
Nuo Vajaus iki Suvažiavi- 
Pietiečiu Drąsa. [mo. 
Nei Garbės, Nei Naudos. 
Žygis už Laisvę.
Skardus Balsas.
Jiems Nieko Netrūksta.

Rašo A. BIMBA
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Visus re-

Laisvės 
suvažia-

Laisvės vajus pasibaigė 
Naujaisiais Metais, 
zultatus jau žinote.

Dabar laukiame 
Bendrovės šėrinirikų 
vimo.

Vieno dalyko šis vajus pil
nai neišsprendė, būtent: ne
sustiprino dienraščio finansų 
taip, kad nebereikėtų apskri
tus metus klapavotis.

Administracija sako, kad 
dienraščio finansinė padėtis 
pasilieka labai sunki, o su va
saros karščiais, kaip ir 
prastai, dar pasunkės.

Todėl reikia gerai pasidar
buoti dėl suvažiavimo pasise
kimo. Visus dienraščio prie- 
telius visur prašome parinkti 
suvažiavimui pasveikinimų su 
aukomis. Kai šimtai laisviečių 
sudės po dolerį kitą, suvažia
vimui suplauks gražių aukų.

pa

Aną dieną pietinėse valsti
jose susirinko penkiasdešimt 
žymių žmonių ir svarstė civi
linių laisvių reikalus. Jie pri
pažino, kad pietinėse valsti
jose diskriminacija prieš ne
grus turi eiti šalin. Jie išlei- 
do pareiškimą, kuriame pasi
žada neatlaidžiai kovoti už 
paskelbtosios prezidento Tru- 
rrfano civilinių teisių progra
mos pravedimą gyvenipian.

Už tai šiuos pietiečius rei
kia karštai, nuoširdžiai pa
sveikinti. Jie pasirodė drą
siais vyrais ir moterimis/

Pietinėse valstijose Atvirai 
kalbėti už visų žmonių! civili
nes teises dažnai reiškia rizi
kuoti savo sveikatą ir net gy
vybę.

Kosenkina prisirašė prie ka
talikų. Mūsų klerikalų spau
da labai džiaugiasi. Bet man 
atrodo, kad tokio sutvėrimo 
priklausymas nedaro jokiai 
organizacijai bei įstaigai gar
bės.

Kokia nauda buvo iš išda
viko Benedikto Arnoldo An
glijai, kuri jį priglaudė? Ar 
Anglija išgelbėjo savo vieš
patavimą Amerikoje?

Budenzai, Bentleys, Cham- 
bersai, Kosenkinos nepadi
dins katalikų bažnyčios pres
tižo. Visų padorių žmonių 
akyse jie buvo ir pasiliks iš
sigimėliais, sugedusiais sutvė
rimais. Niekas jų nesveikina, 
niekas jais nesidžiaugia.

O Civilinių Teisių Kongreso 
ruošiama Washingtone šio mė
nesio 17 ir IŠi dienomis de
monstracija turėtų susilaukti 
visų sąmoningų amerikiečių 
karščiausios b^X’.amos. Orga
nizacijos, kuTio^įik išgali, tu
rėtų pasiųsti savajatstovus. Iš 
New Yorko vyR^' labai skait
linga delegatą?-1 ■

šis masinis žygis dėl lais
vės bus kietąjį paspaudimas 
ant Kongreso, kąri jis pildytų 
pereitų rinkimų , žmonių su
teiktą mandatą. Tai bus rim
tas priminimas prezidentui 
Trumanui, kad jis šį sykį ne- 
padžiauių ant tvoros ir ne
pamirštų sąvo paskelbtosios 
Civilinių Teisių Programos. 
Tai bus pareikalavimas vy
riausybei, kad ji atsisakytų 
žygio teisti dvyliką politinės 
komunistų partijos vadų.

Du šimtai artistų, moksli
ninkų ir dvasininkų šaukia 
kovo mėnesio 25-27 dienomis 
konferenciją. Jos tikslas bus 
pareikšti Amerikos žmonių 
troškimą, kad tuojau būtų 
mūsų vyriausybės pradedama 
ieškoti naujų santykių su Ta
rybų Sąjunga, kad būtų baig
tas šaltasis karas ir einama 
prie draugiško sugyvenimo ir

* (Tąsa 5-me pusi.)
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Izraelis Skundžia Jungtinėm 
Tautom Angliją Kaipo 
Taikos Ardytoją
Anglija Siunčia Armiją ir Karinį Laivyną Prieš 
Izraelį, Ginkluoja Arabus, laužo Palestinos Sieną

Lake Success, N. Y. — 
Anglija su kariniais savo 
grūmojimais Izraeliui kar
tu gręsia suardyti pasaulio 
taiką, — pareiškė Izraelio 
valstybės atstovas Aubrey 
E. Evan. Jis apskundė Ang
liją Jung. Tautų Saugumo 
Tarybai ir prašė ištirti kri
zę, kurią anglai iššaukė dėl 
Palestinos.

Izraelio atstovas kaltino 
Angliją sekamais nusižengi
mais:

lėktuvai skraidė virš Izrae
lio užimto ruožto Negeve. 
(Todėl izraeliečiai ir nušo
vė 5 anglų lėktuvus, šnipa- 
vusius egiptėnams laike.mū
šio tarp Izraelio ir Egipto 
kariuomenės.)

Anglija nuolat siuntė gin
klus ir amuniciją Egiptui, 
Irakui ir Transjord a n u i 
prieš Izraelį.

Dabar Anglija siunčia sa
vo karo laivyną į rytinę Vi
duržemio Jūros dalį, kad

Anglija nusiuntė savo ka- ten iš arti galėtų grasint 
riuomenės būrius į Trans- 
jordano uostą Aąabą, kad 
grūmotų izraeliečiams Ne
geve, pietinėje Palestinoje.

Anglai laužė Palestinos 
sieną, kuomet kariniai jų

Izraeliui.
(Trečiadienį pranešta, kad 

anglų - amerikonų 
Saugumo Taryboje 
svarstymą Izraelio 
prieš Angliją.) ‘ .

blokas 
atidėjo 
skundo

Sovietai Mažinsią Mangano 
Siuntimą Amerikai

Reikalauja Atidėt Bylą 
Prieš 12 Komunistą

STATYS DAUGIAUSIA
ATOMINIU BOMBANEŠIŲ

Washington. — Amerikos 
oro jėgų valdyba pirmiaus 
buvo užsakius pastatyti 
šimtus lengvųjų lėktuvų už 
300 milionų dolerių, neskai
tant bombanešių.

Dabar valdyba atšaukė 
užsakymus 239' rakietiniams 
ir kitiems lengviesiems lėk
tuvams - kovotojams ir ski
ria tuos šimtus milionų do
lerių tiktai didiesiems, toli 
skrendantiems bombane- 
šiams.

Ginkluotų oro jėgų sekre-

torius St. Symingtonas ne
seniai pareiškė, kad reikią 
ypač tokių bombanešių, ku
rie galėtų laidyti atomines 
bombas į tolimojo “priešo” 
miestus ir atgal sugrįžti.

Sutinkamai su prez. Tru-. 
mano programa, todėl, bus 
statoma daugiausiai didžių
jų bombanešių,. B-36 ir B- 
50.

B-36 bombanešis yra 150 
tonų, gali lėkti 10,000 my
lių, niekur nenusileisdamas, 
ir nešti 5 tonus bombų.

Siūloma Smarkiai Pakelti Algas 
Aukotiesiems Valdininkams

Amerikos Atstovas Papeikė 
Rolandus, het Ypač Smerke 
Vadinamus “Raudonuosius”
Sovietą Delegatas Malikas Atsake, jog Amerika Finansavo 
Užpuolikišką Rolandą. Karą Prieš Indonezą Respubliką

Washington. — Sovietų 
Sąjunga- gali sumažinti 
mangano pardavinė j i m ą 
Jungtinėms Valstijoms, nes 
jos nepardavinėja Sovietam 
mašinų ir-techninių įrankių. 
Amerika todėl planuoja 
daugiau mangano traukti iš 
Pietų Afrikos.

Mangano metalas reika
lingas. pagerinti plienui, ku
ris vartojamas šoviniams- ir 
kitiems kariniams įrengi
mams.

Washington. — Senato 
civilinės tarnybos komisija 
10 balsų prieš 1 užgyrė su
manymą dikčiai pakelti al
gas prezidentui ir kitiems 
aukštiems''valdžios pareigū
nams. Siūloma sekamai pa
kelti algas:

Prezidento algą davaryti 
nuo dabartinių $75,000 per 
metus iki $100,000 ir duoti 
dar $50,000 netaksuojamų 
pinigų išlaidoms. Dabar 
prezidentas, apart algos, 
gauna $40,000 kelionių iš
laidoms.

Vice-prezidentui pakelti 
alga nuo $20,000 iki $30,- 
000 ir pridėti $10,000 netak- 
suojamoms išlaidoms. Iki 
šiol jis negauna išlaidinių 
pinigų.

Kongreso Atstovų Rūmo 
priminin’kui padidinti algą 
nuo $20^000 iki $30,000; val
džios department!! sekreto
riams (ministrams) pakelti 
algą nuo dabartinių $15,- 
000 iki $25,000; jų pavaduo
tojams — nuo $10,000 -$12,- 
000 iki $22,500; taipgi žy
miai padidinti algas kitiems 
aukštiems valdininkams.

Lake Success, N. Y. — 
Philipas Jessup, Amerikos 
delegatas Jungt. Tautų Sau
gumo Taryboje, papeikė ho
landus, kad jie karu naikina 

‘Indonezijos respubliką. Bet 
Jessupas ypač smerkė indo
nezų komunistus, būk jie, 
“pagal įsakymą iš Mas
kvos”, mojęsi sunaikint In
donezijos prezidento Soe
karno valdžią.

Smerkdamas “raudonuo
sius”, tas Amerikos atsto
vas nukalbėjo panašiai, kaip 
holandai užpuolikai. Jie pa
sakojo, kad turį daryti “po
licinę tvarką” prieš komu
nistus...

Jęssupas įspėjo, kad ho
landų karas prieš Indone-

Tuoj Išteisinti Negro 
Žmogžudžiai Georgijoj

neva už sąmokslą nu- 
Amerikos valdžią, 
sako, , jog paskutiniu 
valdžia taip kiršino

Kvočiamas Acbesonas, Trumano 
Paskirtas Nauju Valst. Sekretorium

2 Metus Išgyvenę Argentinoj 
Ateiviai Bus Verčiami 
Tapt .los Piliečiais

New York. — ■ Dvylika 
Komunistų Partijos vadų 
pareikalavo atidėt teismą 
prieš juos trims mėnesiams. 
Teismas jiem paskirtas atei
nantį pirmadienį. Jie kalti
nami 
verst

Jie 
laiku
prieš komunistus, kad teis
mas būtų vienpusiškas ir ne
teisingas, jeigu jis už keleto 
dienų prasidėtų. Be to, ser
ga vienas kaltinamųjų, Wm. 
Z. Fosteris, Komunistų Par
tijos pirmininkas.

Buenos Aires. — Argen
tinos prezidentas diktato
rius Juan Peron savo plane 
dėl naujos konstitucijos sa
ko: Išgyvenę dvėjus metus 
Argentinoje s v e timšaliai 
turi tapti jos piliečiai, o jei
gu ne, tai bus ištremti iš 
Argentinos.

Kitas Perono konstituci
jos posmas reikalauja už
drausti Komunistų Parti
ją.

Argentinoje gyvena ir 3,- 
000 iki 4,000 Jungtinių Val
stijų, piliečių. Manoma, kad 
Washingtono valdžia pro
testuos prieš jų vertimą 
tapti Argentinos piliečiais.

Galima Būtą Išvengt Karo, 
Sako Prancūzą Komunistas

Paryžius. — Senas komu
nistų vadas Marcei Cachin, 
Francijos seimo narys, pro
testavo prieš tuos, kurie 
tvirtina, būk karas tarp A- 
merikos ir Sovietų esąs ne
išvengiamas. Jis priminė 
draugiškus santykius tarp 
prez. Roosevelto ir Stalino.

Daugelis seimo narių kar
štais plojimais sveikino 
Cachino kalbą.

Leesburg, Fla. — Nuvir
to į pelkę greitasis, trauki
nys, važiavęs iš Floridos į 
New Yorką; 
asmenų.
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Čiango Komandieriai 
Prašo Ji Laukan

Nanking, Kiniją.— Aukš
tieji Čiang Kai-šeko armijos 
komandieriai, generolai Pai 
ir Čeng, reikalavo, kad jis 
tuojau pasitrauktų is val
džios.

Didžioji dauguma Čiango 
valdininkų jau pabėgo iš 
sostinės Nankingo, kur ar
tėja liaudininkų - komunis
tų armija.

Washington. — Senato 
užsieninių reikalų komite
tas šį ketvirtadienį pradės 
kvosti Deaną Achesoną, ar 
jis tinkamas užimti valsty
bės sekretoriaus vietą.

Republikonai kongresma- 
nai iš Neamerikinės Veiklos 
Komiteto įtaria, būk Ache
sonas buvęs palankus So
vietų Sąjungai, kuomet jis 
pirmiau tarnavo kaip Ame
rikos valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas.

Kinyjautininkai 
Tientsine Dar Statą 
Sąlygas Komunistam •

skyrėPrez. Trumanas
Achesoną valstybės sekreto
rium, kai dabartinis sekre-> 
torius generolas George 
Marshall pranešė preziden-, 
tui, kad jis pasitrauks sau
sio 20 d.-

Suprantama, jog Senatas 
užgirs Achesoną.

Achesonas yra laikomas 
tikruoju Marshallo plano 
meistru vakarinei Europai 
stiprinti prieš Sovietų Są
jungą.

Lyons, Georgia. — Rink
tinė baltųjų džiūrė per 20 
minučių pripažino “nekal
tais” du kukluksus, kurie 
nužudė negrą Robertą Mal- 
lardą.

Kuomet Mallardas su 
žmona ir dviem giminaičiais 
važiavo automobiliu, žmog
žudžiai išrado, būk jis kliu
do baltiesiems automobilis
tams važiuoti ir todėl nulin- 
čiavo Mallardą. Tatai liudi
jo Mallardo našlė.

Du pačios džiūrės nariai 
tada pakilo ir ūžreiškė, kad 
jie netikėtų Mallardienės 
liudijimui net po priesaika.

zijos respubliką gali sukelt 
anarchiją. Jis todėl ragino 
holandus pasitraukti atgal 
iš respublikinio Indonezijos 
ploto. Sykiu jis peikė ho
landus, kad jie tuo užpuoli
mu sulaužė Jungtinių Tautų 
konstituciją, mjndž i o j o 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos įsakymus sustabdyti 
karo veiksmus ir nepaliuo- 
savo suimtų Indonezijos vh- 
dų — prezidento Soekarno, 
premjero Hattos ir kitų.

Sovietų delegatas Mali
kas, atsakydamas Jessupui, 
pareiškė:

— Tai Amerika Mar
shallo fondo pinigais finan
savo 'karinį H o - 
landijos. užpuolimą prieš 
Indonezijos respubliką. A- 
merikonai ir anglar tikru
moj yra to holandų karo rė
mėjai. Juk Amerika ir Ang
lija pirmiau atmetė Sovietų 
reikalavimus pasmerkti ho
landus ir įsakyti jiems pasi
traukti atgal iki tų linijų, iš 
kur jie pradėjo ofensyvą 
prieš indonezų respubliKą. 
Amerikiniai monopolistai 
nori, kad Indonezija ir to
liau pasiliktų Holandijos 
kolonija, kad jie galėtų iš
naudoti gausingus Indone
zijos gamtos turtus ir jos 
žmones kaip vergus, — už- 
reiškė Sovietų atstovas Ma
likas.

Privertė Jankių Oficierius 
įleisti į Klubą Eilinius 
Amerikoną Kareivius

Clafksboro, N. J.
10 dPirmadienį, sausio 

mirė Juozas Kavaliūnas, 64 
metų amžiaus. Gyveno' 
County House Rd. Ąlirė 
Underwood Lig oninėje, 
Woodbury, N. J. Kūnas pa
šarvotas'Wagner ' Funeržb 
Home, 58 Euclid St. Laido
tuvės įvyks sausio 13 d., 10 
vai. ryto.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Frances ir keturis 
vaikus. Laidotuvių apeigo
mis rūpinosi grab. George 
J. Wagner.

Velionis Kavaliūnas buvo 
dienraščio Laisvės skaityto
jas. Jo šeimai ir giminėms 
išreiškiame užuojautą.

Nanking, Kinija, saus. 12. 
— Čiang Kai-šeko tautinin
kų valdžia pripažįsta, kad 
jie jau prarado didmiestį 
Tientsiną, kurio vidurį pa
siekė apsupantieji kinų liau
dininkai - komunistai.

Tautininkų komandieriai 
Tientsine būtų sutikę “ati
duoti” komunistams miestą, 
jeigu komunistai būtų pri
ėmę tokias tautininkų sąly
gas: Leisti tautininkų armi
jai su lengvaisiais ginklais 
pasitraukti į Tangku uostą, 
o iš Tangku laivais per
plaukti į Čiang Kai-šeko 
valdomą Kinijos dalį.

Komunistai atmetė šią są
lygą ir iš naujo šturmuoja 
apie 100,000 tautininkų ka
riuomenės Tientsiųe.

Miesto gyventojai spiria 
tautininkus pasiduoti.

Bedarbių Skaičius 
N. Y. per Sayaitę 
Pakilo 50,000

/
New York. — Praeitą sa

vaitę 45 tūkstančiais padi
dėjo bedarbių skaičius, už
sirašiusių bedarbiškom pen
sijom New Yorko valstijoj. 
O dar neužsirašiusių pensi
jom skaičiuojama daugiau 
kaip 5,000.

Imančių bedarbiškas pen
sijas visoj valstijoj yra'bent 
455,000, iš to skaičiaus 293,- 
000 vien New Yorko mies
te. .

Dabar N. Y. valstijoj 30 
nuošimčių daugiau bedar
bių, negu pernai tuo pačiu 
laiku.

• Berlin. — Sovietu 
rįąusybė pranešė, kad 
lakūnai ir parašiutistai
rys manevrus oro “korido
riuje” tarp vakarinės Vo
kietijos ir Berlyno.

vy- 
jos 
da*

ORAS.—Niauku, šaltoka.

Roma. — Viduržemio Jū
roj dabar yra 30 karinių 
Amerikos laivų.

tOSl

Egiptėnai Terorizuoją 
Ir Žudą Žydus

Lake Success, N. Y.—A- 
merikos Žydų Komiteto pir
mininkas Joseph Proskauer, 
buvęs teisėjas, prašė Ame
riką ir Jungtines Tautas 
gelbėti Egipto žydus. Jisai 
sakė, egiptėnai užpuldinėja 
ir žudo žydus ir bombomis 
sprogdina jų biznius. Jeigu 
Amerika įr Jungt. Tautos 
jų neužtars, tai visi 75,000 
žydų Egipte galėsią būt iš
naikinti.

Berlin. — Madingasis a- 
merikonų karininkų ir civi
lių valdininkų klubas Har- 
nack House praeitą savaitę 
buvo nutaręs neįsileisti ei
linių jankių kareivių, bet 
priimti vokietes merginas, 
kaip viešnias.^/

Dėl kareivių atšalinimo 
nuo klubo kilo protestai

Nanking, Kinija. — Čian- 
go valdžios nariai bėga į 
Formozos salą ir į Kantoną, 
pietinės Kinijos miestą.

Mt®

PLEČIASI INFLUENZA 
VAKARŲ EUROPOJ

Geneva, Šveici — Pasau
linė Sveikatos Organizacija 
,pranešė, jog sparčiai plečia
si influenza Francijoj, Ho- 
landijoj'ir kituose vakarų 
Europos kraštuose. Bet tai 
esanti “švelni” influenza.

•M . S II i I. ■ ■ ■ - — ■

Anglai Malajoj Medžioja 
Tariamus Komunistus

Singapore. — Keli burtai 
anglų kariuomenės darė ur
minius ablavus; medžiojo 
tariamus komunistus ir Ma
lajų partizanų rėmėjus ko
voj prieš anglų valdžią.

Partizaniškas karas prieš 
anglus išsivystė ypač vidu
rinėje Malajų pussalio da
lyje. ' . ,

A

Vokietijoj dabar įsakė savo 
oficieriams Berlyne atida
ryti klubo duris ir karei
viams. Taip oficięriai ir ta
po priversti atsaukt savo 
nutarimą prieš paprastus 
kareivius ir jaux«leisti juos, 
kluban.

Califomijoj Snigo per 
Keturias Dienas

Chicago. — Sniegai ir le
dai per tūkstantį mylių ap
dengė vakarines valstijas 
nuo .pklahomos iki rytinio 
Illinojaus. Sutraukyta tele
fonų ir telegrafo linijos į- 
vairiose vietose, uždarytį 
daug mokyklų, aptemdyta 
eilė miestelių, kur ledai su
traukė elektros laidus. •

Californijoje snigo jau 
keturias dienas.

Tdo tarpu pietin. Tennes
see ir Alabamos valstijose 
buvo iki 82 laipsnių šilumos 
ir pražydo gėlės.
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Prezidento Pateiktas Biudžetui Projektas
Pagaliau, prezidentas Trumanas pateikė ŪSĄ Kon

gresui pasiūlymą šalies biudžetui, — biudžetui nuo š. m. 
liepos mėnesio 1-mos d. iki 119-50 metų liepos mėnesio!

Tai didoka brošiūra, pilna skaitlinių, kurias tik eksper
tai tegali pilnai suprasti ir įvertinti. Abejojama, ar kiek
vienas Kongreso narys visa tai perskaitys, o apie vidu
tinį pilietį netenka nei kalbėti, — jis to viso neskaitys.

Užtenka trumpai ir aiškiai pasakyt^: prezidentas nu
stato sekamiems metams šalies pajamų sumą $40,984,- 
645,347, o išlaidų — $41,857,777,869.

Pajamas, aišku, sucįarys taksai, — taksai individualų, 
taksai korporacijų, ir iš kitokių šaltinių.

. Išlaidoms prezidentas reikalauja daugiausiai ginklavi- 
vimuisi — šaltajam karui vesti. Apie pusė pajamų, pusė 
biudžeto skiriama šaltajam karui!

Apie 15 bilijonų dolerių bus išleista ginklavimui mūsų 
krašto karinių pajėgų, o kiti — kitiems kraštams “nuo 
komunizmo ginti.” Kaip praėjusiais metais, taip ir'busi
maisiais, reikės duoti Turkijos “demokratijai”, Graiki
jos “demokratijai”, Vakarų Europai, ir dar gal atsiras 
kitų “reikalų reikalėlių”, — nieks tikrai dar negali pasa
kyti, ar nereikės Čiang - kai-šekui duoti '“sandvičiaus.”

Tarp Amerikos ir Vakarų Europos valstybių šiuo mė
tų eina pasitarimai dėl sudarymo Šiaurės Atlanto Pakto, 
pagal kurį Amerika turėtų ginkluoti Prancūziją, Angli
ją, Belgiją, Hollandiją (argi Hollandijai nereikės ginklų 
Indonezijos liaudžiai smaugti?!), ir t.t. Bet šiam reika
lui prezidentas pinigų iš Kongreso dar nereikalauja, — 
vėliau jis tai padarys.

Reikės pakelti žmonėms taksai ant pajamų. Preziden
tas mano, jog pakėlimas nepalies biednesniųjų žmonių 
sluogsnių, — palies tik stambiąsias korporacijas. Bet se
natorius Lukas iš Illinois pareiškė, jog, girdi, teks pakelti 
taksus visiems.

Taigi prezidento biudžeto projektas aiškiai rodo, jog 
Amerikos žmonės sekamais metais negali tikėtis lengva
tų, — reikės rūpintis kanuolėmis, o ne sviestu! Taigi 
ir darbo žmonių gyvenimas sunkės.

Bloga!
Tūli spėjikai mano, jog šis biudžetas dar toli gražu 

nėra pilnas. Iškils naujų pareikalavimų ir Kongresas bus 
priverstas paskirti ekstra keletą bilijonų dolerių, kuriuos 
turės uždirbti niekas kitas, kaip Amerikos darbo žmo
nės.

Žinoma, šis prezidento Trumano pasiūlymas bus Kon
greso svarstytas. Galimas dalykas, kad tūlos sumos šian 
ir ten bus sumažintos, o kitos — truputėlį padidintos. 
Tačiau nieks neabejoja, kad bendra suma, kaip ją Te
manąs pateikė, bus priimta, užgirta.

Apie šį biudžetą mums teks dar ne kartą pakalbėti.

Lenkijos Jungtinės Darbininkų 
Partijos Vadovybė

Prieš virš savaitę laiko Varšavoje t baigėsi Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų Partijos suvažiavimas. Šiame su
važiavime, kaip jau skaitytojai veikiausiai žino, buvo 
suvienytos Lenkijos socialistų ir komunistų partijos.

Dabar Lenkijoje bus viena darbininkų partija — 
Jungtinė Darbininkų Partija. Jos narių skaičius siekia 
iki 1,550,000 narių, iš kurių 59 nuoš. yra darbininkų, 17 
nuoš. valstiečių ir 20 “baltakalnierių”, raštinių tarnauto
jų. Likusiąją dalį sudaro visoki kitoki asmenys — biz
nieriai, privatūs amatninkai, etc.

Partijai susivienįjūs, ji žada augti ir plėstis. Neužilgo 
turės porą milijonų narių.

Šiame suvažiavime buvo renkamas Centrinis Komite
tas. Rinkimai buvo slapti. Vienbalsiai tapo išrinkti seka
mi asmenys: Bieruta, (krašto prezidentas), Bermanas, 
Minc’as, Zavadskis, Jablonskis, Witoldas, Modzelewskis, 
Špyčalskis, Zambrowskis, Cyrankievičius, Swiantkovskis. 
Išrinktas ir buvęs komunistų-darbininkų partijos sekre
torius, Vladislovas Gomulką, bet ne vienbalsiai. Jis, kaip 
žinia, nesenai buvo suklupęs.

Iš išrinktųjų, |rys yra iš buvusios socialistų partijos: 
Cyrankievič’ius, Zambrovskis ir Sviantkovskis.

Per ilgą laiką tarp Lenkijos komunistų ir socialistų 
virė karšta kova, — tai buvo, žinoma, prieš karą. Len
kijos socialistų partija — sena partija, kurios įtaka buvo 
kadaise jaučiama ir Lietuvoje.

Bet ši partija, be atlikimo gerų darbų (praeityje) davė 
Pilsudskį ir visą eilę kitų liaudies priešų. Socialistiniai 
lyderiai ją visaip kompromitavo. Tik prasidėjus antra
jam pasauliniam karui, socialistų partijos nariai, kovoda
mi hitlerizmą, kovojo ir prieš netikųsius/ftavo vadovus. 
Palaipsniui partija apsivalė; jos priešakiu atsistojo toki 
gabūs ir ištikimi darbininkų klasei žmonės, kaip Cyran
kievič’ius, dabartinis Lenkijos premjeras. Dėka tam, ši 
partija dabar nutarė vienytis su darbininkų-komunistų 
partija.

Kiekvienas darbininkas, kuriam rūpi darbininkų vie
nybė, kuriam rūpi socializmo kūrimas, pasidžiaugs šiuo 
Lenkijos darbininkų klasės žygiu!

GINDAMI KOMUNISTU VADUS-- 
APGINSIME TEISIU BIUU

MENŠEVIKAI 
IR KINIJA

Niekas taip skaudžiai ne
užgauna mūsų lietuviškų 
menševikų, kaip mūsų vals
tybės departmento “atšali
mas” linkui čiang Kai-šeko 
diktatūros. Jie rėkia, kad 
tai esą blogai. Jie reikalau
ja, kad Amerika Kiniją pa
imtų “globon”, kaip paėmė 
Graikiją ir Turkiją.

Naujienos tiesiog paga- 
tavos prie dievo melstis, 
kad naujasis valstybės sek
retorius ponas Acheson “su
siprastų” ir Amerikos poli
tiką linkui Kinijos pakeis
tų. Grigaitis rašo:

“Jeigu Dean AchesoU pa^ 
keistų Amerikos politiką 
Kinijos atžvilgiu, nusista
tydamas ją gelbėti taip pat, 
kaip Graikiją ir Vakarų 
Europą, tai jisai užsipelny
tų didelį kreditą“ (N., sau
sio 8 d.).

Bet ar ponas Acheson 
“susipras” ir Grigaičio bal
są išklausys? Labai abejoti
na.

Kodėl abejotina? Ne to
dėl, žinoma, kad Acheson 
mylėtų Kinijos komunistus. 
Jis juos tiek pat temyli, kiek 
myli, prezidentas Trumanas 
ir kiek mylėjo sekretorius 
Marshall. Visas dalykas ei
na apie jėgos reikalus. Juk 
mūsų vyriausybė sušėrė Či- 
ango režimui virš keturių 
bilijonų dolerių paramos. 
Mūsų karininkai išlavino 
Čiango armijas. Mūsų val- 

į džia pabaigoje karo su ja
ponais įsakė japonams ne
pasiduoti komunistams; ir 
tuo būdu dar ilgai japonai 
kariavo prieš komunistines 
armijas Mandžurijoje.

Bet ką tai viskas parodė? 
Parodė, kad jokia parama, 
jokios pastangos nebegali 
išgelbėti supuvusios Čiango 
diktatūros. Tai šiandien ma
to kiekvienas, kuris dar nė
ra visiškai apakęs. Tos tie
sos nemato arba jokiu būdu 
nenori pripažinti menšeyi- 
kišĄa klika. Jų neapykanta 
komunistams visiškai juos 
apakino.

TEISINGOS PASTABOS
Worcester, Mass.., Prog

resistų Partijos' skyrius iš
leidžia mimeografuotą laik
raštuką, kurio antram nu
meryje randame pastabų a- 
pie bylą prieš dvyliką Ko
munistų Partijos vadų. Pa
stabas rašo David Oswell. 
Jis rašo:

“Sausio 17 dieną bus, tei
siama dvylika Vyrų už mąs
tymą — taip, tiesa, už 
mąstymą.

“Tie dvylika Komunistų 
Partijos vadų laukia kalė
jimo bausmės už tikėjimą į 
komunizmą.

RCA darbininkai Lancaster, Pa., pasirašo peticijas, reikalaujančias atšaukti Taft- 
Hartlev Aktą. Jų unija, CIO United Electrical, Radio & Machine Workers Lokalas 
124-tas, unijisty ir kitų darbininkų patogumui buvo Įrengusi stalus prie pat,šapos

durų. Po visa šalį ta unija surinko virš pusę miliono parašų.

“Ar, pavyzdžiui, mes iš 
Progresistų Partijos turėtu
mėme būti džiurės teisiami 
už tai, kad mes tikime į pro- 
gresyviškumą? Žinoma, kad 
ne! Nes tai būtų suvaržy
mas mūsų teisės į mąstymo 
laisvę.

“Suprantama, kad mes iš 
Progresistų Partijos neskel
biame komunizmo, bet ne 
tame klausimas su šiuo teis
mu, nežiūrint to, ką gali 
pasakoti Westbrook Pegle- 
riai. Mes tačiau griežtai'pa
brėžiame, kad Teisių Bilius 
turi būti išlaikytas ir kad 
tai šis klausimas yra šiame 
teisme.

“Jeigu šiandien jie nuteis
tų komunistus, rytoj jie tą 
patį galėtų padaryti su 
Progresistų Partijos va
dais, o paskui dar sektų 
tautinės, rasinės ir religi
nės ir kitos mažumų gru
pės. '

“Visa tai juk skaYnba la
bili pažįstama, ar ne? Žino
ma, kad taip. Mūsų senasis 
‘prietelius” Hitleris panau
dojo tokią pat taktiką 1933 
metais užkorimui nacizmo 
ant Vokietijos žmogių. Ar
gi mes leisime sunaikinti de
mokratiją po anti-komuniz- 
mo skraiste?

“Niekados Jungtinėse 
Valstijose neturi būti sako
ma: ‘Jeigu mąstai, būk at
sargus, nes tai gali būti 
prieš įstatymus... Jūsų min
tys gali būti prieš įstaty-• 
mus”...

Kaip tik tą. ši byla prieš į 
komunistų vadus ir reiškia. i 
Prieš juos nėra nė vieno | 
kaltinimo, kad jie būtų kuo i 
mors kriminališkai prasižen
gę prięš šią šalį. Jie nėra 
papildę jokio žygio, kas bū
tų nesuderinama su šios ša
lies Konstitucija. Vieninte
lis prieš juos kaltinimas, tai 
kad jie tiki komunizmu ir 
jo idėjas skelbia. Jie bus tei
siami už idėjų skelbimą!

MANO, 'KAD KAS NORS 
AMERIK. POLITIKOJE 
BUS KEIČIAMA

Dienraštis Vilnis nesitiki 
greitų pakeitimu Amerikos 
užsieninėje politikoje su 
pasikeitimu valstybės sekre
toriaus, bet mano, kad ilgai
niui tūlų pakeitimų turės į- 
vykti. Vilnis-rašo:

Achesono ir We'bbo pa
statymas valstybės depart- 
monto galvinin gal nereiškia, 
kad atsinešimas link Tarybų 
Sąjungos bus greit atkeistas. 
Tatai betgi rodo, kad ir 
pats Trumanas “griebta po
litika” nepatenkintas, kad ji 
suklupo ir kad reikia kas 
nors daryti valstybės depart- 
niente.

Jei jau prisipažįstamą, 
kad ta politika negera, ne

vyksta, aišku, jog kas* nors 
bus daroma tuo reikalu.

Marsh alio ir Lovetto rezig
nacijos taigi yra prisipažini
mas, kad iki šiol vesta už
sienio politika nevyksta.

Waphingtone kai kas kal
ba, jog Trumanas tebemano 
siųsti savo atstovą pas pre
mjerą Staliną. Jis pirmiau 
buvo pasimojęs tai daryti, 
bet Marshalias, Lovett ir 
Forrestalis tai sulaikė. Da
bar Marshallas ir Lovettas 
jau išeina iš kabineto.

Kalbama, kad ir Forresta- 
lis eis. Laike rinkimų kam
panijos jis net kalbėti už 
Trumaną nesutikęs.

Henry Wallace teisingai 
pastebėjo, kad Trumanas 
negalės vykdyti savo planų 
šalies vidujiniams reikalaiųs, 
jei nepakeis užsienio politi
kos, nes ji nesuderinama su 
jo pasiūlymais vidaus reika
lais.

LIEPIA MELSTIS
Kunigų Draugas mano, 

kad prezidentas Trumanas 
nuvažiavo popiežiaus ke
liais. Tai, girdi, aišku, iš jo 
neseniai padaryto Kongre- 

| su i pranešimo. Draugas ra- 
v •so: I

Kai kurie prezidento pra
nešimo Kongresui punktai 
yra lyg atsakymas, teigia
mas atsakymas popiežiaus 
kalbai, pasakytai prieš Ka
lėdų šventes. Katalikams tai 
turi būti ypatingu pasitenki
nimu. Negana to, katalikai 
turės stipriai padėti prezi
dentui /vykdyti krikščioniš
kąjį socialini teisingumą ir 
atstatyti pasaulyje teisingą 
ir pastovią taiką.

O kuomi tas “katalikų 
padėjimas” turi pasibaigti? 
Ogi maldomis. Draugas sa
ko: “Visi tikintieji turi pra
šyti Dievo, kad jis duotų 
prezidentui, jo vyriausybei 
ir Kongresui išminties -vis
ką pravesti didesnei Dievo 
garbei, Amerikos ir pasau
lio taikai ir gerovei” (D., 
sausio 7 d.).

Nereikia nė kalbėti, kad 
tokia Draugo parama reikš 
labai mažai. Poterių Kong
resas neklausys. Kongresas 
klausys tiktai masinio Ame
rikos žmonių balso. Žmonės 
išrinko prezidentą ir Kon
gresą, kad jie pildytų jų 
reikalavimus. . Jeigu tie 
žmonės klausys Draugo ir 
tik melsis, tai tiek vyriau
sybė, tiek Kongresas pa
sielgs su jais taip, kaip pa
sielgdavo praeityje.

HIROHITO PAS
GEN. MACARTHURĄ

Tokio. — Japonijos kara
lius Hirohito aplankė gene
rolą MacArthurą ir 2 va
landas kalbėjosi su juom. 
Slepiama, ką jiedu svarstė.

Patyrimai iš praeities liu
dija, kad -kurioje šalyje žmo
nių išnaudotojai pasikėsina 
įvykdyti fašistinį perversmą, 
tai pirmučiausiai jie puola 
sunaikinti tos šalies komunis
tus, pažangiuosius darbo
žmonių vadus, jų organizaci
jas ir spaudą.

Todėl, kad komunistai yra 
pirmutiniai, kurie įžiūri fašis
tini pavojų savo šaliai ir ragi
na žmonos organizuotai pasto
ti kelią tam pavojui. Komu
nistai visuomet stovi prieša
kyje visose darbo žmonių ko
vose už geresnį pragyvenimą, 
už taiką ir demokratiją.

Dėl tos priežasties, kada 
Hitleris pasikėsino surakinti 
Vokietijos liaudį naciniais re
težiais, tai jis nesigailėjo su
deginti prfikius Vokietijos par
lamento rūmus — Reichstagą, 
kad tuomi išprovokuoti ant 
komunistų puolimu, primesda
mas Reichstago padegimą ko
munistams. O po tam jis su
naikino ne vien darbo unijas, 
visais pažangesnes organizaci
jas ir jų spaudą, bet ir reli- 
gines-bažnytines. Hitleriui pa
sidarė ' pavojingomis ir jis su
naikino viską, kas Vokietijo
je buvo .pažangaus ir pado
raus.

Kovo mėn., 1919
Mussolinio pasamdyti proVo 
katųriai 
dar

metais.

išprovokavo Italijos 
jininkus pasigriebti Fran- 
- Gregorini fabrikus, kad 

Mussolinis gautų priekabę 
pulti komunistus, kairiuosius 
socialistus ir sunaikinti darbo 
unijas.

Įvedant fašistinį režimą Ja
ponijoje, šalies gerbūvio mi
nistras išleido sekamą dekre
tą: “Mūsų pirmučiausi siekiai 
yra išvyti komunistines idėjas 
ir pavojingus mąstymus iš 
žmonių minčių, įsakant sunai
kinti darbos unijas...”

Dar paimkime pavyzdžiui 
vieną iš smulkiausių fašistinių 
diktatorių ‘Antaną Smetoną, 
kuris pirmučiausiai nužudė 4 
jaunus žmones, kurie niekuo- 
mr nebuvo prasikaltę, tik vien 
už tai. kad jie buvo Lietuvos 
Komunistų. Partijos vadais.

Amerikos kapitalistinė kla
sė, kuri yra tvirčiausia pasau
lyje, pradeda įžiūrėti savo iš: 
naudojimo sistemai galą ir. 
kaip pastaruoju laiku visi da
viniai rodo, yra pasiryžusi 
Įvesti fašizmą Amerikoj,, kad 
tuomi prailginti savo išnaudo
jimo sistemą.

Ępdos, kas galėtų ką pri
mesti Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos vadams, ku
rie praeitą vasarą tapo areš
tuoti ir bus teisiami? Juk jie 
darbavosi dėl milžiniškos dau-
gumo Amerikos žmonių gero
vės. Paimkime William Z. 
Kosteri, kuris jau apie 50 me
tų, kaip darbuojasi dėl Ame
rikos darbo žmonių labo. Jis 
vadovavo vienam iš didžiausių 
ir sunkiausių plieno darbinin
kų streikui, kuris .apėlnė 
365,000 darbininkų 1919_ m., 
kuris padarė galą 12-kos va
landų darbo dienai. I Kiti ir
gi yra įrodę panašių atsižy
mėjimų ir keli iš jų yra ge
rai įrodę savo patrijotiškumą 
ir nęt didvyriškumą, gindami 
mūsų šalies demokratiją An
trame Pas'auliniame Kare. 
Net federal ė gramdžjurė, ku
ri darbavosi įkaltinimui 12- 
kos komunistų vadų .per su 
virš metus laiko, negalėjo su
rasti rimtesnio apkaltinimo, 
kaip tik kad ‘L.. jie suor
ganizavo Komunistų Partiją 
Jungtinėse Valstijose iš žmo
nių, pasišventusių marksisti
niams - leninistiniams princi
pams.” Primeta dar nuverti
mą ir sunaikinimą Jungtinių 
Valstijų valdžios spėka ir 
prievarta! Bet kur įrodymai?

Praeitą balandžio mėn., 
1948 metais, general is proku
roras Tom Clark prisipažino, 
kad nėra nei krislelio įrody

mų, kurie -daleistų teisti Ko
munistų Partiją ar jos vadus 
už “agitaciją spėka nuversti 
J. V. valdžią” ar už veikimą 
kaipo “užsienio agentų.”

Byloje Schneiderman’o, ku
ris buvo nuteistas išdeportavi- 

agi-

išeg-

mui už prigulėjimą prie Ko
munistų Partijos, kuri 
tu o j anti spėka nuversti 
valdžia,” Aukščiausias 
Teismas po nuoseklaus 
zaminavimo apkaltinimo davė 
platų pareiškimą, įrodydamas, 
kad nėra pamato užmesti, 
kad J. V. Komunistų Partija 
siektųsi “spėka nuversti J. V. 
valdžią.” Tuomi pasiremda
mas J. V. Aukščiausias Teis
mas paliuosavo Schneiderma- 
ną nuo išdeportavimo, panai
kindamas žemesnio teismo 
nuosprendį.

O vis tik ir akyvaizdoje vir
šuj suminėtų faktų, 12 Ko
munistų Partijos vadų bus tei
siami. Visi daviniai rodo, kad 
jų teismas galės būti panašus j 
McNamara, Mooney, Billings, 
Sacco ir Vanzetti teismus. Jie 
bus teisiami už Jų komunisti
nes idėjas, už idėjas, kurias 
Henry A. Wallace kadaise 
apibūdino sekamai:

“Komunizmas yra idėja be- 
sisiekianti padaryti galą skur
dui ir eksploatacijai. > Jos ne
galima sunaikinti tankais 
ir patrankomis. Ko
munistinę idėją tegalima pa
daryti žmonėms nereikalinga 
tik geresne už ją idėja. Ko
munistinės idėjos plėtojimasis 
bus sulaikytas tik tuomet, kai 
eksploatacija ir skurdas ne
bus mūsiškės demokratijos 
dalimi.”

• šitokia idėja yra idėja kiek
vieno sveikai protaujančio 
žmogaus. Jeigu Amerikos 
žmonės daleis teisti tą lž žmo
nių už tą idėją, tuomet nebe
liks rūbe z i aus tokiems teis
mams ir tuomet legaliai at
sidarys durys fašiznjui į A- 
merikos žmonių gyvenimą.

Todėl, lietuvių organizaci
jos ir pavieniai, kuriems rūpi 
išlaikymas Teisių Biliaus, ku
riems rūpi laisvė ir demokrati
ja, privalo tuojau siųsti reika
lavimus prezidentui Trumanui 
ir generaliam prokurorui Tom 
Clark, Justice Department, 
Washington, D'. C., kad ,pe 
panaikintų 12-kos komunistų 
vadų įkaltinimą ir kad jie pa
naikintų “Smith Aktą,” ku
riuo pasiremiant tapo įkaitin
ti komunistų vadai. J. N. S.

ŽINIOS IS UETUVOS
• VILNIUS. Prie Valsty.- 
binės Filharmonijos atida
rytas muzikinis universite-
tas ir lektoriumai, kurie 
plačias klausytojų mases 
supažindins su įžymiausiais 
kompozitorių kūriniais, pa
dės suprasti muzikinę kal
bą. Netrukus prasidės kon
certų ' - paskaitų ciklai: 
“Pasaulinės muzikinės kul
tūros klasikai”, “Didysis 
rusų kompozitorius P. Čai
kovskis”, “Operos kelias” ir 
k t.
• VILNIUS. Spalio 31 d. 
LTSR Tarybinių Rašytojų 
Sąjunga Dramos Teatro sa
lėje surengė didelį literatū
ros vakarą, skirtą komjau
nimo 30-mečio garbei. Va
karą atidarė Tarybinių Ra
šytojų Sąjungos Valdybos 
pirmininkas J. Šimkus. Sa
vo naujus kūrinius skaitė 
rašytojai: J. Baltušis, A. 
Žukauskas - Vienuolis, ‘S. 
Kapnys, V/ Reimeris, K. 
Korsakas, E. Mieželaitis, V. 
Mykolaitis - Putinas, V. Si
rijos Gira, V. Mozūriūnas,
A. Gricius, V. Valsiunienė,
B. Pranokus, T. Tilvytis, A. 
Venclova, J. Paukštelis, A. 
Jonynas, M. Sluckis, J. La- 
pašinskas ir V. Grybas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)-Ketv., Sausio 13, *1949
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Gamybos Pakėlimas, Darbo Isnašumas 
Pelnas ir Uždarbiai Socialistinėje

Ir Kapitalistinėje Ekonomikoje
F) Rašo A. Birnianas

JCalbėdamas per Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos 31 metines apie 
TSRS ekonominės statybos 
pasiekimus V. M. Moloto
vas savo pranešime ypatin
gai pabrėžė, jog 1948 m. ša- 
!• J L ’ - i UCHlčlft, IUU /XUlVDllirilies darbo žmonių masese ■. , l., . . TZ •• - • . / .. . darbo atlyginimas. Kaip ei-gimė naujas patriotinis są-1 ... • - atqffordasiiiziic. virKr.ii. n-..,kikili! nisKai pai eisKe otanoiaas

Darbas ir Pelnas
Kapitalistinėse šalyse 

tarp pelno ir darbo atlygi
nimo yra antagonistinis 
prieštaravimas: juo aukš
tesnis pelnas, tuo žemesnis 

i darbo atlyginimas. Kaip ci-
jūdis dėl vidiniu gamybiniu ITZ . 
rezervų mobilizavimo; del' Kripsas neseniai 
įmonių rentabiliško darbo 7 
ir dėl viršplaninių sankau
pų. Viršplaninė ekonomija 

t per šių metų devynis mene
sius jau prašoko keturis mi
lijardus rublių.

Dar vasario pradžioj de
vynių stambiausių Maskvos 
įmonių direktoriai įsiparei
gojo griežtai pakelti gamy
bos rentabiliškumą. Paskel
bus šį laišką į sąjūdį dėl 
viršplaninių sankaupų įsi
jungė visa tarybinė indust
rija.
Pelno Reikšmė

Kokia yra šito sąjūdžio 
reikšmė? Kokį vaidmenį so
cialistinėj ekonomikoj vai
dina pelnas? Kaip jis suda
romas ir kam jis atitenka?

' Yra žinoma, jog pelnas y- 
ra pagrindinė varomoji ka
pitalistinių valstybių eko
nomikos vystymosi jėga. Į- 
monininkas ten ilgai negal
vodamas, pradės gaminti 
nuodingas medžiagas vietoj 
maisto produktų, jei jam tai 
duos žymiai daugiau pelno. 
Kapitalistinio pelno šaltinis 
yra neapmokėtas darbinin
ko darbas. Darbininkas dir
ba 10-12 - 14 valandų, o te- 
apmokamos faktiškai 5 - 6 • 
valandos. 7 
tenka kapitalistui.

Pelno prigimtis Tarybų 
Sąjungoj taip pat skiriasi Į 
nuo pelno kapitalistinėje 
visuomenėje, lygiai kaip so
cialistinė planinga ekonomi
ka skiriasi nuo stichinės i 
kapitalistinės ekonomikos. 
Tarybų Sąjungoj nėra ka
pitalistų, nėra žmogaus eks
ploatacijos kito žmogaus. 
Visos įmonės priklauso dar
bo žmonėms ir valdomos jų
jų valstybės. Visos liaudies 
pajamos, sudarytos šalyje, 
priklauso patiems dirban
tiesiems. Jos skirstomos į 
dvi pagrindines dalis: viena 
dalis netarpiškai eina gy
ventojų suvartojimui (ji su
daro maždaug tris ketvirtis 
visų liaudies pajamų); ant
roji dalis eina bendriems 
valstybės poreikiams paten
kinti (mokykloms, ligoni
nėms, teatrams išlaikyti, ša
lies .gynybai nuo išorinių 
priešų, naujai miestų ir kai
mų, įmonių ir socialinių bei 
kultūrinių įstaigų statybai, 
rezervams sudaryti ir t.p.). bos paslapčių. Socialistinio

įvykusių 
Anglijos tred-junionų suva
žiavime: “Pyragas vienas, 
ir jeigu daugiau duoti vie
niems, — mažiau liks ki
tiems.” Jis ‘‘užmiršo” pri
durti, jog tuo metu, kai an
glų, prancūzų ir Amerikos 
darbininkų gyvenimo lygis 
nuolatos krinta, kapitalistų 
pelnas nesulaikomai auga, 
kuris prašoko skandalingai 
aukštą karo metų lygį.

Tarybų Sąjungoje tarp 
pelno ir liaudies pragyveni
mo lygio nėra prieštaravi
mo. Atvirkščiai, juo dau
giau pelno duoda įmonės, 
tuo daugiau išteklių valsty
bė investuoja į gyvenamų 
namų ir magazinų statybą,« 
tuo daugiau vaikų važiuoja 
vasarą į sanatorijas bei po
ilsio namus, tuo 
prekių kainos ir tuo 
giau prekių suvartoja 
ventojai.
Valstybiniai Fabrikai

Valstybinių įmonių pelnas 
yra pagrindinis TSRS fi
nansiniu resursu šaltinis. 
Jei, pavyzdžiui, mokesčiai 
nuo gyventojų tesudaro 5- 
6 nuošimčius TSRS valsty
binio biudžeto pajamų, tai 
įmonių sankaupos sudaro 
virš 80%, šito biudžeto pa-

žemesnės
dau-

Likusi dalis ati- jamųl Tai, kad Tarybų Są-
1 • I • • v • — 1 • 1junga iš agrarinės šalies ta

po galinga industrine • vals- 
! tybe, su stambiu, mechani
zuotu žemės ūkiu, pareika
lavo investuoti į liaudies 
ūkį šimtus milijardų rub
lių. Iš kur paimti šitie iš
tekliai? Jie buvo tarybinės 
liaudies sudaryti keliant 
darbo našumą, taupant ža
liavą, medžiagą, kurą, ga
minant produkciją, sumaži
nant visokiausias gamybos 
išlaidas ir produkcijos savi
kainą. Tai buvo nelengvas 
kelias, bet jis užtikrino lai
mėjimą ir šalies nepriklau
somybę. Po karo, kai visu 
platumu buvo pastatyti 
liaudies ūkio atkūrimo bei 
tolesnio kėlimo uždaviniai, 
tarybinė liaudis vėl kreipė
si į šituos patikimus san
kaupų šaltinius.
Gamyba Pagal Planą

TSRS nėra konkurencijos 
tarp įmonių, nes visos jos 
priklauso vienam savininkui 
— liaudžiai. Nėra tarp ga
mybinių įmonių nei gamy-

CIO Community Service Komiteto pirmininkas Irving 
Abramson įteikia $30,000 čekį pasaulio vaikų pagalbai 
United Nations įsteigto vaikams pagalbos fohdo pirmi

ninkei Mrs. Mary P. Lord.

lenktyniavimo dėka geriau
sieji darbo metodai, visa, 
kas nauja ir pažangu, greit 
visur įdiegiama. Tai pade
da žymiai spartesniam san
kaupų augimui.

Kiekvienos tarybinės į- 
monės plano užduoty nuro
dyta kiek ir kokios produk
cijos ji turi išleisti, kokios 
turi būti išlaidos prekių ga
mybai ir kiek turi būti gau
ta pelno. Toks pelnas vadi- 

1 namas planiniu pelnu. Ta
čiau tarybiniai žmonės vyk
do planą ne mechaniškai, o 
kūrybingai. Jie įneša nau
jus pasiūlymus, dėl geresnio 
mašinų išnaudojimo, me
džiagos taupymo, darbo na
šumo pakėlimo. Panašių 
pasiūlymų kiekvienoj ga
mykloj — šimtai. Jų pritai
kymo išdavoj faktiška pro
dukcijos savikaina žemesnė, 
o gautasis pelnas — aukš
tesnis, negu buvo numatyta 
plane. Šitas papildomas pel
nas ir vadinamas viršplani
niu pelnu.
Kas Tvarko Pelną?

Kas Tarybų Sąjungoje 
tvarko pelną? Kur jis nu
kreipiamas?

Tarybinių įstaigų pelną 
tvarko valstybė. Dalį šito 
pelno ji palięka pačioj įmo
nėj tolesniam gamybos iš
plėtimui. Likęs pelnas pa
tenka į valstybės biudžetą 
ir eina valstybinėms reik
mėms patenkinti: tolesniam 
ūkio bei kultūros statybos 
išvystymui, šalies gynybai 
ir kt. Juo daugiau pelno 
duoda įmonės, tuo daugiau 
resursų turi valstybė, tuo 
daugiau ji daro, ekonominei 
3—Gamybos pakėlimas 
šalies galybei sustiprinti ir 
liaudies gyvenimo lygiui pa
kelti.
Darbininkų laimėjimas

Greta to, darbininkai ir 
tarnautojai gauna dar dau
giau tiesioginės naudos iš 
planinių ir viršplaninių san
kaupų.' Dalykas toksai, kad 
nuo vieno iki penkių pro
centų viršplaninio pelno pa
liekama įmonės dispozici
joj, kuris panaudojama gy
venamų namų ir kultūros 
buities šios įmonės įstaigų 
statybai, o taip pat geriau- 
siems darbininkams premi
juoti. Taigi, iš keturių su 
viršum milijardų, gautų per 
šių metų devynis mėnesius, 
daugiau negu vienas mili
jardas rublių bus panaudo
ta netarpiškai pačių įmo
nių kolektyvų poreikiams 
patenkinti. Taip TSRS ben
dri valstybės interesai su
tampa su darbo žmonių as
meniniais interesais.

Savo pranešime V. M. 
Molotovas pareiškė, kad iš
plitęs šalyje lenktyniavimas 
leidžia tikėtis, jog metų pa
baigoj viršplaninių sankau
pų suma mažų mažiausiai 
padidės pusantro karto pa
lyginus su tuo, kas buvo at
likta per devynis mėnesius. 
Šitię didžiuliai ištekliai taps 
svarbiu veiksniu pokarinio 
penkmečio planui prieš lai
ką įvykdyti.

Dar neseniai kapitalistų 
ir jų mokytų pakalikų mėg
stamiausia tema buvo ple
palai, jog darbo žmonės pa
tys nesugeba tvarkyti liau
dies ūkį. 31 metus TSRS 
darbininkai bei valstiečiai 
faktais demaskuoja . šį 
šmeižtą. Tarybinių įmonių 
rentabiliškumo augi mas, 
milijardai viršplaninių san
kaupų — dar vienas įtiki
nantis argumentas socializ
mo pranašumo prieš kapi
talizmą.

Devintoji Sausio
Rašo V. PAUKŠTYS

Kuomet Vengrijos val
džia suareštavo kardinolą 
Mindszenty, kaipo šalies iš
daviką — šnipą, tai visame 
pasaulyje kilo dideliausias 
lermas, protestai, reikalavi
mai paliuosuoti jį kaipo 
karžygį, kuris būk tai ko
vojęs prieš hitlerizmą, bu
vęs kankinys ir 1.1. Tuomet 
man prisiminė ir kitas pa
našus “karžygis” ir Mind
szenty Kristuje brolis, dva
siškis J u r g is Gaponas, 
“karžygis”’ surengtų sker
dynių 9 d. sausio, li905 m.

Dabartiniame Leningra
de Putilovo zavodo adminis
tracija prašalino keturis 
darbininkus, įcurie jai buvo 
nepagei dau j a m i. Darbi n in
kai paskelbė streiką, reika
laudami prašalintus atgal 
priimti. Į streikuojančių 
darbininkų vadovybę įsi
skverbė dvasiškis Gaponas. 
Darbininkai buvo nustatyti 
prieš inteligentiją, studen
tus ir jų neprisileido. Buvo 
net atsitikimų, kad pastebė
ję savo mitinguose studen
tą ar šiaip inteligentą, iš
mesdavo laukan ir net su- 
mušdavo. Jeigu susipratę 
darbininkai išeidavo prieš 
tokią taktiką, tai ir juos ap
šaukdavo savo priešais. Ga
ponas pas juos buvo vadas, 
jo žodis šventas.

Streikui besitęsiant ir 
administracijai nepasiduo
dant, Gaponas sugalvojo 
vesti darbininkus pas patį 
carą. Pirmiausiai parašė 
carui laišką, pranešdamas, 
kad jis, šventikas Gaponas, 
atves' darbininkus ir prašė, 
kad caras juos pasitiktų, 
kaip savo vaikus ir išklau
sytų jų balso. Paskui pradė
jo organizuoti iškilmingą 
procesiją.

Darbininku milžiniškame 
susirinkime Gaponas prabi
lo:

“Mes ėjome pas Putilovo 
direktorių Smirnova, nieko' v t- 7
negavome. Ėjome valdybon 
— nieko negavome. Pas 
gradonačalninką — taipgi 
nieko. Pas ministrus — 
taipgi nieko. Tai dabar, 
draugai, eikime pas patį ca-

“Eikime!”' — atsiliepė 
daugtūkstantinės minios 
balsai, pasitikėdami savo 
“užtarėju” dvasišku “tėve
liu.” “Ir jeigu reikės, 
galvas paguldysime, o savo 
atsieksime! ...” — tęsė 
Gaponas.

“Paguldysime! ' Atsieksi
me!” — kartojo darbinin
kai. ’ ,

Tuomet Gaponas pradėjo 
skaityti parašytą carui pe
ticiją, kurioje išdėstyta 
darbininkų maldavimai. Pa
starieji pilnai pritarė tai 
peticijai, nes jeigu Gaponas 
parašė, tai turi būt gera.

Prie Gapono šiaip-taip 
prislinko socialrevoliučio- 
nierius inžinierius P. Ru
tenbergas (ne amerikietis 
nabašninkas Rutenbergas) 
ir užklausė:

— Ar turite, tėveli, kokį 
nors praktišką planą? — 
Pasirodė, neturi jokio pla
no, eina akių plotu. — Juk 
kariuomenė pradės šaudyti.

— Ne, nemanau! — at
sakė “tėvelis.”

Tuojaus dasigauta prie 
artimiausios bažnyčios, iš 
ten pasiimta kryžiai, karū- 
mos, šventųjų paveikslai ir 
gautas'caro paveikslas. Su
sitvarkyta. Gaponas bažny
tiniais ' rūbais. Pasigesta 
balsas: “Su dievo pagalba!” 
Darbininkai pradėjo žegno
tis. Kiužiai ir karūnos ėmė

siūbuoti, o paskui ir minia.
“Dieve carą gelbėk” -— 

užtraukė daugtūkstantinė 
minia. Himnas skamba, 
karūnos siūbuoja, kryžiai

Bet štai dragūnai, iškėlę 
nuogus kardus aukštyn, vi
su smarkumu lekia minion. 
Minia blaškosi į šalis, įvyk
sta sumišimas. Gaponas 
šaukia: “Pirmyn, pirmyn, 
draugai! Laisvė arba mir-

Minia vėl susitvarko ir 
traukia pirmyn. Bet dra
gūnai' apsisuka ir iš užpaka
lio lekia minion ir ją vėl 
perskelia, trempia.

Tuomet minią, apsigink
lavusią kryžiais, karūno
mis, šventųjų paveikslais ir 
caro paveikslu, pasitinka 
kareiviai atkištais šautu
vais. Ir, nieko nelaukdami, 
pradėjo papliūpa šaudyti į 
minią.

Pirmosios eilės — kryžių, 
karūnų ir caro paveikslo 
nešėjai, — krinta, užpaka
linės — bėga, slepiasi tarp- 
namiuose, kiemuose, karei
viai į bėgančius šaudo. Ka
reiviai sustojo šaudyti. 
Tuomet, kurie buvo parkri
tę, atsikelia ir vėl bėga, bet 
čia antra papliūpa ir vėl 
žmonės krinta, kad apsisau
gojus, o kiti krinta jau kul
kų pakirsti. Taip kareiviai 
papliūpomis šaudė tris- sy
kius ir visus tris ilgai.

I

Sustojus kareiviams šau
dyti, kurie išliko gyvi, jau 
nesikėlė, bet šliaužte šliau- 
žė į kiemus, tarpnamius, 
kad pasislėpus. Jų tarpe bu
vo ir Gaponas su Rutenber- 
gu - - -

Gaponas, Rutenbergo da
viniais, labai buvo nusigan
dęs ne dėl to, kad gatvės li
ko lavonais apklotos, bet dėl 
to, kad jį nesuareštuotų. 
Rutenbergas jam nukirpo 
“kaltūnus,” o darbininkai 
išsidalino jo plaukus, kaipo 
kokią šventenybę. Aprengę 
paprastai drabužiais nuve
dė į saugią vietą. Ten susi
rinko būrelis įvairių parti
jų atstovų dėl pasitarimo, 
jų tarpe buvo ir Maksimas 
Gorkis. Gaponas kreipėsi 
prie Gorkio:

— Ką dabar daryti, Ale
ksį ei Maksimovič?

Maksimas Gorkis priėjo 
prie jo arčiau, pažiūrėjo ,į 
jį nusigandusį, sumišusį, iš
balusį, jr pasakė:

— Reikia tęsti iki galo! 
Visviena. Jeigu ir 
prisieitų.

Pasitarime prie 
praktiškos išvados
ta, tik patarta, kad Gapo
nas savo vardu parašytų at
sišaukimą į darbininkus. 
Jis sutiko. Jo parašytą atsi
šaukimą pamatiniai pertai
sė Rutenbergas. Gaponas 
sutiko su pertaisymu ir pa
sirašė. Bet ir tas atsišauki
mas jokios svarbios rolės 
nesulošė, nors jame buvo 
kviečiami darbininkai tęsti 
kovą, nepasiduoti. Gaponas 
paspruko į užsienį.

Užsienio spauda prirašė 
apie Gaponą visokiausių is
torijų, jį kėlė į padanges, 
kaipo vyriausią Rusijos re
voliucinio judėjimo vadą; 
jam buvo suteikta didelės 
pinigų sumos Rusijos revo
liucinio judėjimo rėmimui. 
Gaponas pradėjo pūstis, pa
sijuto dideliu darbininkų 
judėjimo vadu, su partijų 
vadais nesiskaityti, visur, 
kur ir nereikia, pasakoti 
apie savo revoliucinius pla
čius. Nuvykęs Pąryžiun,

numirti

jokios 
nepriei-

O

Newyorkieciai pikietuoja 'Holandijos konsulatą pro
testuodami tos šalies ginkluotą įsiveržima Indonezi- 
jon, reikalaudami nebesiųsti Holandijai Amerikos ka

rinių ir kitų reikmenų.

p radėjo prabangiai gyventi, 
karčiamas lankyti, ūžti. 
Gautus darbininkiškoms or
ganizacijoms pinigus eikvo
ti.

Buvo įstojęs į socialrevo- 
liucionierių partiją, bet pa
staroji, pamačius jo elgesį, 
paprašė prasišalinti. Ka
dangi Rusijos darbininkai 
buvo į jį įsitikinę, kaipo sa
vo vadą, tai viešai nedrįso 
pasmerkti. Tuo tarpu jis vis 
daugiau ir daugiau pūtėsi, 
kaip ta varlė, norėdama 
prilygti jaučiui.

'Pagaliau, “slaptai” grįž
ta vėl Rusijon ir ten prade
da švaistytis tarpe darbi
ninku. Susiranda Rutenber- 
gą, kuris nelegaliai gyveno, 
vėl jam pasakoja apie.savo

užmuštų. Čia pat Azefas 
ir planą išdirbo, kaip reikia 
veikti.

Rutenbergui pasirodė tas 
planas gyveniman ,neįvyk
domas ir kada jis pranešė, 
kad to plano nevykdo, tai 
Azefas visu smarkumu už
sipuolė, kad jis disciplinos 
nesilaiko, kad per jo neat
sargumą jau vienas drau-' 
gas areštuotas ir tam pa
našiai.

Rutenbergui p a s i rodė 
elgėsis labai keistas, todėl 
jis pradėjo savo planą gyve
niman vykdyti. Jis paliko 
Račkovskį ramybėje ir pra
dėjo rengtis prie Gapono. 
Tuo tarpu Gaponas vis tęsė 
derybas, tyuvo tarpininkas 
tarpe Račkovskio ir Ruten- 

*1 — i j — 11 ma_ * am m a 1 a
| vis dar skaitė Gaponą išti
kimiausiu vadu, tai nugala
bini mas jo, be darbininkų 
teismo, būtų iššaukęs tarpe 
jų didelį pasipiktinimą. To
dėl reikėjo šį klausimą pa
statyti taip, kad darbinin
kai būtų liudininkais tų vi-

planus, apie didelius revo-l^e^o- Kadangi ^darbininkai 
bucinius veiksmus, savo už-1 
mačias, apie teroristinius 
aktus, apie tai, kad dabar 
galima didelius pinigus 
gauti ir 1.1. ‘Girdi, dabar 
valdžia labai bijo teroristų, 
tai galima sudaryti kokį 
nors teroristinį aktą, na, 
paskui už jo perspėjimą ga-|slį derybų, patys Gaponą 
Įima gauti nemažą pinigų' 
sumą. Kuomet Rutenbergas 
užklausė — kas atsitiks su 
draugais, juk juos pakars, 
tai Gaponas sakė, reikia 
kaip nors padaryti, kad tie 
draugai paspruktų ir 1.1.

Rutenbergas, supratęs, 
kuomi dabar Gaponas yra, 
neva pradėjo linkti prie 'jo 
užmačių ir sykiu toliau jį 
tyrinėti. Gaponas pradėjo 
kalbinti jį, kad pasimatytų 
su dabartinio Leningrado 
slaptosios politinės policijos 
viršininku Račkovskiu, ku
ris norįs jį matyti ir užtik
rinęs, kad nebūsiąs areš
tuotas. Už pirmą pasimaty
mą, jeigu Rutenbergas jam 
ką nors pasakysiąs, žadąs 
25,000 rublių. Rutenbergas, 
norėdamas daugiau iš Ga
pono patirti, pasakė, kad 
tik už vieną pasimatymą, be 
jokių pasakymų, turi jam 
duoti 25,000 rublių, o už 
pasakymą — nemažiau 
200,000 rublių. Gaponas ve
da derybas. Laikas bėga. I

Rutenbergas viską pra
neša • socialrevoliucionierių 
centro komitetui, kuriame 
vyriausia galva buvo Aze
fas, irgi valdžios šnipas. 
Pastarasis tuojau “baisiai 
supyko” ir, jo sumanymu, 
centro komitetas nutaria, 
kad Rutenbergas sutiktų 
pasimatyti su Račkovskiu 
ir tame pasimatyme abudu 
— Račkovskį ir Gaponą,

teistų.
Rutenbergas, nieko ne- 

pranešdamas centro komi
tetui apie savo planus, nu
samdė netoli Finliandijos 
rubežiaus, Ozerkuose, tuš
čią namą, neva dėl savęs. 
Bet Gaponas ' griežtai pa
reiškė, kad visi «su juomi 
pasimatymai turi būt mies
te ir jis iš miesto niekur 
nevažiuos. Pagaliaus, per 
pasiuntinį, pavyko jį pri
kalbinti atvykti į Ozerkus. 
Rutenbergas paskyrė laiką 
ir vietą pasitikimui. Kuo
met jį pasitiko, tai pasiro
dė, kad jis atvyko ne vienas, 
bet paskui jį sekė du slap
tosios policijos agentai. Ru
tenbergas tą jam tuojau pa
stebėjo, bet jis griežtai už
ginčijo. Pirmiau, negu ves
ti jį į slaptą vietą, reikėjo 
atsikratyti nuo tų sėklių, 
juos pakląjdinti.

Atėjęs į namą, Gaponas 
jautėsi laisvai ir kalbėjo at
virai, nes manė, kad jiedu 
vienudui Tuo tarpu Ruten
bergas buvo pakvietęs kelis 
darbininkus, kuriuos užda
rė atskirąme kambaryje ir 
užkabino ant durų išlauki
nę spyną, kad nebūtų jokios 
nuožiūros, jog ten kas nors 
gali būti.

čia paduodu ištraukas iš 
jų vestų derybų, kurias aiš
kiai girdėjo uždaryti darbi
ninkai.

(Bus daugiau)
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Ilith. Daily)—Ketv., Sausio 13, 1949
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Antpuolis
(Tąsa)

Keletas senų kareivių baltais kite
liais (drobiniais švarkais) — daugiau
sia puskarininkiai — ėjo, pypkes rūky
dami, šalikele ir rimtai kalbėjosi. Tri
kinkiai, su. kaupu prikrauti vežimai stū
mėsi žingsnis po žingsnio ir kėlė tirštas 
nejudančias dulkes. 'Karininkai jojo 
priešaky: vieni, kaip sakoma Kaukaze, 
džigitavo (Džigit — kūmų kalba reiškia 
drąsų; rusiškai perdirbtas “džigituoti” 
atsako žodžiui “drąsuolį vaidinti”), tai 

"Yra, suduodami arkliui kančiumi, pri
vesdavo jį šokti ketvertą šuolių ir staiga 
sustabdydavo, atversdami atgal galvą; 
kiti buvo užsiėmę su dainininkais, kurie, 
nežiūrėdami karščio ir tvankumo-, nenu
ilstamai traukė vieną dainą po kitos.'

Šimtas žingsnių prieš pėstininkus ant 
didelio, balto arklio jojo žinomas pulke, 
kaip nepaprastas drąsuolis ir toks žmo
gus, kuris bet kam rėžia tiesą akysna, 
aukštas ir gražus karininkas aziatiškais 
rūbais. Apsivilkęs jis buvo juodu beš
metu (totorių pusšvarkis) su aukso ga
lionais ir geltona čerkeska, apsiavęs nau
jais, standžiais, aptempiančiais koją 
čuviakais (tam tikras apavas) su čira- 
zais (tam tikri galionai), užsidėjęs aukš- 
tą^užpakalin atlaužtą papachą. Krūtinę 
ir riugarą puošė 'sidabriniai’ galionai, o 
virš jų buvo parakinė ir pistoletas už 
nugaros; kitas pistoletas ir kinžalas si
dabro apsodu kabėjo ant diržo. Be viso 
to dar juosėjo kardą raudona tymo ran
kena su galionais, ir per petį kabėjo 
♦šautuvas juodoje įmovoje. Iš jo drabu
žių, iš to, kaip sėdėjo balne, kaip laikėsi 
ir aplamai iš visų judesių galima buvo 
pastebėti, kad jis Stengiasi būti panašus 
į totorių. Jis net kažką kalbėjo man ne
žinoma kalba totoriams, kurie jojo su 
juo; bet iš suglumusių, pajuokamų 
žvilgsnių, kuriais pastarieji susižvilgčio- 
davo vienas su kitu, man atrodė, kad 
jie jo nesupranta. Tai buvo vienas iš 
mūsų jaunųjų karininkų — narsuolių 
džigitų, marlinskiškai ir lermontoviškai 
išsiauklėjusių. (Marlinskis ir Lermonto
vas — rusų rašytojai romantikai, vaiz
davę Kaukazo gyvenimą ir gamtą. “Mū
sų laikų didvyris” — Lermontovo roma
nas iš Kaukazo gyvenimo.) Šitie žmonės 
į Kaukazą žiūri ne kitaip, kaip per “mū
sų laikų didvyrio,” Mulla-Nurų ir kt. 
prizmę, ir visuose savo veiksmuose va
dovaujasi ne savo pačių palinkimais, bet 
tų didvyrių pavyzdžiu.

Poručikas, pavyzdžiui, gal būt, mėgo 
padorių moterų ir žymių žmonių — ge
nerolų, pulkininkų, adjutantų — drau
giją, aš net įsitikinęs, kad jis labai mė
go šią draugiją, nes buvo aukščiausio 
laipsnio garbėtroška, — bet jis laikė bū
tina savo pareiga į visus žymius žmones 
atsigręžti savo šiurkščią j a puse, nors jo 
stačiokiškumas jų atžvilgiu buvo labai 
nuosaikus, ir kai tvirtovėje, pasirodyda
vo kokia nors dama, jis laikė savo parei
ga vaikščioti po jos langais su kunakais 
(kunakas — kaukazietiškai .reiškia: bi
čiulis, draugas) vienais raudonais marš
kiniais ir vienais čiuviakais ant basų ko
jų ir kaip galima garsiau šūkauti ir bar
tis, — bet taip darė, ne taip norėdamas 
ją įžeisti, kaip parodyti, kokios gražios 
baltos jo kojos, ir kad galima būtų jį įsi
mylėti, jei tik jis pats to panorėtų. Ar
ba dažnai vaikščiodamas su pora — tre
jetu taikiųjų totorių naktimis į kalnus 
prie kelių tykoti ir žudyti netaikiųjų 
pravažiuojančių totorių, nors širdis n'e 
kartą jam sakė,, kad čia ųieko narsaus . 
nėra, jis tarėsi esąs įpareigotas versti 
kentėti žmones, dėdamasis neva jaučiąs 
jięms' apmaudą, neva juos niekinąs ir jų 
nekenčiąs. Jis niekada nenušiimdavo 
dviejų daiktų: didelio paveikslo nuo.ka
klo ir kinžalo, kurį nešiojo po surdotu ir 
su kuriuo net miegoti eidavo. Jis nuo
širdžiai tikėjo turįs' priešų. Įtikinti sa
ve, kad jam reikia kam nors atkeršyti ir 
krauju nuplauti nuoskaudą, jam buvo^ 
didžiausias malonumas. Jis buvo įsitiki-r 
nęs, kad neapykanta, kerštas (ir žmonių 
giminės niekinimas yra kilniausi poetiš-' 
ki jausmai. Bet jo meilužė, — supranta
ma, čerkesaitė, — su kuria man vėliau 
pasitaikydavo matytis, šnekėjo, kad jis 
buvęs geriausias ir romiausias žmogus 
ir kad kiekvieną vakarą jis rašinėjęs sū- 
vo niūrius užrašus, suvedinėjęs savo są
skaitas fšgrafuotam popieriuje ir meldę
sis atsiklaupęs. Ir kiek jis iškentėjo, kad

LEVAS TOLSTOJUS

Savanorio pasakojimas

tik pačiam sau atrodytų toks pats, koks 
norėjo būti! Nes jo draugai ir kareiviai 
negalėjo suprasti jo taip, kaip jis no
rėjo. ’Kartą vienoje savo naktinių eks
pedicijų su kunakais jam pasitaikė su
žeisti kulipka į koją vieną netaikųjį če
čėną ir paimti jį nelaisvėn, šis čečėnas 
paskui septynias savaites gyveno pas po- 
ručiką, ir poručikas jį gydė, slaugė, kaip 
artimiausią draugą, ir kai tas išgijo, jį 
išleido apdovanojęs. Vėliau, vienos eks
pedicijos metu, kai poručikas atsiliko 
nuo grandinės, atsišaudydamas išgirdo, 
kad kažkas priešų tarpe jį šaukia vardu, 
ir jo sužeistasis kunakas išjojo pirmyn 
ir ženklais kvietė ir poručiką tą pat pa
daryti. Poručikas prijojo prie savo ku- 
nako ir paspaudė ranką. Kalniečiai sto
vėjo atokiau ir nešaudė, bet kai tik po
ručikas pasuko arklį, keletas šovė į jį, 
ir viena kulka šiek tiek palietė jį že
miau nugaros. Kitą kartą aš pats ma
čiau, kaip tvirtovėje naktį kilo gaisras, 
ir dvi kuopos kareivių gesino jį. Staiga 

t minios vidury pasirodė aukštas, rausvų 
’ gaisro liepsnų nušviestas žmogus ant 
juodo arklio. Raitelis praskyrė minią ir 
jojo prie pat ugnies. Visiškai prijojęs, 
poručikas nušoko nuo arklio ir įbėgo į 
degantį iš vieno šono namą. Po penkių 
minučių poručikas išėjo iš ten apsvilu
siais plaukais ir apdegusia alkūne, neš
damasis užantyje du balandėlius, ku
riuos jis išgelbėjo iš liepsnų.

Jis vadinosi Rozenkrancas; bet jis 
dažnai kalbėdavo apie savo kilmę, išve
džiojo ją kažkaip iš variagų ir aiškiai 
įrodinėjo, kad jis ir jo protėviai buvę 
gryni rusai.

IV
Saulė praėjo pusę kelio ir siuntė karš

tus spindulius per įkaitusį orą sausai' 
žemei. Tamsiai mėlynas dangus buvo vi
siškai grynas; tik sniego kalnų papėdės 
ėmė siaustis šviesiai mėlynais debesimis. 
Sustingęs oras, atrodė, prisipildė kažki- 
kių perregimų dulkių; pasidarė nepa
kenčiamai karšta. Priėjusi prie nedide
lės upelės, kuri tekėjo pusiaukelėj, ka
riuomenė sustojo poilsiui. Sustatę šau
tuvus, kareiviai šoko upėn; bataliono 
vadas atsisėdo pavėsyje ant būgno, pada
rė apvaliam veide savo laipsniui atsa- 

' kančią išraišką ir ėmė su kai kuriais 
karininkais užkandžiauti; kapitonas at
sigulė ant žolės po kuopos vežimu; drą
susis poručikas Rozenkrancas ir dar ke- " 
lėtas, jaunų karininkų, susėdę ant paklo
tų burkų,, rengėsi ulioti, kaip tai buvo 
matyti iš sustatytų aplink juos plėčkų ir 
butelių ir iš ypatingo pagyvėjimo dai
nininkų, kurie, stovėdami pusračiai prieš 
juos, pašvilpčiodami traukė Kaukazo šo
kių dainą lezginkos gaida:

Anais metais sudūmojo 
Šamilas sukilti.. .
Trai-rai, ra-ta-tai .. .
Šamilas sukilti...

Šitų karininkų tarpe buvo ir jaunutis 
praporščikas, Kuris mus rytą pralenkė. 
Jis' buvo labai mielas: jo akys 'švitėjo, 
liežuvis truputį pynėsi; jam knietėjo bu
čiuotis ir kiekvienam rodyti savo mei
lę .. .• Vargšas berniukas! Jis dar neži
nojo, kad, tol^s būdamas, jis gali atro
dyti juokingas, kad prie visų lįsdamas su 
savo atvirumu ir lipšnumu, jis ne tik ne
sužadina meilės, kurios jis taip troško, - 
bet pajuoką, — nežinojo ir to, kad kai 
įkaitęs pagaliau krito ant burkos ir, pa
sirėmęs alkūne, atmetė atgal savo juo
dus tankius plaukus, jis buvo nepapras
tai mielas. Vienu žodžiu, visiems buvo 
gera, išskyrus, gal būt, vieną karininką, 
kuris sėdėdamas po kuopos vežimu, pra
lošė kitam arklį,'kuriuo jojo, susikalbė
jęs atiduoti grįžus į štabą, ir prisispyręs 
įkalbinėjo lošti iš dėžutės, kuri, visi ga
lį patvirtinti, esanti pirkta iš žydo už 
30 rub. "sidabru, bet jis ją vien tik to
dėl, kad pralaimėjo, atiduosiąs už 15. 
Jo priešininkas žvalgėsi nerūpestingai į 
tolį, atkakliai atsikalbinėjo ir pagaliau 
pasisakė labai norįs miego.

> Prisipažinsiu, kad nuo to laiko, kai 
išėjau iš tvirtovės ir ryžausi pabuvoti 
kautynėse, liūdnos mintys nenoromis lin
do man į galvą; kadangi mes linkę pa
gal save ir apie kitus spręsti, aš smal-. 
šiai klausiausi kareivių ir karininkų kal
bų ir atidžiai stebėjau jų veidų išraišką, 
bet nė viename, negalėjau pastebėti nė 
mažiausio mano paties jaučiamo nerimo.

%
(Bus daugiau)......... ......... . .

Lietuvos Kolektyviniam 
Ūkyje “Aušra”

Rašo J. Kašnickis
Naktis traukėsi - Rytuose, 

auksindama medžių viršū
nes, aušo aušra. Švintančio 
dangaus fone miškas atro
dė, kaip dantyta siena, ap
supanti Mironiškio apylin
kes. Pirmieji saulės spindu
liai sunkiai skverbiasi pro 
medžių tankmę ir, atsimušę 
į langų stiklus, užtvindė 
kaimą. Visai šviesu pasida
rė. Jonas Kulikauskas be 
atvangos žiūrėjo į Rytus. 
Jis gėrėjosi saulėtekiu taip 
nuostabiai pakeitusiu nuo 
mažens pažįstamas vietas. 
Šita rytmečio aušra jam bu
vo kupina ypatingos pras
mės. Šiandien pirmą kartą 
kumetis Kulikauskas, ilgus 
metus dirbąs svetimą že
mę, pjo dirbti savo kolekty
vinį lauką. Jam išaušo nau
joji gyvenimo aušra. Jos 
spinduliai, išblaškę praeities 
miglas, ryškiai nušvietė 
džiaugsmingo kolektyvinio 
darbo kelią, tą kelią, ku
riuo patikimai veda darbo 
valstiečius jų partija. Jonas 
ryžtingai stojo į šį kelią. 
Pirmas apylinkėje jis pada
vė pareiškimą į kolektyvinį 
ūkį. Kai per susirinkimą 
kilo klausimas, kaip pava
dinti artelę, Kulikauskas 
pasiūlė:

“Aušra” — ir šituo vienu 
žodžiu nusakė tą' didžią 
reikšmę, kurią nuo tos die
nos įgijo kolektyvinis ūkis 
kiekvieno valstiečio gyveni
me. — “Aušra.”

“Aušra” ruošėsi pavasa
rio sėjai. Jos mažas darnus 
kolektyvas gyveno didį pil
nakraujį gyvenimą.

Nuo ko pradėsime?
—Pradėsime puolimą — 

pasakė artelės pirmininkas 
Pranas Barauskas, paten
kintu žvilgsniu apžvelgęs 
kolektyvinio ūkio žemę. De
mobilizuotas1,'Tarybinės Ar
mijos karys, jis buvo pra
tęs kiekviename jam paves
tame reikale matyti kovinį 
uždavinį.

—Kas nulemia operacijos 
sėkmingumą? — klausė jis 
kolektyvininkus Gaučą, Su- 
diką, Kulikauską ir, ne
laukdamas atsakymo, aiški
no: — žvalgyba, apsigink
lavimas ir kovinė dvasia.

Ir jis ėjo žvalgybos — 
paruošė laukus pasėliams, 
tręšė juos. Rūpinosi apgink
lavimu — remontavo inven
torių, o vakarais ilgai kal
bėjosi su kolektyvininkais 
apie ateinančią sėją, kėlė jų 
kovinę dvasią* Ir “operaci
ja” puikiai pavyko. Visi 75 
hektarai artelės žemes buvo 
apsėti rinktiniais grūdais, 
geriausiais agrotechnikos 
terminais'. ’’ ;•

Pirmieji, laimėjimai
Pirmieji artelės laimėji

mai įkvėpė kolektyvininkus. 
Naujas jaudinantis didžios 
tikros draugystės ''jąusmas 
įėjo jų gyveniman, pakeitė 
jį. Kiekvienas artelės narys 
jautėsi esąs atsakingas už 
kolektyvo reikalą, stengėsi 
dirbti, kad neatsiliktų nuo 
kitų, khd būtų priešakyje. 
Dar neseniai dirbdamas 
nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro savo siauru
čiam rėželyj Adolfas Gau- 
čas tegalėjo pavydėti savo 
kaimynui Izidoriui Sudi- 
kui, jei tasai, anksčiau už 
jį susidorodavo su darbu. 
Dabar, kai Izidorius spar
čiau už jį baigė sėją kolek
tyvinio ūkio lauke, Gaučas 
ne tik kad nepavydėjo kai
mynui sėkmės, bet didžiavo
si ja. Ir šitame patriotiška
me. .. pasididžiavimo - kovo

jant dėl bendro reikalo, ryš
kiai pasirodė nauji išvaduo
to džiaugsmingo darbo žmo
nių būdo ypatumai.

Visų nuoširdi talka
Vieną paskutinę pavasa-* 

rio sėjos dieną kolektyvi- 
ninkai, kaip visados, kartu 
grįžo iš laukų į kaimą. Prie 
pirmininko priėjo valstietis- 
vidutiniokas Jonas Burda. 
Pasisveikino. Užrūkė. Jonas 
pradėjo kalbą aplink, iš to
lo.

— Laikas, Pranai, karš
tas. Sunkoka jums šešetu 
arklių apsidirbti. Dar pora 
nepakenktų gavus.

Barauskas tuojau supra
to, kur lenkia Burda. Dve
jetas Burdos arklių'išgarsė
jo visoj apylinkėj. Šeiminin
kas labai mylėjo savo tvir
tus, gražius arklius.

— Taip, nepakenktų, — 
sutiko Barauskas ir žvilgte
rėjęs tiesiai į veidą valstie
čiui pąšakė : — Ilgai gal
voji, Jonai. Atsiliksi nuo 
gyvenimo ir eikliausiais žir
gais nebepasivysi.

Barausko žodžiai skau
džiai įgėlė Joną. Nuo pir
mos kolektyvinio ūkio įkū
rimo dienos Burda atidžiai 
sekė artelės reikalus. Nak
timis ilgai nesumerkdavo 
akių, kankinosi , galvoda
mas: įstoti, ar nestoti į ar
telę? Jis puikiai suprato, 
jog tarybinė valdžia rūpi
nasi juo, tegeidžia jam ge
ra. Bet seni papratimai 
sloge jį, kliudydami pada
ryti ryžtingą žingsnį. Visą 
gyvenimą Burda tesiekė tu
rėti savo ūkį, svajojo apie 
savą žemę, savą arklį, ir to 
viso atsiskirti jam buvo 
sunku. Vakar pas jį buvo 
atėjęs komunistas Koča- 
rauskas. Ilgai'šnekėjosi jie
du. Kočarauskas papasako
jo valstiečiui apie geriau
sius kolektyvinius ūkius, 
paaiškino, kodėl artelė yra 
tarybinio žemės ūkio pama
tas.
Kolektyviniame ūkyje laimė

— Pavienis valstietis nie
kuomet iš vargo neišbris, 
— baigdamas pasakė Koča
rauskas. Nuveikti skurdą 
galima tik bendrai sujun
gus savo žemes, sutelkus sa
vo jėgas. Apię tai įkalbėjo 
Leninas, to moko Stalinas.

Neatsitiktinai laukė Bur
da pareinančių iš lauko ko- 
lektyvininkų. Barauskas, 
puikiai suprato, kas darosi 
valstiečio sieloj. Jis jautė 
pareigą jam padėti, ir pir
mininkas pasakė Jonui, lyg 
tai būtų jau seniai išspręs
tas dalykas:

— Rašyk pareiškimą ir 
ateik pas mus. Priimsim ta
ve, bičiuli, į savo šeimą.

Visai netikėtai/ Jonas 
padavė Barauskui rūpestin
gai sulenktą lakštelį.

— Štai pareiškimas. Ne- 
atsiliksiu nuo .gyvenimo. 
Kartu su/jumis noriu dirb
ti. '

Graži pradžia į
.• ■ •/ >

Pirmą mėnesį į kolektj|- 
vinį ūkį stojo dar 8 ūkiai, 
Valstiečiai Žilinskas, Krikš
čiūnaitė ir kiti/ prijurigė 
savo pasėlius' prie kolekty
vinio ūkio žemės, kurioje 
žaliais, žiburėliais siūbavo 
pirmieji naujojo derliaus 
diegai.

Prieš pat derliaus nuėmi
mą kolektyvinio ūkio pirmi
ninkas su brigadininku Lu- 
kašium ir Čapu apėjo lau
kus, atžymėjo barus kiek
vienai brigadai, apsvarstė,

kaip čia geriau pastačius 
jėgas. Aukšti liekni rugiai 
lenke žemėn savo sunkias 
varpas. Pūstelėjo vėjas, ir 
plačiame ežere pasirito au
ksinės bangos: toli, toli, kur 
akys siekė, siūbavo kolekty
vinio ūkio laukai.

Barauskas atsargiai pa
ėmė palinkusią varpą savoj 
pašiurpusia ranka.

— Sunkus visai pribren
dęs. Vienas grūdas į žemę 
nukrito, o išaugo daugiau 
kaip dvidešimt. Taip ir mū
sų kolektyvinis ūkis auga, 
bręsta, it grūdas, patekęs į 
gerą dirvą.

Derliaus nuėmimo pra
džioje j artelę jau buvo su
sitelkę 33 ūkiai.

... Vos tik ėmė rausti 
aušra viršum laukų. Ste
buklingo vasaros ryto tylą 
sutrukdė žmonių, balsai, me
talo skambesys, kanopų 
dundėjimas.

„ Darbai laukuose
Kolektyvininkai išvažia

vo laukuosna. Juokavimai, 
sparnuotos dainos, lyg 
paukščiai, pakilo viršum ke
lio ir suaidėjo miške. Seniai 
žiūrėjo stebėdamiesi. Nie
kuomet pirma jie nebuvo 
matę, kad taip linksmai ir 
darniai eitų valstiečiai į sa
vo laukus.

Kolektyvininkų draugys
tė gimsta darbą bedirbant. 
Tai pajuto kiekvienas, ku
ris dirbo šitomis neužmirš
tamomis dienomis kolekty
vinio ūkio laukuose. Kolek
tyvininkai įbrido į tankius 
rugius. Jonas Kulikauskas 
paragino arklius, sustrak- 
sėjo javapjūtė, suplasnojo 
dantytais sparnais, ir ru
giai lygiomis eilėmis pradė
jo gulti žemėn. Moterys vik
riai rišo pėdus, dėjo juos į 
stirtas.

Kitame bare piovėjai —* 
Staškus, BurdA, Čapas ir 
kiti.

Vakare brigadininkai su
darė dienos darbo santrau
ką. Burda išdirbo dvi nor
mas. Tiek pat ir kiti piovė
jai. Jonui Kulikauskui už
rašė į lentelę du su puse 
darbadienio, Krikščiūnaitė, 
Paulauskaitė ir kitos priri
šo pėdų dvigubai tiek, kiek 
buvo užduota. •

Trečią derliaus nuėmimo 
dieną, kūlykloj pasigirdo 
lygus motoro dūzgėjimas, 
tankiai sušlepsėjo kuliamo
sios diržas. Į maišus pasi
pylė gintariniai grūdai. Bu
vęs varguolis Žilinskas vos 
spėjo maišus bepakišti.

Derlius
71 hektaro plote kolekty

vininkai nuėmė po 21,6 cen
tnerio iš hektaro. Daugiau 
negu po 16 centnerių iš 
hektaro gauta kviečių ir 
miežių.

— Niekuomet gyvenime 
nemačiau tiek duonos — 
sako gyvulininkas - Juzėnas, 
kraudamas į vežimą už
dirbtąją duoną. Širdis 
džiaugiasi kolektyvinio ūkio 
laimėjimais. Dabar net ne
sitiki, jog visai neseniai čia 
beveik nieko pas mus nebu
vo. \

Artelė “Aušra” tikrai žy
miai sutvirtėjo. Ji turi 51 
arklį, 35 stambius raguo
čius ir beveik porą dešimčių 
jauniklių. Kolektyvinio ūkio 
gyvulininkystės ferma gavo 
pirmąją premiją per aps
krities žemės ūkio parodą. 
Čia didelius nuopelnus turi 
Kundrotas ir Juzėnas. Vi
sas savo jėgas, žinias ir pa
tyrimą jie pašvenčia gyvu
lininkystės fermai išvysty
ti.

Gerai pasidarbavo kiau
lių fermos prižiūrėtoja 
Butkuvienė. Kolektyvinia
me ūkyje yra dvi motiniš
kos kiaulės. Butkuvienė iš
augino 70 paršiukų.

VEDYBINES KORTELES j
Dienraščio Laisves Spaustuvė 1

Spausdina Vedybines Korteles J
WEDDING INVITATION _ Į

Dėlei vedybų ar kokių nors kitų įvykių ir parių, reikale, Į 
atsispausdinti užkvietimų-invitation kortų, prašome kreip- i 
tis į Laisvės spaustuvę. . ' 1

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

Tuom. reikalu kreipkitės: |

LAISVĖ
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. 1

■------- ----- ■----- M----- M—M----- ■>----- M----- U.----- -- ----- M----- -- -----n----- ------ M----- -- ----- -- ----- -- -----•----- -- -------- ----- -- ----- h|>

į ’ Del dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

Po švenčių Nupiginimų

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

•242ė į

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S į 
Jewelry Store i

įsteigta 1892 į
Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai į

Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug. į
• ' skaitlingų suminėti. > į
Mūšų krautuvė susideda iš nacionaliai |

garsinamų išdirbinių. ?
Kiekvienas pirkines garantuojamas. ' į 

Apsimoka pirkti pas— į
I T P T O TV 701 Grand St., Brooklyn £ ,’JLal -I. JI JL V-F 1 1 arti Graham Avenue j!

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Sausio 13, 1949



WORCESTER, MASS

biogi

tu-

laikai 
Miesto 
negana

kaipo 
Lieut. Governor; da- 
du darbu.

vai. iš lyto. V 
dalyvauk it.
RaŠt. J. Kižys

Bakšio, 
darbą 
vietą

rengia 
na

ša ti- 
SS 

vė-

Lietuvių Progresyvių Bal
suotojų Klubas turės savo mė
nesinį susirinkimą sausio 16. 
1919. 10:3( 
si delegatai

ir D. B. D. 
su šokiais, savo

29 Endicott St.(
1949. Tikietas 
Komisija pranešėl neteko mo

tiems, 
jauną 

du ot 
pakišo

ban kieti 
me ant 
šio 29, 
y patai.
ličiu daugiau žinių.

♦ 
o

seno darbuotojo J. 
Dirbo sekretoriaus 
daugiau 20 metų. Jo 
užėmė J. Kižts.

1919, 5 vai. va
kare, bankietas ant 29 
Endicott St. Bus muzikalė 
programa. Visi draugai da
ly vau k it.

Rengia 
Klubas, 
gramus

į Išrodo,
i Worcester}
gaspadorius Sullivan
gavo pinigų, tad buvo prisai- 
kintas kaipo Massachusetts 
valstijos 
bar turi

Progr.

palaikymo.
Komisija.

kytojos. “Didelis ačiū’ 
kurie dirbo prieš tą 
merginą, kurie, vietoj 
pagalbos ranką, tai 
koją, kad parpultų. Tai kaip 
mes galim prikalbint mūsų 
jaunimą, kad su mumis dirb
tų?

L. S. ir D. B. D. netekd

Girdėt, kad Aido chorąs 
ri komisiją, kuri ieško kitos 
mokytojos. Mano patarimas 
—žiūrėkit pas save, turit ge
ni pianistę, ji gerai muziką 
žino, duokit jai progą.

Kirvis.
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MATTHEW P. BALLAS

660

(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 
FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
(Laisni uotas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
ItVSiltTŽYli

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

cc 
i 
k

g 
c 
s

g

Liūdesio valandoj kreip- į 
kites prie manęs dieną į 
ar naktį, greit suteiksi- į 
me modernišką patarna- į 
vimą. Patogiai ir, gra- į 
?Aa\ moderniškai įruošta į 
mūsų šermeninė. Mūsų | 
patarnavimu ir kainomis į 
būsite patenkinti. $

^4^ $
1113 Mt. Vernon St. į

PHILADELPHIA, PA. ji
Tel. Poplar 4110 8

Paul Gustas Funeral Home,
■ IN.C. . ' '

: 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N.
; Skersai gatvės nuo Armory
; LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
! Telefonuokite diėną ar naktį

EVergreen‘7-4774

ft

I
INaujai išdekoruoŲi šermenų 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 jiemiega.

Augusi Gustas 
BĖLTAIRE FLORIST į

1

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

(Kampas 68th St.) į
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., J 

- telefonu o kito: fl
Slloreioad 8-9330 ž

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms

Užsakymus taipgi galima
» FUNERAL HOME, Ine., 354

Waterbury, Conn.
_____ ' e

šį sekmadienį, sausio (Jan.) 
16 d., įvyks svarbios prakalbos, 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
103 Green St., pradžia 2:30 po 
pietų.

paliko savo draugę ir vieną 
dukrą, dirbančią ofise. Hartford, Conn

Antanas Bimba

Tūlas latvis įkirto man taip: 
Kodėl lietuviai bei jų kunigai 
savinasi iš latvių kalbos ori
ginal) žodį “baznyca” ir už
traukę ant lietuviško kurpalio 
jau vadina “bažnyčia”?! Dar 
jis sakė: Mano pažįstamas 
parodė gazietą Varpelį ir sa
kė, kad gavęs bažnyčioj. '

Bimba, 
Laisvės

svarbių

vie-
re-

pa-

Kalbės Antanas 
has iš dienraščio 
daktorių.

Dabar yra labai
šaulyje įvykių. Ypač labai svar
būs įvykiai dabar dedasi Kini
joje. Taigi šių prakalbų svar
biausi punktai bus Kinijos 
klausimas ir prezidento Truma- 
no pasiūlymai Kongresui. Tai 
bus aiškinami labai svarbūs da
lykai, kiekvienas stengkitės bū
ti’ šiose prakalbose ir susipa
žinti. su tais didelės reikšmės 
dalykais.

Lewiston - Auburn, Me.
Čia ateina lietuviškų laik

raščių apie 35 egzemplioriai 
i Laisvės ir keletas kopijų ViL 
I nies ir Liaudies Balso. Taip 
■ jau LDS vietos kuopos nariai 
gauna Tiesą. Dar keli egzem
plioriai Keleivio ir keli nume
riai Tėvynės. Beje, ir kuni
ginių gazietų atsilanko, > kaip 
tai, kunigų Draugas rr kle
bonų Darbininkas, dar ir. zo- 
koninkų Varpelis; tai visi trys 
siekia j tą .pačią traicę, re
klamuodami dangiškus lytus 
už grabo...

Č i a 
m ano 
žymo 
tanaitis,
gal, sunkiai susirgo

daug metų dirbęs fore- 
vietoj prie audeklų da- 
(dye house) S. J. An- 

tūlas laikas tam at- 
ir tapo

paimtas ligonbutin į Worces
ter, Mass, Jis turėjo gabumą 
prie su taisymo spalvų. Jau 
27 metai atgal Antanaitis gra
žiai numalfavojp mano sun- 
duką." Tada aš jau supratau 
jo įalentą. Jis yra progre- 
syvis ir Laisvės skaitytojas. 

Linkiu jam greito pasveiki
mo.

Apie 28 metai atgal į Lew- 
istoną atvyko Kazlauskas ir 
iki šiol išgyveno. • Tai buvo 
miškų kirtikas. Dirbtuvėj ne-] 
mylėjo duonelę pelnyti.* Jis! 
buvo bepartyvis. Labai buvo 
įsimylėjęs į “baltakę” — tą 
nelaimingą degtinę; ji pirm 
laiko ir į kapus jį pastūmė. 
Pirmo vardo tikrai neatsime
nu—rodos, Mike. Kazlauskas 
yra gerai žinomas Dover-Fox-, 
croft, Me., ’lietuviams, Mat, 
jis ten yra keletą metų dir
bęs įr jaunas dienas pralei
dęs tarp lietuvių. Lewistone

J. J. Kaškiaučius, M. D. g
530 Summer Avenųe, g 

Newark 4, N. J.
I-IUmbpldt 2-7964 |

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiy grupių ir 

Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
L sudarau

rjkoniškais. Rei- 1 kalni esant ir 
^padidinu tokio f dydžio, kokio pa- r geidaujama. Tai

pogi ątmaliąvoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave;, 
prie, Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLemuore 5-6191 . .

>

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Sutikau tris progresyves 
moteris; jos yra visos Laisvės 
skaitytojos. N. Liaudanskie- 
nė tūlą laiką nesveikavus — 
jau sustiprėjus. Linkiu geros 
sveikatos jai. L. Selemoniene 
skubiai triūsėsi gamindama 
skanius lietuviškus sūrius. 
Eva Naujo'kienė pašalyje 
miesto gyvena gražioj stuboj. 
Didelis plotas geros žemės ap
link. Jos vienas sūnus jau 
apsivedęs su anglįkaite. Dar 
ji turi pirkusi ir kitą budin- 
ką už $13,000. Eva dirba au
deklinėj. Ji sakė, tai Levu- 
tė užaugino cibulius, sverian
čius po svarą vienas. Aš sa
kiau taip: jos ir vienas bu
rokas sveria 3 svarus. Tad 
Eva vėl pridūrė: O aš už
auginau sėtinius gručkus, 
svėrusius 19 svarų vienas.

Tai gqros iš jų yra agrono
mas !

Klaidos Pataisymas
Laisvėje No. 5-tame, 1949 

metų, aprašyme LLD Moterų 
Kliubo mitingo įvyko klaida. 
Juozas Šilanskis ir Andrius 
Grimaila aukavo po $2.50, o 
ne po $1.50, kaip buvo pa
sakyta. Bendras suma $27.50 
sutinka. Atsiprašau minimus 
aukotojus.

L. Žemaitiepė.

PRANEŠIMAI
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 16 d., 2 vai. dieną, pas O. 
Shcmberienę, namuose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra koletas 
svarbesnių reikalų aptarti. — O. 
Shembcrienė, sekr. (10-11)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas i 

16 d. sausio, 735 Fairmount 
4:30 vai. vakare. Bus metinis 
rinkimas, tad svarbu nariams 
vauti. Pasiimsite knygą, kurią 
vienas narys turi gauti, 
naują valdybą ir aptarsime svarbius 
reikalus. Būkite laiku. — Kom.

(10-11)

įvyks 
Avė., 
susi- 
daly- 
kiek. 

Rinksime

Jauna Mergaite.

Windsor, Conn
Draugas V. Kriaučiūnas 

staigiai susirgo. Gruodžio 27 
d. jis išėjo į darbą ir pasie
kęs dirbtuvę krito ant žcmė§. 
Pašauktas daktaras ir ligoni
nės vežimas nuvežė į Hart
fordo ligoninę. Daktaras sa
ko, kad širdis apsilpo.

V. Kriaučiūnas yra ilgų me
tų dienraščio Laisvės skaity
tojas ir demokratinio judėji
mo rėmėjas. Ligoninėje jo 
kambario numeris 952, ant 
9-to aukšto. Aplankykite jį. 
Nuo savęs linkiu jam greitai 
pasveikti. J. M.

Detroit Mich
Atšaukiama Sveikatos 

Prelekcija

Apie pora savaičių atgal, 
dienrašty j tilpo iš Detroito 
korespondencija, kur buvo ra
šyta, kad Detroito Moterų Pa
žangos Kliubas rengia svei
katos prelekcija, kuri turėjo 
įvykti sausio 23-čią, 2-rą vai. 
po pietų, Draugijų Svetainėj.

Šiuomi kliubas praneša, jog 
minima prelekcija neboįvyks 
iš priežasties, kad daktarė E. 
Gurskis, dėl susidariusių svar-. 
bių jai reikalų atsisakė kliu- 
bu i tą dieną patarnauti dės
tant prelekcija. Tačiau yra 
numatoma, kad tokia prelek
cija bus .įvykdyta netolimoj 
ateityj, todėl malonėkit sekti 
dienraštyj -telpančius praneši
mus.

D. M. P. KI. Valdyba,

Trumanas dabar reika* 
lauja 6 kartus daugiau lė
šų valdžiai, negu Roose- 
veltas 1938 metais.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 16 d., 2 ' vai. dieną. 
143 Pierce St. Turime išrinkti val
dybą ir delegatus j šėrininkų suva
žiavimą. Prašome narius dalyvauti.
— J. M. (10-11)

HARTFORD, CONN.
81-mas Kongresas mitingauja. 

Conn. Legislatūra susirinkus. Mū
sų 'valdininkai labai daug prižadėjo 
prieš rinkimus. • Liaudies Partija, 
pirmo distrikto, šaukia platų susirin
kimą, padaryti planus veikimui. Rei
kalauti iš mūsų išrinktų valdininkų 
pasižadėjimus pildyti. Prisirengti 
prie plačios valstijinės konferencijos. 
Mitingas įvyks sausio 13 d., Lyric 
Hali, 8 v. v„ 593 Park St. Kviečia
me lietuvius dalyvauti. Dr. Chas. A. 
Levin, chairman. (9-10)

MONTELLO, MASS.
Vakarienė ir šokiai, įvyks sąusio 

15 d., 7 v.- v. L. T. Namo salėj. 
Rengia Vienybės Pašalpinė Draugi
ja. įžanga 95c. Kviečiame visus da
lyvauti: (9-10)

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. s rengia vakarienę, 23 

d. sausio, 3 vai. dieną. Pas Laudans- 
kius, 806 Florence St. Dalis pelno 
buž skiriama sušelpimui sergančio 
draugo Laudanskio, kuris neteko re
gėjimo. Mūsų patyrusios gaspadinės 
ketina pataisyt šitą vakarienę ska
niai. Turėsime lietuviškų dešrų ir 
kitokių prieskonių už labai žemą 
kainą — $1.25. Kviečiame vietinius 
ir iš Philadelphijos dalyvauti. 
Wm. Patten, sekr. (9-10)

PATERŠON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 16 d., 3 vai. dieną, pas V. 
Bingelį, 82 Keen St. Visi nariai da
lyvaukite, nes turime sekamus rei
kalus atlikti: 1) — LLD knygą at
siimti už 1948 metus; 2) Duokles 
užsimokėti už 1949 metus; 3) Iš
rinkti kuopos valdybą 1949 metams; 
4) Išrinkti atstovą į Laisvės suva
žiavimą ir į Liet. Namo Ben
droves suvažiavimą"* ir paskirti su
važiavimam aukų taipgi paskirti 
aukų LLD knygų leidimui.—Valdyba.

(9-10)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

sausio 16 d., 2:30 vai. dieną. 735 
.Fairmount Ave. Draugės visos da
lyvaukite, nes turėsime išduoti ra
portą iš mūsų parengimo. Turėsime 
ir užkandžių. — Helen Mattis, šekit

J 9-10)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. susirinki

mas įvyks sausio 14 d., vakare, 318 
Broadway. Valdyba tikisi, kad dau-*. 
gelis narių prisimins pareigas savo 
organizacijos ir dalyvaus susirinki
me. —Kom.' M. Kazlauskas. (9-10)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

bendradarbiavimo. Jie sako, 
kad pasaulinė >taika neįmano
ma be tų dviejų kraštų susita
rimo. Jie sako, kad jie ne
turi tikslo pasmerkti vieną ar
ba kitą socialinę santvarką.

Kas trokšta taikos, tas kvie
čiamas šioje konferencijoje 
dalyvauti.

Prelatas Krupavičius ir sme- 
tonininkas Vaclovas Sidzi
kauskas lėktuvu atskris A- 
merikon.

Kodėl lėktuvu? Kur jie ga
vo tiek pinigų ? Kam ta sku- 

Argi keleto dienų klau- 
pasidarė taip, svarbus 

Tarybų Lietuvos prie- 
kurie per keletą metų

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PROSYTOJOS
Patyrusios Prie Vyriškų Marškinių

B. ALTMAN & CO. 
5th Avenue ir 34th St., N. Y. C.

Personnel Ofisas — 9-tos lubos. 
Pasitarimo vai. nuo 10-tos iki 1-mos. 
________________ :_________ • <i4)

BALFui ir Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Jie sako, kad jie aukas ren
ka badaujančių pabėgėlių 
nuo bado gelbėjimui,, nuogų 
aprengimui, sergančiųjų gy
dymui, betgi pasirodo, kad 
tos aukos nueina į Krupavi
čių, Sidzikauskų ir kitų suk
tų politikierių kišenes, tarnai
tes sau užlaikyti, lėktuvais 
keliones apsimokėti, gyventi 
tikrai poniškai.

Jono 
apie

ba? 
simas 
tiems 
šams,
sėdėjo ‘Vokietijoje?

Argi tas nepatvirtina
Molio korespondėncijų
“Dievo Paukštelius” ? Jis kal
ba apie tokius Krupavičius ir 
Sidzikauskus.•

Jiems traukiniais ir laivais 
važinėti jau per prastą, per 
ilgu ir gaišu.

Matote, kaip jiems apsimo
ka niekinimas Tarybų Lietu
vos ir apgaudinėjimas Ame-

s?
S

if
Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

'• Tel. MArket 1-5172

«

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ ,
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

• informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų t 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

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

iuh* t

PHILA. STUDENTAS 
PAPJOVĖ BERNIUKĄ

Philadelphia. — Areštuo
tas studentas Seymur Le
vin, turtingų krautuvinin
kų sūnus, 16 metų aipžiaus, 
prisipažino papjovęs 12

monsą. Bet jis pasakoja, 
kad susiginčijus Simons 
pirma grūmojo jam peiliu.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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. L, N. Y.

Nuo 11 ryto iki 5-tos po pietų bus Lietuvių Ko-opera- 
tyvės 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 šokiams Įžanga 75c. 
(Taksai įskaityti)

Matthew j
BUYAUSKAS 1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

GERI PIETUS!
Kada norite genj pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir piemnių valgių 
gražus pasirinkimas.

; PEIST LANE š 
! DRUGS, Ine 
; 405 SO. 4th ST,
[ Cor. Howes St.
; BROOKLYN, N. Y. T

g

• *

Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-M 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-g 
teliai, .ligonių kambariui reikmo-S 
nys už grięžtai žemas, kainas. g

*

F. W.« Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway z 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

S RECEPTŲ SPECIALISTAI.

į MAX PEIST, Ph. G., 
g EDWIN LANE, Ph. G
E Yel. EVęrgreen 7-6238

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Sausio 13,



Lietuviu Literatūros 
Draugijos 1-mos 
Kuopos Nariams

Paskutinis Užkvietimas

va-Šiandien (sausio 13 d.) 
kare įvyks Laisvės salėje kuo
pos narių susirinkimas. Tai 
bus svarbus susirinkimas. Tu
rėsime plačiai pasikalbėti 
kuopos veiklos reikalais. Vi
sų narių pareiga susirinkime 
dalyvauti.

Pradžia metų, būtinai, rei
kia narines duokles pasimo- 
kėti. Labai prašome narius 
ateiti į susirinkimą ir pasi- 
mokėti duokles. O jeigu ku
riam nebus galima susirinki
me dalyvauti, savo duokles 
paduokite tam nariui bei na, 
rei, kuris dalyvaus susirinki
me ir priduos kuopai jūsų 
duokles.

Pasimokėkime visi narines 
duokles pradžioje metų!

Kuopos Valdyba.

Šį sekmadienį, 10:30 vai. 
ryto, įvyks ALDLD 2-ros Ap
skrities konferencija, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill (Brook-

Dūtinai visi dalyvaukite, ku
rie esate delegatais išrinkti, 
arba savo kuopos .paskirti, 
šioje konferencijoje,. nes turi-

mo svarbių reikalų aptarti ir 
padėti pamatus šių motų ap
skrities veiklai.

Važiuojanti iš New Jersey 
imkite Jamaica subway ir va
žiuokite iki 111th St. stoties, 
nuo*kur tik du blokai iki 
berty Auditorijos.

A. GILMANAS,
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Queens Apskritis Gavo 
Savo Kvotą Skaitytoją 
Angliškam Laikraščiui

Brooklyniečiai Bendru 
Frontu Stoja 
Ginti Laisves

Jūsų Vieta Negali Liktis 
Tuščia Tame Bankiete

Lj-

10-tos apskrities

Mokinomės ir Dirbame

Didieji Meno Vakarai 
Šį Sezoną Auditorijoj

Liberty Auditorija
Hill užregistruota
didiesiems meno

Lietuvių
Richmond 
sekamiem 
vakarams:

Balandžio 10—Liet.* Liau
dies Teatras statys Lietuvoj 
parašytą veikalą “Gieda Gai
deliai.”

Balandžio 24 — Liet. Meno 
Sąjungos Ill-čioji Apskritis 
statys drg. R. M i žaros naują 
scenos kūrinį “Mūsų Gyveni
mo žaizdos.”

Gegužės 
koncertas.

Gegužės
Mokyklėlės

Visi keturi vakarai 
savaičių tarpais vienas po 
<O. R eporteris.

8 — Aido Choro

15 — Liet. Kalbos 
sceninis vakaras.

dviejų
ki-

Teatrininkams
Liaudies Teatro susirinki

mas įvyks šį sekmadienį, sau
sio 16 dieną, 6 vai. vakare, Li
berty Auditorium, kampas 
110th St. ir Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.

Bus rinkimas valdybos ir 
išdirbimas ateities vaidybos 
planų.

Turėsime ir kitų svarbių rei
kalų aptarti.

Visi nariai esate kviečiami 
pribūti.

Pageidaujami ir pašaliečiai, 
vaidyba besidomintieji.

Taipgi visi 
dintojai esate 
jos knygutes.

“Pergalės” vai- 
prašome, atnešti

Valdyba.

MIRE
am-Eva Mastakes, 59 m.

žiaus, gyvenusi 1113 Teller 
Ave., Bronx, N. Y., mirė na
muose, sausio 11 d. Pašarvo
ta koplyčioj, Webster Ave. ir 
188th St., Bronx. Laidotuvės 
įvyks sausio 15 d., šv. Jono 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Ignacius, sūnų, dvi duk
teris, du žentus ir du anū
kus. Laidotuvių apeigomis 
rūpinasi J. Garšvos įstaiga, 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

Su 8 d. sausio š. m. LKM 
ir vėl pradėjo savo veiklą, ku
ri buvo pertraukta Kalėdų ir 
Naujų Metų- šventėmis. Mat, 
šiemet Kalėdos ir Nauji Me
tai išpuolė šeštadieniais, o 
kuone visa LKM veikla yra 
sukoncentruota į šeštadienius.

štai maždaug kokia yra 
šeštadieniais LKM veiklos 
programa: 2-rą valandą po 
pietų, Lietuvių L berty Audi
torijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y., laiko
mos lietuvių kaibos pamokos; 
4-tą vai. po pietų, vadovystė
je Helenos Bručienės, lavina
mas) tautiniai šokiai; po to 
seka, užkandžiai, o vėliau bu
vo numatyta turėti muzikos 
pratimai. Po Naujų Metų, 
atrodo, veiksime daugiau. Bet 
pirmiau negu pranešiu, kokių 
darbų 
veikti 
ti. iš 
LKM
LKM—Ne Vien Tik Vaikučių 

Organizacija *

Ne kartą toko nugirsti A' 
merikoje gimusius jaunuolius 
kalbant, kad jie norėtų pra
mokti lietuvių kalbos ir, jei 
LKM nebūtų vien tik vaikučių 
organizacija, jie ją lankytų. 
Bet iš tikrųjų štai kaip yra. 
Pavyzdžiui, paimkime Karoli 
Benderį, Bessie Stasiūnienę, 
Heleną Bručienę, "Juozą Dagį 
—visi jie yra LKM studentai 
ir visi jau virš 21 metų am
žiaus. Tokių kaip tik reikia 
kuo daugiausia. Pirmiausia, 
pageidaujama, kad LKM/mo
kiniai būtų savąnoriai, nuošir
džiai norinti mokintis; antra, 
reikia suaugusių, kurie galė
tų įeiti į LKM valdybą ir 
įvairias komisijas; na, o sta
tant scenon veikalą dažnai 
reikalinga augesnių, kurie ga
lėtų vaidinti suaugusiųjų ro
lėse. Kai kurie LKM nariai 
lanko mokyklą verčiami tėvų. 
Su tokiais, žinoma, sunku, nes 
jie vis tiek nedaug ką išmoks
ta, o daugumoje trukdo tiems, 
kurie nuoširdžiai norėtų mo- 

f 

kintis.
LKM Stygų Ansamblis

Seniai jau 
suorganizuoti 
samblį, t bet 
tam kliūčių, 
tos kliūtys bus nugalėtos, at
einantį šeštadienį, sausio 15- 
tą. bus pradėta LKM stygų 
ansamblio pamokos, vadovys
tėje Alfredo W. Alverio (ru
muno) ir su Vyturėlio narių 
talka. Vyturėlio nariai ateina 
LKM į talką su instrumen
tais ir su savo patyrimu, o 
Alveris mano, kad neužilgo 
[<KM ansamblio stygų aidai 
garsiai suskambės Brooklyne 
ir apylinkėje.

LKM yra užsibrėžus 
ateityje, noriu primin- 

kokių asmenų susideda 
nariai.

Jei ,taip, tai ne už ilgo lie
tuviai daug girdės apie Ąlfre- 
dą Al veri ir LKM stygų an
samblį.
Gegužes 15 LKM Parengimas

Salė — Liberty Auditori
um—jau paimta pavasariniam 
LKM parengimui. Numatoma 
programa yra sekama: Bus 
statomas scenon veikaliukas, 
J. Juškos vadovybėje; jei bus 
LKM ansamblis tinkamai pa
siruošęs, bus širdį kutenančios 
muzikos; bus tautinių šokių 
keli numeriai; gal bus svečiai 
dainininkai, muzikai ir kiti 
pamarginimai. O po progra
mos, žinoma, bus šokiai.

Dabar vjsuomenė prašoma 
remti LKM, kad ši graži jau
nimo organizacija gyvuotų. O 
remti ją galima sekamai: 1) 
Jau dabar užsižymėti LKM 
parengimo dieną ir tame pa
rengime kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti; 2) Paraginti jau
nuolius, ypatingai augesnius, 
lankyti LKM pamokas; «• 3) 
Patys įstoti jos nariais ar rė
mėjais; 4) Organizacijos ar, 
pavieniai paremti LKM fi
nansiniai; 5) Lankyti LKM 
susirinkimus, kad sužinoti apie' 
jos veiklą. Sekantis regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas 
Įvyks penktadienį, sausio 28 
dieną, Liberty Auditorijoj, 
7 :30 vai. vakaro. Visas kitas 
LKM veikimas vyksta šešta
dienių popiečiais, pradedant 
2-ra vai. Veiksnys.

Skaitoma atsilikusia progre
se apskritis, Queens, visgi at
liko savo dalį gavime angliš
kam darbininkų savaitraščiui 
The Wo’rker naujų skaitytojų. 
Iki sausio
komunistai, kurie buvo ’pasi
skyrė gauti 1,500 prenumera
tų, gavo penkiomis prenume
ratomis daugiau.

Tiesa, kitos apskritys gavo 
po daugiau, turėjo didesnes 
kvotas pasiskyrusios.; Tačiau 
Queens pasekmės rodo, jog 
apskričių ar valstijų ribų tvo
romis progresas < neatitveria
mas, jo būna po.tiek, po kiek 
patys" jau esantieji progresy
viais paskleidžia. T—as.

17-to 
atstovas

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-mos kuopos nariai 
ir visi geros pašai pin ės orga
nizacijos prieteliai neturėtų 
liūdėti sau kur nors savo 
kambario kampelyje vieni ar 
bile kur praleisti vakarą, kuo
met įvyks* šaunus šios kuopos 
bankietas.

Pirmos kuopos metinis ban
kietas įvyks jau šio šeštadie
nio vakarą, sausio 15-tą, Li
berty Auditorijos patalpose, 
kampas Atlantic Avenue ir 
110th St., Richmond Hill 
(111th St. stotis ant BMT Ja-

maica linijos).
Gera vakarienė, iki sočiai 

pobūvis su 
kiekvieno at- 

už $3 tikietą 
kitur visame 
čia tuo pati-

alaus, smagus 
draugais laukia 
atlankiusio, ko 
negausi niekur 
Brooklyne. Gi
m i dar paremsime labai svar
bią lietuviams organizaciją. 
Kuopa kviečia visus. \

Gaisras sužalojo 5 aukštų 
ša p o nfš va rto j amą p astatą 
298 Mercer St., New Yorke. 
Nuostolių padaryta apie 
$650,000.

Žiema Pabėgo
perSušturmavusi iš karto 

anksti ir smarkiai, išgązdinu- 
si svietą, žiema iš New Yorko 
pabėgo (kol kas). Jau apie 
savaitė laiko temperatūra kas 
dieną siekia virš 50 
Sekmadienį, pakilus 
laipsnių, žmonės ėjo 
gas be ploščių. Kiti
tanišką daržą žiūrėti pražy
dusiu snow drops ir krokušų. 
Oro pranašai, tačiau, pataria 
pavasario dar palaukti,.

laipsnių.
iki 56 

į pramo- 
ėjo į to

Šaukia Demonstraciją 
| Foley Square

Dvylikos teismo pradžios 
dieną, pirmadienį, sausio 17- 
tą, Civilių Teisių Kongresas 
šaukia masinę pikieto de
monstraciją į Folėy Square, 
New Yorke. , .

pries
ir

Įvyks pietų laiku, iki 1 vai.
Foley Square yra pasiekia

mas visomis linijomis: BMT 
City Hali stotis,-Independent 
Chambers St. ; stotis, IRT 
Brooklyn Bridge stotis.

Protestas taikomas
persekiojimą komunistų 
bendrai darbininkų ir mažu
mų, neigimą jų.,teisių, taipgi 
dėl nedavimo komunistams 
pakankamai laiko prisirengti 
apsigynimo; prieš teisimą su
kurstytoje prieš kaltinamuo
sius atmosferoje. L. K. N.

Marcus D. Kogel, 45 
majoro paskirtas nau- 
Department of Hospi- 

Dr. Edward

Dr. 
metų, 
juoju 
tais viršininku.
M. Bernecker, dabartinis vir
šininkas, pasitrauks iš parei
gų vasario 1-mą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

buvo ‘ mėginama 
LKM stygų an- 

vis atsirasdavo 
Dabar, atrodo,

Brooklyno prezidentas John 
Cashmore oficialiai pakvietė 
New. Yorko Valstijos Univer
sitetą įsikurti Brooklyne.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau kambario pavieniam 

vyrui, Brooklyno apylinkėje. Kas tu-, 
rite tokį kambarį, malonėkite laiš
ku pranešti sekamu adresu: A. 
Vossel, 179 Morgan Ave., Brooklyn 
N. Y. (9-14).;

5 y v 
g 
s

Kas Tas Alveris?

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS g

S. S. Locket, M. D. į
223 South 4th Street «

BROOKLYN, N. Y. . | 

11—2 dienom g
16—8 vakarais S

1 Ir Pagal Pasitarimais. g1

» Telefonas EVergreen 4-0203 #

Valandos:

žymių susiedijos veikėjų, 
dvasiškių, unijistiį ir kitų kal
bėtojų ir menininkų programa 
laukia visų nueisiančių į Civil 
Rights Kongreso Williams- 
burgo skyriaus šaukiamą ma
sinį mitipgą šio ketvirtadie
nio vakarą, sausio 13-tą, St. 
Augustinos bažnyčios patal
pose, kampas Marcy ir Lafa
yette Avenues, Brooklyne. 
Pradžia 8 valandą vakaro.

Tikietas 25 c.
Greta kitų, kalbės 

Assembly D įstrik to
New Yorko Valstijos Seimely
je Bertram L. B'aker, garsio
ji komunistė Elizabeth Gurley, 
Flynn, dvasiškis Charles C. S. 
England, Civilių Laisvių Kon
greso A unijoms direktorius 
Chas, Doyle.

Mitingas, kaip.sako jo šau
kėjai, įvyks šiems tikslams:

Gauti teisėtumą Milton ir 
Harrison bylose.

Įstatymus prieš linčiavimus 
ir prieš taksavimą balso.

Atšaukti Taft-Hartley įsta
tymą.

Panaikinti Neamerikinių 
Veiksmų Komitetą.

Išmesti įkaltinimą 12-kos 
kofnunistų vadų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. t ■■

LLD T kp. susirinkimas jvyks 
sausio 13 d., 8 v. v., Laisvės salėjo, 
419 Lorimer St. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus rinkimas valdybos 
1949 metams. Turime ir kitų svar
bių reikalų aptarti. — J. Thomson.

(9-10)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Gyvanašlių, našlių, merginų ir sen
bernių bankietas artinasi. Kviečia
me vietįnius ir iš apylinkės dalyvau
ti sausio 29 d. Lith. Am. Citizens 
Club, 280 Union Avė. Pradžia 7:30 
v. v. .Tikietas $3 asmeniui. (10-11)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. metine vakariene 

jvyks sausio 15 d., 7:30 v. v. Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill. Važiuojant Jamaica 
linija išlipkite ant 111th St. stoties.

Rengimo Komisija prašo visus įsi
gyti vakarienės bilietus iš anksto. 
Vakarienė bus gera, prie valgių bus 
ir alaus, .kas kiek norės. Bilietas $3. 
Bilietus gajima gauti Laisvės rašti
nėje ir pas LDS narius.—Komisija.

. (9-10) ■

Egzaminuojam Ahis,
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

; Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists 

„394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tėl. ST. 2-8842

! TONY’S ‘ ’

VAKARIENE
Rengia L. D. S. 1 Kuopa

Šeštadienį, Sausio 15 January
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. I., N. Y.
Bilietas $3 — Pradžia 7:30 v. v,

Rengėjai 'kviečia vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
vakarienė bus skani.

(Važiuojant Jamaica linija,, išlipkite ant 111th St. stoties)

71 TL>r>’G DAR 111 grand street Ll ri J IJ/VIV BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

4-77,9 ■ TELEVISION

Naujovinis Plauky Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves
$ W 50

UPg UP-TO-DATE
I BARBER SHOP
g ANTANAS LEIMONAS
g Savininkas

g 306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĖ BARBERIAI „

n 
K Swirl Cut
S

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

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

BROOKLYN «
“LABOR LYCEUM! 
U DARBININKŲ ĮSTAIGA g 
& Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.] 
g Puikus steičius 
g i + m’ciz
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS ' 
g Kainos Prieinamos. 6
g 949-959 Willoughby Ave. 3 
g Tel.-STagg 2-3842 «

i DANTŲ GYDYTOJAS J 

^Dr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street |

E BROOKLYN, N. Y. g

į Tel. EVergreen 7-6808 g
9—1.2 ryte £
1— 8 vakare g

y Penktadieniais uždaryta m

: .. v" • • • - /■

i su naujausiais 
įtaisymais.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus
8 S , LITUANICA SQUARE , 3
tnnomA Tin * xttS| RESTAURANTSrn etų 

Rod-439

Pašarvo-

Mary Sinkcvich 
amžiaus, gyvenusi

, ney St., Brooklyne, mirė sau
sio 11 d., namuose.
ta Aromiskio koplyčioj, 423 
Metropolitan Avė. Laidotuvės

• įvyks sausio 14 d., šv. Jono 
kapinėse. Velionė paliko nu
liūdime vyrą Petrą, sūnų Al
fred, dvi dukteris Amelia Gu- 
dikis, Helen Sledžius ir brolį 
Vincent Ūsas.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius S.

| Aromiskis.

Alfredas W. Alveris yra 
profesionalia muzikas, specia- 
lizuojąsis. styginių instrumen
tų -muzika. Jo duodamos są
lygos yra tokios: Jei atsiras 
bent 4 studentai, "kurie nuo- 
širdžiai nori mokintis muzi
kos, jis juos mokins veltui;’ 
nenorinčius mokintis muzikos 
—tėvų verčiamus, jis sako, 
nemokintų už jokius pinigus. 
Taigi, A. W. Alverio vado
vybėje ir su Vyturėlio pagal
ba, galime tikėtis visai gra
žaus LKM stygų ansamblio.

Valandos:

Steven Augustine & Frank Sanko A
S’ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS'^

ieną yra didelis pasirinkimas*visokių valgių

g ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

^282 UNION AVENUEi , BROOKLYN, N. Y.®
| Tel. EVergreen 4-0612

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

Fashion
Center

sutai-

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankofnis šiuom stebinančiu v 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 patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Hairdressers

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Sausio 13, 1949




