbo uni
jos). Jos'jungia savo eilėse 
apie trisdešimts milijonų 
TSRS darbininkų bei tar-* 
nautojų. Tarybinės profsą
jungos , vaidina didžiulį 
vaidmenį šalies gyvenime. 
Jos aktingai padeda tary
binei valstybei vystant vi
suomenės gamybines jėgas, 
keliant materialinį bei kul
tūrinį darbo žmonių gyve
nimo lygį, auklėjant darbi
ninkų bei tarnautojų atsi
davimą savo Tėvynei. Ypač 
didelį vaidmenį vaidina ta
rybinės profsąjungos, kaip 
mokykla, kur plačiosios ma
sės mokomos valstybės val
dymo.

Kartu su valstybės orga
nais, vadovaujančiais pas
kiroms liaudies ūkio ša
koms, profesinės sąjungos 
organizuoja darbininkų bei 
tarnautojų lenktyniavimą, 
siekiantį visokeriopai pakel
ti darbo našumą ir vykdyti 
bei viršyti liaudies ūkio pla
nus.

Tarybinės profsąjungos 
naudojasi plačiomis teisė
mis. Jos turi teisę kontro
liuoti darbo įstatymų leidi
mo įgyvendinimą, rūpinasi- 
darbo apsauga ir dirbančių
jų kultūriniais bei buities 
reikalais. Jos turi didelę 
materialinę bazę. Jų dispo
zicijoje apie du šimtu pen
kiasdešimt sanatorijų, per 
800 poilsio namų, tūkstan
čiai klubų, bibliotekų. Sana
torijose ir poilsio namuose 
profsąjungų atilsinėmis kas 
metą gydosi ir ilsis iki tri
jų milijonų darbininkų bei 
tarnautojų. Pro f sąjungų 
bibliotekos bei skaityklos 
aptarnauja dešimtis milijo
nų tarybinių darbo žmo
nių.
Platus Kooperatyvų Tinklas

TSRS gyvenime svarbią 
viefcą užima tokia masinė 

visuomeninė darbo žmonių 
organizacija, kaip gamybi
nė bei vartotojų kooperaci-’ 
ja. Svarbiausia kooperacijos 
forma yra kolektyviniai ū- 
kiai, pagrįsti savanorišku 
valstiečių jungimąsi į že
mės ūkio arteles. Trisde
šimt du milijonus darbo 
valstiečių vienija vartotojų 
kooperacija.

Jaunimo Organizacija
Plati masiška organizaci

ja yra komunistinio, jaflni- 
mo sąjunga. Aktingai daly
vaudama visuomeniniame, 
politiniame, valstybiniame, 
ūkiniame bei kultūriniame 
šalies gyvenime, jaunimo 
Sąjunga nemažai prisidėjo 
ir tebeprisideda sparčiai 
keliant Tarybų Sąjungos e- 
konominę bei kultūrinę ge
rovę. t

Tarybinė liaudis aukštai 
įvertino žymius jaunimo 
Sąjungos nuopelnus auklė
jant tarybinius jaunuoliu^ 
bei jaunuoles komunistine 
dvasia ir dalyvaujant so
cialistinėj statyboj. Už ma
sinį jaunimo pasiaukojimą, 
ginant tarybinę respubliką 
pilietinio karo ir užsienio 
intervencijos laikotarpyje 
jaunimo Sąjunga apdovano
ta Raudonosios Vėliavos 
ordinu. Už pareikštą ini
ciatyvą vystant socialistinį 
lenktyniavimą TSRS liau
dies ūkio socialistinės re
konstrukcijos metais Komu
nistinė jaunimo Sąjunga 
apdovanota Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinu. Už 
žymius nuopelnus gimtinei 
Didžiojo Tėvynės karo ta
rybinės liaudies prieš hitle
rinę Vokietiją metais Są
junga apdovanota Lenino 
ordinu. Neseniai, ryšium su 
Sąjungos trisdešimtmečiu, 
už nuopelnus auklėjant ta
rybinį jaunimą komunistine 
dvasia, aktingai dalyvau
jant socialistinėj statyboj, 
jaunimo Sąjunga buvo ap
dovanota antru Lenino or-’ 
dinų.

Mokslo ir Kultūros 
Organizacijos

Tarybų Sąjungoj yra dau
gybė kultūrinių, mokslinių 
ir mokslo bei technikos, 
sporto ir gynybos draugi
jų, vienijančių milijonus 
darbininkų, valstiečių, inte
ligentų. Didelį vaidmenį 
vaidina platinant mokslo 
žinias daugiau ne prieš me
tus įsteigta >Visasąjunginė 
draugija mokslinėms bei 
politinėms žinioms skleisti. 
Šita draugija vienija moks
lininkus, kultūros, techni
kos, meno darbuotojus. Per 
trumpą savo gyvavimo lai
ką Draugija nuveikė didžiu
lį darbą. Tik per vienerius 
metus jos narių perskaityta 
iki 26 tūkstančių paskaitų 
įvairiais politinių bei moks
linių žinių klausimais.

Komunistų Partija
Visų darbo žmonių orga

nizacijų, kaip visuomeninių, 
lygai taip pat ir valstybinių, 
branduolys Tarybų Sąjun
goj yra Visasąjunginė ko
munistų partija (bolševi- 
kų). - -

TSRS yra viena politinė 
partija — Visasąjunginė 
komunistų partija (bolševi
kų). Tarybų Sąjunga vado
vaująs tuo principu, kad ki
tai kuriai politinei, partijai 
TSRS nėra dirvos. Keletas 
partijų gali egzistuoti' tik 
tokioje visuomenėje, kur e- 
sama antagonistinių kla
sių, kurių interesai yra 
priešiški ir nesutaikomi, 
kur esama, pavyzdžiui, ka
pitalistų. 4r darbininkų, dva
rininkų iT valstiečių, buožių 

ir biednuomęnės. O Tarybų 
Sąjungoj nėra tokių'klasių, 
kaip kapitalistai, dvarinin
kai, buožės. TSRS tėra tik 
dvi klasės — darbininkai ir 
valstiečiai bei darbo inteli
gentija, kurių interesai ne 
priešiški, bet draugingi. 
Taigi, TSRS nėra dirvos 
kelioms partijoms egzistuo
ti, o yra dirva tik vienai 
partijai, kuri ryžtingai ir 
iki galo gina darbininkų ir 
valstiečių interesus. Ilgų 
metų patyrimu, tarybinė 
liaudis įsitikino Komunistų 
Partijos politikos teisingu
mu. Šis patyrimas parodė, 
jog komunistų partija yra 
vienintelė partija, sugeban
ti iki galui apginti darbinin
kų ir valstiečių pagrindi
nius interesus, sugebanti 
vesti ir privesti dirbančiuo
sius į galutinį jų kovos tik
slą — į komunizmo perga
lę. TSRS darbininkai, vals
tiečiai ir inteligentija pati
kėjo savo likimą komunistų 
partijai ir visomis jėgomis- 
ir priemonėmis palaiko jos 
politiką.
Visuomeninių Organizacijų 

Laisvė
Visos TSRS darbo žmo

nių visuomeninės organiza
cijos yra sukurtos tikros ir 
nuoseklios demokrat i j o s 
principais. Jų veikla ir ini
ciatyva visokeriopai palai
komos ir skatinamos. Visos 
jos ne- tik naudojasi pilna 
veikimo 'laisve, bet ir di
džiule materialine baze, t. 
y. viskuo reikalingu jų vei
kimui įgyvendinti.

Darbo žmonių visuomeni
nės organizacijos Tarybų 
Sąjungoje naudojasi pilna 
veikimo laisve ir aktinga 
komunistų partijos ir vals
tybės parama. Kapitalisti
nėse šalyse .panašios orga
nizacijos kas kart daugiau 
engiamos, o tokiose šalyse, 
kaip Ispanija, Graikija, 
Turkija jos tiesiog uždrau
stos. Labiausiai ryškiu re
akcijos antpuoliu prieš de
mokratines darbo žmonių 
organizacijas yra JAV kon
greso taip vadinamos anti- 
amerikoniškam veikimui iš
tirti komisijos veikįmas, 
uždraudimas komunistams 
užimti vadovaujamus pos
tus valstybinėse įstaigose ir 
labiausiai svarbiose pramo
nės šakose Anglijoj ir kitur.

Tai, kad išplėstoji kam

PRAŠOME ATIDOS!
Atydžiai persiskaitykite. ir gerai įsitemykite 

šiuos svarbius įvykius:

Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Pasiskubinkite Įsigyti Bilietą

ĮVYKS SEKMADIENĮ

SAUSIO-JANUARY 30, 1949
Vakarieniausime ir šoksime gražiojoje

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.

Nuo'11 ryto iki 5-tos po pietų bus Lietuvių Ko-opera- 
tyv^s Spaudos Bendrovės dalininkų suvažiavimas. 
Vakarienė 6-tą' vai. vakare.—*Po vakarienės šokiai.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ .
Gros šokiams įvairius kavalkus.

INDIKŲ-TURKEY VAKARIENĖ
Ir tai dar ne viskas, bus ir kitokios mėsos 

įvairių prieskonių ir
PUTOJANČIO ALAUS IKI VALIAI

Vakarienei ir šokiams bilietas $3.00. Bilietai gaunami 
Laisvės ofise ir Kultūriniame Centre.

Vien tik Šukiams Įžanga 75c.
. (Taksai įskaityti)

T?* < » F . ■« . -■     :-------- —-M—j- «—«...—i—i-—I------- .--------------u_

4 pusi.-*—Laisve (Liberty, Lįth. Daily)- Antr., Sausio 11, 1949

panija prieš komuųisįus ei
lėje kapitalistinių šalių yra 
reakcijos žygis prieš demo
kratines darbo žmonių or
ganizacijas, tvirtina ir de
mokratinių profsąju n g ų 
persekiojimo faktai. Teuž- 
teko profsąjungos naciona
linio komiteto nariui pa
reikšti savo solidarumą 
streikuojantiems Prancūzi
jos kalnakasiams, kaip šito 
komiteto pirmininkas Lou- 
teris jo šeimininkams - ka
pitalistams padiktavus, pa
reiškė, jog reikia pašalinti 
visus komunistus iš Nacio
nalinio komiteto. JAV įmo- 
nininkai atsisakė vesti de
rybas su vakarų kranto uo
sto krovikais dėl naujos ko
lektyvinės sutarties sudary
mo, kol krovikų Sąjungos 
vadovybė pasirašys, jog 
tarp Sąjungos vadovų nėra 
komunistų.

Visi šitie ir daugelis ki
tų faktų neginčijamai liu
dija apie tai, jog eilėj ka
pitalistinių šalių demokrati
nės darbo žmonių-organiza
cijos ne tik faktiškai, bet ir 
formai, uždraustos, o kito
se — nežiūrint į formalinę 
teisę būti ir veikti — fak
tiškai jau atimamos arba 
atimtos šitos teisės.

Tikra ir niekuo neribota 
laisve telktis į visuomeni
nes organizacijas naudojas 
Tarybų Sąjungos ir liau
dies demokratijos šalių dar
bo žmonės. TSRS ir liaudies 
demokratijos visuomeninės 
organizacijos yra galingas 
įrankis darbininkų, valstie
čių ir inteligentijos rankor 
se vystant jų politinį ak
tingumą, nukreiptą į eko
nominį bei kultūrinį savo 
šalių suklestėjimą ir viso
keriopą liaudies masių ge
rovės kėlimą,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker i

'fc’W ;;
11 \ , 

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770



KULTŪRINIS GYVENIMAS IZRAELYJE
Kiekviena sena tauta turi sa

vo gerai įsteigtus papročius ir 
kultūrą; savo kalbą, literatūrą, 
liaudies i 
Naujesnėse 
Valstybėse 
nė kultūra

Izraelis 
šalis negu 
jos kultūra 
raelis turi vieną iš seniausių 'rinkti tautinę kalbą sąvo 
kultūrų visame pasaulyje.

žydai, kurie apsigyveno Pa 
lestinoj per paskutines tris ge- prieš 70 metų 
neracijas, atsivežė su savim ne < ...............
tik daug kalbų, papročių iŠ jų1 kalbama- per 
kilmės šalių, bet atsivežė žy- nietų. 
diskų papročių ir senovišką žy- Hebraiška 
du kalbą. Ta senoviška kalba, j buvo mirusi 
Biblijos kalba, dabar yra Izra- .mečius, kada 
elio kalba, žydų kalbos atgimi- palestinoj 
mas yra stebėtinas kultūrinis; į;.į kalbą 
stebuklas Izraelyje.

Pasaulio žydai 
mas kalbas: “yiddish, 
eina nuo senos vokiškos kalbos, 
sumaišyta su hebraiška kalba vo tautine kalba. Kiekviena žy- 

raidė- du karta (įvairiose šalyse varto-

šokius, * muziką, etc. 
šalyse, kaip Jungt. 
ir Kanadoje, tauti- 
vis tebesiformuoja, 
yra daug jaunesnė 
Jungt. Valstijos ir 
tik vystosi, nors Iz-

senos ispanų kalbos ir sumai
šyta su hebraiška kalba, irgi 
rašoma hebraiškomis (raidėmis; 
rusų lenkų, arabų, vengrų, vo
kiečių, anglų, italų, rumunų ir 
daug kitų. “Yiddish” yra kal
ba daugumos žydų rytų Euro
pos, “ladino” yra kalba daugu
mos žydų Balkanų šalyse.

Bet kada žydai turėjo pasi-
> nau

jai atgimusiai valstybei, jie pa
sirinko hebraiška. Tą padarė 

i. Nebuvo lengva 
atgaivinti kalbą, kuri buvo vos

• penkiolika šimtų

kalba niekad ne
kalba. Bep šimt- 

žydai negyveno 
jie vartojo hebraiš-

maldose, studijose, 
'kiekvienoje literatūros formoje, 

kalba seka- komercijinėms transakcijoms ir 
kuri pa-i privačiai korespondencijai.. Vi

si žydai laiko Biblijos kalbą sa-

ir rašoma hebraiškomis 
mis; “ladino,” kuri paeina nuo jo hebraiška kalbą savo raš-

c
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas)
Liūdesio valandoje kreipkitės-pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

K
ft ft
ft ft

Naujai išdekoruota šerrrieny koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. '

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., . BROOKLYN 20, N. Y.

, (Kampas 68th St.)
- Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir lt., 

telefonuokite:
SHoreioad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. '

Specialistai Pritaikymui-
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 1

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

ft ft ftI
ft ft ft ft ft
ft ft ft ft ft
ftft ft
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g
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tams, poezijai ir pasakoms.
Septyniasdešimt metų atgal, 

maža grupė žmonių Jeruzalėje 
su Elezier ben-Yehuda, .nutarė 
Visuomet kalbėti hebraiškai. 
žmonės kitose šalyse pradėjo 
taip pat daryti ir visur hebraiš- 
ką kalbą mokomą mokyklose.

Bet tik Palestinoj judėjimas 
yra pilnai pasekmingas, šian
dien hebraiška kalba yra kalba 
šimtų tūkstančių žydų Izraelyj, 
kuomet kiti šimtai tūkstančių 
išsimokino tik senesniais savo 
metais. Hebraiška kalba visur 
Izraelyj vartojama mokyklose, 
kariuomenėj, teatre, operoj, 
laikraščiuose ir kasdien.

1922 m., kada Didžioji Bri
tanija pradėjo valdyti Palesti
ną, ji pripažino anglų, arabui 
ir hebraiška kalbą, kaipo tris 
oficiales šalies kalbas. Anglų 
kalba buvo vartojama visose 
valdžios komunikatams su ver
timais arabų ir žydų kalbose. 
Prie keliti visi ženklai buvo 
trijose kalbose. Visos trys kal
bos buvo vartojamos teismuo
se. žydai vartojo vien tik he- 
braišką kalbą savo įstaigose.

j valstybei, he- 
yra vienintelė 

Anglų kalba 
svetimiems įsi
kalba pripažin-

braiška kalba 
oficialė kalba, 
vartojama tik % kalams. Arabų
ta antra oficialė kalba. Pašto 
ženklai ir pinigai turi inskrip- 
cijas arabų ir hebraiškoj kal
boj.- Mokyklose arabų vaikams 
arabų kalba vartojama. Kitos 
tautinės grupės, kurios pagei
dauja vartoti savo kalbą, .pavė
linta taip daryti. Kultūrinis iš
sivystymas dabar sparčiai 
v y k do m as I z i 'ae 1 y j.

kad Izraelio žydai 
prie vakarų žmonių.

teatrus, operas, kon- 
dailės parodas. Moky-

; priklauso 
Į Jie turi 

. certus ir
klos ii’ kolegijos yra moderniš
kos. Arabai atsilikę tuosė daly
kuose. Izraelio kultūrinis gy
venimas yra panašus į Vakarų 
Europos gyvenimą, iš dalies į 
llytų Europos ir iš dalies į 
Amerikos — daug daugiau ne
gu panašus į Vakarų Aziją ar
ba šiaurės Afriką.

Kokią rolę Izraelio valstybėj 
vaidina žydų tikyba?

žydai , Palestinoj’ pripažįsta 
šeštadienį, kaipo žydų poilsio 
dieną, ir žydų šventes, kaip tau
tines šventes. Bet visi turi 
^kirtingas nuomones dėl jų' už
laikymo, ir nuomonės apie iš
dėstymą tikybos mokyklose ii’ 
khip viešai užlaikyti tikybi
nius įstatymus, skiriasi.

Kai kuriose hebraiškose mo
kyklose tikyba visai nemoki
nama, nors Biblijos ‘mokslas 
yra priverstinas. Kitose, mo
kytojai ir mokiniai turi nešioti' 
mažas žydiškas kepuraites, 
kaip religingi žydai darė per 
amžius. Kitose vietose gyvu
liai skerdžiami ne pagal žydų 
įstatymus ir valgio papročiai 
neužlaikomi. Kitose vietose vi
sas maistas yra “kosher” ir 
kiekvienas narys eina į sinago
gą- 
j oš 
turi 
turi

Kai. kurios . politinės parti- 
ragina, kad žydų tikyba 
būti šalies įstatymas ir 
būti įtraukta į Konstituci

ją, nors jie pripažįsta, kad jie 
negali pravesti įstatymo, drau
džiančio asmenį valgyti kumpį, 
jeigu jis no$g/ Kitos partijos 
nori palikti tikybos klausimą 
patiems žmonėms..

Izraelio kariuomenė perka 
tik “kosher” mėsą, bet valdžios 
pareigūnai' neverčia žydų resto
ranus vartoti tik “kosher” maj- 
stą.

Visi kiti žmonės Izraely lai
svai gali sekti savo tikybą.

Common Council.

ŠAUKIMAS
Lietuvių Namo Korporacijos 

Konvencijos_
Visiems Korporacijos Šėrminkams

'9..®

Pirmasis iš daugelio lėktuvu, gabenančiu saldaines 
Europos vaikams, nupirktas United Nations klubo su

keltomis iš organizacijų ir asmenų aukomis.

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
ris faktų akivaizdoj nei ne- 
siteisina nuo suokalbio. Vy
riausybe turi savo rankose 
jo paruoštus ir parašytus 
dokumentus, kurie liudija, 
kad jis turėjo būti fašistų 
vyriausybės galva, po nu
vertimo liaudies vyriausy
bės. Suimta ir eilė jo pa- 
gelbininkų.

Kardinolas M i ndszenty 
pirmiau turėjo iki 1,000 ak
rų žemės, liaudies vyriau
sybė tą žemę yra nuo jo at
ėmusi. Už tai, o ne dėl po
terių jis ruošė tos vyriau
sybės nuvertimą.

Vokietija (Sovietų zona), 
Berlyne amėrikinis genero
las F. L. Howley uždraudė 
amerikiečiams kareiviams 
susieiti su sovietiniais ka
reiviais. “Negali būti' drau
gavimo” — sako generolas. 
Bet jis draugauja su buvu
siais Hitlerio sėbrais.

Sovietų zonoj išeinąs laik
raštis . “Taegliche Rund
schau” rašo, kad Vakarų 
Blokas 1949 metais prakiš 
Vokietijoj, taip, kaip impe
rialistai 1948 metais praki
šo Kinijoj. - .

Tarybų Sąjungoj šiais 
metais prekyba su Jugosla
vija bus dešimt kartų ma
žesnė, kaip pereitais metais.

nu-

ra
sa-

Tarptautine Apžvalga
Mat, Tito politika yra 
kreipta prieš Tarybų 
jungą.

Dienraštis “Pravda” 
še, kad Trumano kalba,
kyt.a Kansas City, kurioj jis 
kaltino Tarybų Sąjungą dėl 
“nesilaikymo sutarčių,” yra 
visiškas su teisybe apsilen- 
kimas. Sako, ‘kad ta kalba 
Trumanui buvo reikalinga 
ir tam pridengti, kad diena 
po to Anglija ir Amerika 
paskelbė Ruhro planą, kas 
yra griežtas" laužymas Kry
mo ir Potsdamo sutarčių 
Ruhro reikale.

Naujus Metus liaudis pa
sitiko su viltimis į geresnę 
ateitį. 1948 metais pamati
nėse gamybos šakose ne tik 
buvo planas įvykintas gy- 
veniman, bet net pralenk
tas.

Gerbiamieji:
Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo Bendrovės — 

Lithuanian Building Corporation — šėrininkų metinė 
konvencija įvyks šeštadienį, sausio (Jan.) 29, 1949, 
savame name — Liberty Auditorium, 110-0f> Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų.

Šioj konvencijoj, apart kitų svarbių klausinių, bus 
svarstoma:

1. Bendrovės direktorių skaičiaus padidinimas.
2. Konvencijoms laiko nustatymas. ' ■ .
Direktoriai pateiks metinį Bendrovės raportą, kuris 

parodys pilną Bendrovės stovį.
Todėl labai svarbu šėrininkams konvencijoj dalyvauti. 

O tie, kurie negalės dalyvauti, gali įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes yra būtinai reikalinga atstovautį mažiau-t 
šia 51% visų parduotų Šerų.

Jeigu kurie jūs negalėsite patys asmeniškai šioj kon
vencijoj dalyvauti, tai būtinai išpildykite juftis paštu 
prisiųstą Proxy. Išpildykite Proxy labai atsargiai. Para
šykite miestą, kur jūs gyvenate ir dieną, kada Proxy 
išplikote. Pasirašykite patys ir būtinai turi pasirašyti 
liudininkas. Tada tą Proxy pasiųskite arba įteikite tam 
asmeniui, kurį įgaliojate, arba Lietuvių Namo Bendro
vės sekretoriui, kuris konvencijoj perduos Proxy įga
liotam.

Prašome' atlikti tą reikalą tuojau.
Aišku, jog jums, kaip ir kiekvienam šėrininkui, rūpi 

Lietuvių Kultūrinio Centro išlaikymas. Žinote, kad dėl 
reakcininkų skundų mums teko eiti į teismą, kuris kaš
tuoja daug pinigų.’Todėl finansinė parama labai pagei
dautina. Tad būkite taip geras, patys pagal išgalę prisi
dėkite ir pakalbinkite savo draugus bei pažįstamus pa
sveikinti Kultūrinio Centro konvenciją su stambesne 
auka.

Su giliausia pagarba,
LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI, 

Motiejus Klimas, pirmininkas, 
Albert Dobinis, vice-pirmininkas, 
William Malin, sekr.-iždininkas, 
T. Lisajus, J. Kairys.

TARPININKŲ KOMISIJA 
INDONEZIJAI NORI 
PASITRAUKTI

Lake Success, N. Y. —

London. — Anglija megij 
Į na nustatyti. Ameriką prieš 
Izraelio valstybę.

Tarpininkų komisija Indo- |j J KaŠkiauČlUS, M. D.

Seattle, Wash

už 1949 metus.
kad pradėjom

su gera pra-

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

krauju nuo visokių nešvarumų 
išeasčio, bemiegės, galvos ir spran- 
skaudėjimų, ausyse ūžimo .........

kosulio, dusulio bei astmos ..........
pataisymui 

Nuo užsisenėjusio 
ar rosd catharh

Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
Dailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

laipina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant ............................
TRA.IANKOS šaknys dėl arielkos .....
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo 
Nuo 
N uo 
Nuo 
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja 
Nuo 
Nuo 
Nuo vandeninės i 
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana-- 

šių. Šita arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligonis, 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ......................................... ...».....

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bile kur ......

Nuo visokių reumntiškų saųsgėlių . 
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už $1.00. 

....Žolės yra sudėtos j •pakelius su 
mais, kaip vartoti.

M. ZUKAITiS, 331 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

Valo
Nuo

(lo 
N u o
Vyriškumo

kataro, Hay-fcvcr

r varo laukan 
bemiegant .....

h, labai gera 
sutukimo .cik kūilyn ......
cukrinės linos (Diabetes) . 
užsisenėjusio bronkftilis ... 
visokių išbėrimų, pimtiles ••

nuo pražilimą ir slinkimo 
surūgusio pilvo, heartburn ..........

nemalonaus kvapo i burnos ..........
širdies ligų ..........

60c

85c
60c 

$1.25

$1.25
75c 

$1.25

60c
60c

$1.00
60o
85 c
85 c

. 75c 
$1.00

60c
85c
85c
60c

.nezijai prašė/'kad Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba at
šauktų tą komisiją.

Kuomet komisija neva 
veikė Indonezijoj, holandų 
armija užpuolė indonezų 
respubliką, užėmė didžiąją 
daugumą respublikinės že
mės.

. Sovietų delegatai Jungti
nėse Tautose kaltino komi
siją, kaip holandų pataikū
nę ir anglų - amerikonų į- 
ranki.

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt. 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

ne tik užeina kelią 
bet ištarpina susuktus

$1.75

$1.25
‘60c

15
40c. 3

nurudy-

bet su duoklėmis 
esam susilyginę su 
kuopomis.
Vilnies kalendo- 

kurių didžiuma 
susirinkime, 
yra lengva

tik reikia daugiau

Varšava.—Jungtinė Len
kijos Darbininkų Partija 
(socialistai - komunistai) 
laikosi vienybės su Komu
nistų Informacijų Biuru.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew 
BUYAUSKAS

fe? 
5? 
y 
M 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe? 
fe?

ft ft ftI
GERI PIETŪS!

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- ; 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, • maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
viešais. Tilžės spaudos ..................

Vainikėlis, mažesnė,’ pavciksluotūs 
mišios, juodais apdarais ..................

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie rdškra ..........................

Nebijok įnirti, nes.iš. jos neišbėgsi .......
Saule ir visos dangiškos planetos ir 

jų kelionė vienos \ aplink kitą ....... .
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Sawizrolas didis klasteriu^ ......................
Raginis, gražios pasakos .............'.............
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alenutč, gražios pasakos .......
Lniiųė ir planetų nubūrimai ...............
Naujausia didelė sapnų knyga ........... ■
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ......................
Duktė nlarių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynėje v...............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas .................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ....'.......................... ,
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimai .......
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkčs 

ir kiti monologu) .. .?.........................
Nojaus -Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 

žmogų priveda ...................................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais .......
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas ......................
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga? 

Su kankinimJy paveikslais ...............
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... -
Ragana, gražios apysakos ......................
Rymo, Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus įpėdinis? ..........................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas 
Lietuviška gaspadinė, su 

M. ZUKAITIS, 334 
Spencerport, N. Y.

$1.75

7 5c

$2.25
. 60c

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja iii 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

. 50c
. 30c 

35c
, 35c 

75c
. 25c 
' 25c 
$1.75

. 35c 
25c 
25c 
25c

. 35c 
25c

VISKO PO BISKĮ
LLD 161 kuopos susirinki

me visi nariai užsimokėjo me
tines duokles 
Tai reiškia, 
naujus metus 
džia.

Mūs kuopelė nedidelė, esam 
23 nariai, 
mes visada 
didesnėmis

Turėjom
rių 1949 m., 
buvo parduota 
Geri kalendoriai, 
pardu oti, 
publikos.

Susirinkimas atsibuvo 31 d. 
gruodžio, naujų metų vakarą. 
Po mitingo draugai i linksmino
si, kad sulaukus naujų metų 
ir palinkėti gerų ir laimingų 
1949 metų.

Ar 1949 metais bus geres
ni dėl vargšų žmonelių, tai 
ateitis parodys.

11 d. gruodžio mirė Vero
nika .Jasihantiene, sulaukus 57 
metų. Paėjo iš Lietuvos, Kau
no rėdybos, prigulėjo prie 
L. D. K*Gedemino draugys
tės ir. prie LDS 141 kuopos. 
Paliko nuliūdime dukterį, žen
tą* ir vieną anūkę. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Jos šeimynai gilios užuojau
tos jų liūdnoj valandoj, o ve
lionei amžinas atsilsis.

ft ftI 
i ft s
1
1

Tel. MArket 1-5172 ;

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavųs 
su ame- 

Rei-
esant ir

ž

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik-J 
teliai, ligonių kambariui reikme-, 
nys už griežtai žentas kainas, j

35c 
30c 
25c

35c 
25c 
35c 
35c

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

25c 
, 25c

$2.50

25c

35c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15c
450 receptų $1.00 
Dean Terr.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

nu&l.—Laisvė (Liberty, Lith.

£

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

k lus -*r 
& sudarau 
Birikoniškais. 
g kai u i 
^padidinu tokio 
y dydžio, kokio pa- 
’ geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 
♦ • Tel. GLenmore 5-G191

i PEIST LANE | 
į DRUGS, Inc. Į
\ 405 SO. 4th ST. ‘
? Cor. Hewes St.

BROOKLYN, 5N

F. W. Siūdins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
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NwWkQ±^tt&Zimos Iv ® | ® v®s Khiihiecių
Susirinkimo

Metinio

Iš EDS 1 Kuopos Metinio
Susirinkimo

i Dar Gali įvykti 
New Yorko 
Pamariečip Streikas

Ir Miestas Dejuoja 
Dėl Visko Brangumo

BROOKLYN, N. Y.—Sau
sio 6 d., Laisvės svetainėje, 
419. Lorimer St., atsibuvo me
tinis susirinkimas LDS pirmos 
kuopos. Draugas A. Velič- 

. ka, kuopos prezidentas, atida
ręs susirinkimą, pirmiausia 
paprašė narius atsistoti vienai1 
minutei pagerbimui mirusio 
nenuilstančio per ilgus metus 
darbštaus progresyviame ju
dėjime draugo Jurgio Kurai
čio. Kadangi velionis Kurai
tis buvo ir LDS 1 kp. ko
respondentas, tat jo vieton iš-1 
rinkta Sophie Petkienė. 

• t ITaipgi priešmetiniame susi
rinkime dar nebuvo išrinktas 
protokolų sekretorius ir ‘"kuo
pos daktaras-kvotėjas, tat šia
me susirinkime sekretorium iš
rinktas M. Stakovas, o kuo-i 
pos daktaru Petras Gustaitis. į 
Jo adresas 87-20— 85th St., 
Woodhaven, N. Y. Telefonas 
Vi. 9-6125. Visi kuopos na
riai privalo įsitėmyt daktaro 
adresą, idant gavę kandida
tų į kuopą galėtų nurodyt, kur 
randasi kuopos daktaras.

Kadangi priešmetiniame su
sirinkime prot. sekretorius dėl 
tam tikrų priežasčių nebuvo 
atsilankęs, tai šiame susirin
kime buvo skaityti du proto
kolai iš lapkričio ir gruodžio 
mėnesiu 1948 m.

13 narių, susispendavę yra 9 
nariai. Naujų narių gauta tik 
vienas narys — Dr. Gustaitis. 
Ligonių turėjo 12. Mirė 4 na
riai. Pašalpų ir pomirtinių 
kuopos nariams centras išmo
kėjo $1,026.05.

Dabai tiniu 
yra narių 257.

Iždo globėjų raportas. Drg. 
A. Balčiūnas sutiko su finan
sų sekretoriaus raportu. Taip
gi d. Balčiūnas pažymėjo, kad 
finansų knygos tvarkiai veda
mos ir jokių klaidų nesurado. 
Raportai užgirti vienbalsiai.

Komisijos raportai kas link 
kuopos vakarienės. Raporta
vo d. Waresonas ir d. Vyš
niauskienė, kad vakarienei 
jau’ viskas prirengta ir įvyks 
šeštadienio vakarą, 
diehą, Liberty
110-06 Atlantic Avė., 
mond Hill, L. I., N. Y. 
kas norite skaniai pavakarie
niauti ir linksmai vakarą pra
leisti puošnioj Liberty Audito
rium, tai pasistengkite įsigyt 
vakarienės tikietus iš anksto, 
o 1 Alkas jau trumpas. Vaka
rienės Tikietus galite gauti 
dienraščio 
427 Lorimer 
k p. narius. 
Muzikantai

kuopoje

sausio 15
Auditorium,

Rich-

Laisves raštinėj, 
St., ir pas LDS 1

Pasiskubin k it.
po vadovybe S.

Finansų Raštininko Raportas 
Už Praeitus Metus (1948)

Draugas A. Gilmanas rapor
tavo, kad pereitais rąetais 
kuopa turėjo /plaukų $5,020.- 
23 (tai yra narinių mokes
čių). Išlaidų $4,989.07. Kuo
pos ižde yra $69.35 (bet kuo
pa turi skolos apie $150 ir 
taipgi dar neišmokėtos kuopos 
komiteto nariams 
praeitus metus), 
metais iš

algos už 
Praeitais 

kuopos išsibrauk e I

Kadangi 
buvo!’vakarienės rengimo ko
misijoj irf vienas iš kuopos 
trustistų, tai jo vieton į ko
misiją apsiėmė d. Kazimieras 
Yuknis, o į trustistus išrinktas 
d. Jonas Grubis.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 3 d. vasario. Visi 
nariai, įsitėmykit.

M. STAKOVAS, 
Prot. Sekretorius.

vehonis Kuraitis

Švento Jurgio Draugystės 
Metinis Susirinkimas

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, sausio 5 d., 
įvyko šv. Jurgio Draugystės 
metinis susirinkimas . Jį ati
darė vice-pirmininkas M. Ka- 

___ j’aktinas, nes Xenasis pirminin
kas negalėjus dalyvauti, yra 
sergantis? Perskaičius proto
kolą iš priešmetinio susirjnki- 
mo, vice-pirmininkas viską 
pervedė naujajam pirminin
kui A. Lėliui. k

Iš protokolų sekretoriaus 
•pranešimų sužinojome, kad 
yra keletas sergančių narių 
ir kad pereitais metais mirė 
19 narių. Turto draugija dar 

• turi $30,000 pinigais ir bond- 
sais $9,000. Tai viso turto 

Iyra virš $40,000, nes pirmie
siems bondsams jau baigiasi 

| laikas, ne už ilgo turės atsi
imti. per tai yra priaugę virš

I /tūkstantis dolerių nuošimčių.
Draugystės balius įvyks va

sario 26 d., tai tapo išrink
tas komitetas: pirfnininku S. 
Yackus, sekretorium J. Ay-

manas.
šv. Jurgio Draugystė, kaip 

buvo aiškinama, prigulėjo 
prie Lietuvių Tarybos, pasi- 
mokėdavo metinę duoklę vie
ną dolerį. Kada kilo klausi
mas, ar prigulėsim ir toliau 
toje L. T., ir ar mokėsime tą 
dolerį, tai pirmiausia pasiė-į 
męs balsą S. Karvelis paaiški
no, kad mums neverta ten 
prigulėti, nes tie ponai tarpe 
savęs pešasi dėl pinigų ir juos 
eikvoja imdami dideles algas 
ir dideles kelionių lėšas. O 
mes iš tų pinigėlių neturim 
naudos, nes mes esam jiems 
per prasti, nemokyti. Taip ir 
kiti, kurie kalbėjo, visi prita
rė S. Karvelio kalbai. Ir liko
si nutarta, kad daugiau nepri
klausyti prie tos tarybos.

Taipgi nutarė ataį»ančią va
sarą ruošti pikniką. Išrink
ta trijų narių komisija paimti 
parką piknikui.

J. Kairys.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau-
* ti bitininko Končiaus medaus, 
šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me-

♦ dum ir prieš gult einant.

Medaus Kaina

KVORTA $1.25
PUSĖ GALIOJO $2.25.

Tuojau kreipkitės į Laisvės 
įstaigą ir įsigykite medaus. I 
kitus miestus nesiunčiame.

Trimis dienomis pirm pa
skelbto laiko streikuoti, trauk
lių laivukų (tugboats) darbi
ninkai buvo susirinkę praėjusį 
sekmadienį apsvarstyti vėliau
sius bosų pasiūlymus. Tačiau 
pasiūlymą pridėti tik 10 nuo- 

„šimčių darbininkai pasitiko su 
dideliu, nepasitenkinimu, pa
skaitė firmų nenorėjimu su 
jais susitarti.

Darbininkai jau buvo pasi
ruošę streikuoti pirm švenčių, 
bet majorui pažadėjus tarpi
ninkauti deryboms, paraginti 
bosus susitarti, streiką buvo 
atidėję. Majoras prieš kele
tą dienų paskyrė taikytojus, 
vienok tas 
taikos.

dar neprivedė prie

darbininkai yra na
ktį rios viršininkai 

Tačiau
riais ILA, 
nelinkę^' kovingumą.
nariai gali savo nepasitenkini
mą pareikšti išsiveržimu strei
kai! prieš viršininkų valią. 
Streikas atsilieptų į pristaty
mą miestui kuro.

New Yorko miestas turėjo 
planus atskiriems 38-niems 
kelių projektams, turėjusiems 
pagerinti ir labai pagreitinti 
važiuotą miesto ribose. Iš tų 
17 jau yra užbaigti. O apie 
likusius 21 tų projektų staty
bos suderintojas Robert Mo
ses reiškia abejonių.

—Trūksta, pinigų, — sako 
jis, •— nes viskas pabrango. 
•Jeigu negausime tam daugiau 
paskyrų, prisieis nutraukti 
veik pusiau.

Projektai buvo numatyti 
pastatyti laikotarpiu 1946-50 
metų, išleidžiant jiems $265,- 
380,531, iš kurių $121,780,531 
būtų tiktai iš miesto iždinės, 
o likusieji $117,600,000 iš 
valstijos ir federalės valdžios.

Stambiausieji iš tų darbų 
yra Brooklyn-Battery Tunelis, 
kuriam išleidžiama 80 milionų 
dolerių, ir tunelis po W. 179th 
St., Nov/ Yorke, lėšuojąs $8,- 
700,000.

Sausio 7 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubo me
tinis susirinkimas. Pirminin
kui Ch. Kreivėnui jį atidarius, 
užrašų sekretorius jaunasis 
Linkus perskaitė priešmetinio 
susirinkimo užrašą, kuris likos 
priimtas. Knygų peržiūrėto
jai, J .Draugelis ir kiti nariai, 
patvirtino, kad knygos yra ve
damos gerai ir tvarkingai.

priimti. Buvo duodami pa
taisymai ant pataisymų, tad 
pirmininkas turėjo savo bal
su nuspręsti. Jis palaikė no
rinčius naujų narių verbavi
mo.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas dabar turi vienų me
tų vajų. Lietuviai, kad ir 
turinti 45 metus, galite pasi
naudoti proga tapti kliubo 
nariais, nes labai* retai tokio 
amžiaus asmenys būna prii
mami į minėtą kliubą.

J. Stakvilevičius.

komisi-

Jaunimo Koncertas
mo-

kyklų muzikališkų 
sudarytas orkestras, 
strumentu muzika, 
sausio 12-tos vakarą 
ne, Technical 
Auditorijoje.

Tiesime ekspresinių kelių 
daug lėšų sudaro reikalas pra
šalinti iš tų ruožtų namus ir 
kitus pastatus. šioje srityje 
darbas susitrukdo ne vien tik 
dėl stokos pinigų, bet ir dėl 
to, kad norimų prašalinti iš 
kelio namų gyventojai neturi 
kur eiti.

Naujų narių priimtas tik 
vienas; daktaras Petras Gus
taitis. Ir ant vietos daktaras 
P. Gustaitis likosi išrinktas 
patikrinti sveikatą į kliubą 
priimamų naujų narių.

Išvažiavimo busais
jos narys V. Brazaitis ir mū
sų kliubo gaspadorius J. Za
karauskas pranešė, kad jie su
rado ir paėmė tinkamą par
ką. Kiti du komisijos nariai 
J. Kazlauskas ir Čepulis sa
kė, kad paimtas yra Liberty 
Park, Lindon, N. J. Jų ma
nymu, šis parkas yra geriau
sias iš galėtų surasti. Išva
žiavimas įvyks birželio 19 d.

Maspetho Piliečių Kliubas 
prisiuntė 10 tikietų jų rengia
mos “beer party.’’ Tapo vi
si nupirkti.

PARDAVIMAI
Parsiduoda šešių šeimynų namas 

(gontais dengtas). Visi vėliausi įtai
symai. Nešildomas garu. Prieinama 
kaina $5000. Arti visų subvių ir gat- 
vekarių. Yra vienas tuščias apart- 
meninis. Savininkas turi apleisti 
miestą. Tad prašome skambinti < va
karais nuo 6 iki 8 vai., suteiksime 
daugiau informacijų.

Tel. EVergreen 7-3488. (8-9)

Širdingiausias 
Ačiū Draugėms

Mane ligai prispaudus, bū
tų buvę daug sunkiau ją iš
gyventi, jeigu ne gerosios 
draugės. Tad tariu širdingą 
ačiū toms draugėms, kurios 
mane gelbėjo. Jomis yra Al-x 
bina Mikalaus, Mary Prake- 
vičienė, Margaret Gobin ir jos 
sesutė Anna Hull. Jos visos 
darė, ką katra galėjo. Ypa
tingai d. Mikalaus daug pa
sišventė, nes pati turėdama li
gonį dar mane gelbėjo. La
bai sergančiam yrą brangi 
žmonių pagalba, tad nežinau 
nei kaip joms atidėkoti.

Ačiū ir tiems žmonėms, ku
rie manęs pageidavo Kultūros 
Centre. Gal ne už ilgo pasi- 
piatysim . Ačiū visiems.

May T. Merk.

Washington. ■■— Įvairių 
miestų, valdybos skundžiasi, 
jog stokuoja mokytojų.

I •---------
s s

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D. 1
223 South 4th Street g
i *3

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

| DANTŲ GYDYTOJAS

gDr. A. Petriką
221 South 4th Street
* BROOKLYN, N. Y.

Valandos:

Visų miesto vidurinių 
mokinių 
93 in
gi rd ėsis 

Brookly-
Uigh School 

Vadovaus- Geo.
Gai'tlan, muzikos direkto

rius. Ir dainuos 300 mokinių 
choras, vadovybėje muzikos 
direktoriaus Peter Wilhousky.

Pats p a matas tokiam orkes
trui ir chorui yra ne tie me
tiniai ir pusmetiniai koncer- 

bet proga kožnos atski- 
vidurinės mokyklos ribo- 

jaunimui susieiti, naudin-
ros
se
gai laiką praleisti muzikoje ir 
dainoje, ekspertų muzikų va
dovybėje.

Vagys Pasipelnę
Praėjusį penktadienį iš Mr. 

ir Mrs. Ruegg apartmento, 25 
East End Ave., New Yorke, ku- 
riame be savininkų dar randa
si ir du tarnai, šeimininkų ne
sant namie vagys išnešę apie 
$158,450 vertės brangumynų, 
ponios puošmenų. Mrs. Ruegg, 
buvusioji ĮJsette Verea, yra 
aktore.

Serga Jonas Bronza
Jau antras mėnuo kai ser

ga Jonas Brurfza. Jam skau
da kojas, negali iš namų išei
ti. Užsimokėjo Laisvės pre
numeratą per J. Vinikaitį ir 
palinkėjo savo dienraščiui ge
ro pasisekimo su Naujais Me
tais. Vinikaitis pranešė, kad 
išlengvo Jono Brunzos sveika
ta taisosi.

Linkime jam greito susti
prėjimo.

Visų tų darbų eigoje, greta 
daugelio visai nugriautų na
mų, buvę perkelti iš vietos vie
ton 275 pastatai, įskaitant vie
ną 35 šeimų apartmentinį na
rna. v

SUSIRINKIMAI x
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 12 d., 8 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Klubo Name, 
269 Front St. Visi nariai dalyvau
kite. įvyksta du svarbūs suvažiavi
mai, turėsime pasiųsti delegatus.— 
Sekr. (7-8)

Buvo naujas sumanymas 
(per Ziza), kad mūsų kliu- 
bas turi daryti vajų gavimui 
naujų narių, ypatingai verbuo
ti pabuvusius vyrus, iki 45 
metų senumo, čia jau įvyko 
karštos diskusijos. Vieni sto
ja už verbavimą tokių narių., 
antri siūlo palikti po senovei, 
kad tik jaunuoliai turi būti

Ir Pagal Pasitarimais.

v 
Jrf

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ž«

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the vvristform case. 14 Kt. yel
low gold filled........................$59.50

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų
? . 2<12t

? APL4MKY1WTE ROBERT UPTON’S
a Jewelry Store
h Įsteigta 1892

| Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai
| Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug
? skaitlingų? suminėti.
j? ’ Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai
jį garsinamų išdirbinių.
? Kiekvienas pirkinys garantuojamas.
? Apsimoka pirkti pas—

? I T P T O 1\T 701 Grand St., Brooklynff JU 11 E UF 1 1 arti Graham Avenue-

| LITUANICA SQUARE g

|RESTAURANT|
- - - - "Steven Augustine & Frank Sanko 

• SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITCJE 

^282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. 

au Tel. EVergreen 4-9612 »

Tel. EVergreen 7-6868

. Valandos: I*“1?
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta8Telefonas EVergreen 4-0208J Telefonas EVergreen 4-0203 KV

71 TPP’Q RAP 411 GRAND STREET 
La UI E O f BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop*
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 TELEVISION

§ 
A

Peter Kapiskas

r Peter ;
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen. 4-8174

S' Ž

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
’ Per

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves
S "I 50

UP

Swirl Cut

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

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

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

Fashion 
Center 

I •

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

sutaį-

4

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. .Hairdressers

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Sausiu 11, 1949
Olga Coelho, brazilietė soprano-gitariste, koncertuos 

Town Hall sausio 13-tos vakarą, 8 i30.




