
■'ir”'f . >

Pirmasis Vokietijos prezi
dentas Ebertas, išrinktas tuo
jau po pirmojo pasaulinio ka
ro, buvo dešinusis socialistas.

Bet jo sūnus, Friedrichhs 
Ebertas, pasimokęs iš politinių 
tėvo klaidų, yra komunistas. 
Jis ’šiomis dienomis tapo iš
rinktas laikinuoju 

.miesto majoru.
Pirmasis Kinijos 

tas, Sun Yat Senas,
gresyvus žmogus, veikęs išvien 
su komunistais. Sun Yat Seno 
paliktą programą 
Kinijoje vykdo 
komunistai.

Bet jo sūnus, 
neigęs savo tėVo
dien eina išvien su fašistuojan- 
čiu čiang-kai-šeku; Sun Fo 
eina sukrypusios valdžios mi
nistrų pirmininko pareigas.

Matot, kaip atsitinka su tė
vais ir jų vaikais!

Berlyno

preziden- 
buvo pro-

šiandien 
gyvenimai!

Sun Fo, pa- 
darbus, šian-

Tai, kas atsitinka su “dide
lių tėvų” vaikais, atsitinka ir 
su eilinių, “mažų tėvelių” sū
numis ir dukromis.

Šiandien tarp mūs surasime 
nemažai tokių įvykių, kur tė
vai yra labai pažangūs, geri 
žmones ir darbuotojai, o jų 
vaikai griauna tai, ką tėvai 
stato.

Surasime mes ir tokių vai
kų, kurie darbuojasi pažan
giajame darbininkų judėjime, 
kuomet jų tėvai tam rūsčiai

Posakis, jog obuolys nuo 
obels netoli krinta, ne visuo
met galima pritaikyti visuo
meniniame žmonių gyvenime. 
Kai kada jis čia nukrinta la
bai toli.

t’as yra senas Belgijos 
miestas.

Jame pastaruoju metu pra
dėjo dingti katės. Kas jas va
gia? Kur jas, pavogę, šel
miai deda ?

Prasidėjo vagišių medžioji
mai?, kuris medžiotojus nuvedė 
j. . .mėsines.

Tūli bučeriai pardavinėjo 
katinieną vieton kiškienos.

Vieno sportininkų klubo 
bankiete katiniena buvo duo
dama vyriausiu patiekalu!

Jei toki šposai įvyktų New 
Yorke 'ar Chicagoje, rodosi, 
būtų paprastas reiškinys, 
"šventajai” Belgijai jis 
per sūrus.

c

Bet 
yra

Vienas žmogus Detroite pa
klausė Canterburio djakono, 
Hewlett Johnsono, ką jis ma
no apie Amerikos darbininkus.

* Garsusis dvasiškis atsakė:
“Čionai tarp darbininkų yra 

kur kas mažiau klasinio susi
pratimo, kaip kituose pasaulio 
kraštuose. Amerikos darbi- 

. ninkai dar vis mano, būk jie 
galį patapti turtingais, tačiau 
jie neišvengiamai ilgainiui tu
rės suprasti, kad taip nėra.” 

šis žymusis dvasiškis New 
Yorke kalbą sakys.

- 13 dieną, Madison
dene.

į- Drauge su juo 
»** Henry A. Wallace.

gruodžio

kalbės ir

Savaitė tarp gruodžio 2-ro- 
sios ir 9-tosios skiriama Ispani
jos išlaisvinimui.

Šią savaitę Didžiajame New- 
Yorke — Bronkse, Queenseje, 
Manhattane ir Brooklyne — 
jvyks keturi didžiuliai masi
niai mitingai, kuriuose bus 
Ispanijos reikalai svarstyti. 

x Svarbu, kad tie masiniai mi
tingai būtų pasekmingi.

Atsiminkime, Ispanijoje yra 
120,000 politinių kalinių; Is
panijoje liaudis baisiai pri
slėgta fašizmo: Ispanijoje an- 
ti-fašistai perdėm žudomi. O 
tuo pačiu sykiu Amerikoje tū
li politikieriai deda pastangų, 
kad Amerika suteiktų Ispani-

Tėvai ir Vaikai
Kur Dingsta Katės?
Skirtumas.
Savaitė Ispanijos Reikalams

Svarstyti.
Rašo R. MIZARA
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TRYS TALKININKAI RADO NAUJĄ 
“KLIŪTJ” SANTAIKAI BERLYNE
Sako, Naujos Valdybos Sudarymas Rytinėj Berlyno Dalyj 
Pabloginęs Planuojamas Derybas Ginče dėl Berlyno

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos at
stovai Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje išvien pranešė 
Argentinos delegatui Jua- 
nui Bramugliai, kad jie “iš 
principo” priima Bramug- 
lios pasiūlymą, kas liečia 
ginčų sprendimą tarp tų 
trijų vakarinių talkininkų 
ir Sovietų Sąjungos dėl 
Berlyno.

Kartu jie sako, jog nau
jos valdybos sudarymas So
vietų užimtoje rytinėje Ber
lyno dalyje “pagilino krizę”, 
ir vakariniai talkininkai 
“jaučiasi laisvi daryti tam 
tikrus žingsnius” iš savo 
pusės.

(Darbo unijų delegatai ir 
įvairių politinių partijų at
stovai, suėję konferencijon 
rytinėje miesto dalyje, iš
rinko naują Berlynui valdy
bą. Tai todėl, kad ameriko
nai, anglai ir francūzai sa
vo užimtame vakariniame 
Berlyne ruošia atskirus 
miesto valdybos rinkimus 
ateinantį sekmadienį.)

Bramuglios Pasiūlymas
Argentinos atstovas Bra- 

muglia siūlė:
Sudaryti šešių bepusiškų 

kraštų komisiją, kuri ap
svarstytų sovietinių mar
kių įvedimą, kaip vieninte
lių pinigų visam Berlynui; 
komisija duotų pasiūlymus 
Amerikai, Anglijai, Sovie
tam ir Franci j ai dėl tų 
markių kontroliavimo ir 
dėl važiuotės atidarymo iš 
vakarinės Vokietijos per 
sovietinį ruožtą į Berlyną. 
Tada būtų sušaukta keturių 
minimų didžiųjų talkinin
kų konferencija tiem klau
simam spręsti.

“Bepusiškąją” komisiją

Negrų Dvasiškis Divine 
Pirko Philadelphijoj Viešbutį

Philadelphia. — Negrų 
pamokslininkas Father Di
vine nupirko už $485,000 
Lorraine Hotelį su 246 kam
bariais. Hotelin susikraustė 
būrys jo sekėjų. Father Di
vine vadinasi .“dievu”.

Divine sakė, hotelis bus 
atdaras visiems, bet uždrau
sta jame rūkyti, alkoholį 
gerti, keikti ir mergišiauti.

Taksai Būsią Pakelti

Washington. — Valdžios 
sąmatos (biudžeto) direkto
rius įspėjo, jog 1949 metais 
turėsią būti pakelti taksai 
šalies valdžiai. Sako, reikią 
daugiau lėšų Mar^hallo pla
nui ir kitokiai paramai į- 
vairiem kraštam prieš ko
munizmą. ’

jai paskolų, kad Amerika Is
paniją ginkluotų!

Senatorius Glen Taylor pa
reiškė, kad jis visomis išgalė
mis kovos prieš teikimą Fran
kui bent kokios amerikinės pa
galbos. Z '' *

Jam turime padėti.

sudarytų Argentinos, Kini
jos, Kanados, Kolombijos, 
Syrijos ir Belgijos atstovai 
Jungtinėse Tautose.

Sovietų delegatas And
rius Višinskis priėmė tą pa
siūlymą.

(Amerikos valstybės de
partment© nariai Washing
tone kartojo, kad ameriko
nai laikysis savo pozicijų 
Berlyne ir “nesiduos Sovie
tams išvyti.”)

Abdulla Paskelbtas 
“Palestinos Karaliumn

Beirht,' Lebanas. — Pra
nešama, jog arabų .vadai, 
susirinkę Jericho mieste, 
Palestinoj, paskelbė Trans- 
jordano karalių' Abdullą ir 
“visos Palestinos karalium.”

(Anglai- amerikonai sky
rė tik arabiškąją Palestinos 
dalį tam Anglijos įrankiui 
Abdullai.)

James Forrestal Ragina 
Apginkluot Vakarų Europą

New York. — Jungtinių 
Valstijų ginkluotų jėgų sek
retorius James Forrestal 
pareiškė, kad amerikonai 
privalo gausingai apgink
luoti vakarinės Europos ša
lių sąjungą (prieš Sovie
tus). Ton sąjungon susidėjo 
Anglija, Franci ja, Belgija, 
Holandija ir Luksembur- 
gas. Jungtinės Valstijos ir 
Kanada taipgi planuoja pri
sidėti.,

“Keleivinis” Valdžios Laivas 
Lėšnos 67 Miliūnus Doleriy

Washington. — Newport 
Laivastatyklų kompanija 
apsiėmė pastatyt valdžiai 
“keleivinį” 46 tūkstančių 
tonų laivą už 67 milionus, 
350 tūkstančių, dolerių. Lai
vas bus įrengtas taip, kad 
būtų galima greit jį pertai
syti kariuomenės gabeni
mui.

Izraelis Niekam Neužleis
I

Jeruzalės, Sako Weizmann

Jeruzalė. — Izraelio val
stybės prezidentas Chaimas 
Weizmannas užreiškė:

— Jeruzalė .dabar yra ir 
visuomet bus Izraelio ran
kose. Bet galima bus susi
tarti su kitataučiais, dėl 
šventų vietų senmiestyje?

Anglai - amerikonai ir 
buvęs Jungtinių Taurų tar
pininkas Bernadotte piršo 
padaryt Jeruzalę tarptauti
niu miestu tiesioginėje 
Jungt. Tautų globoje.

......................... ....

CIGARAI SIBEtlŲI
Helsinki, Suomija 

Sibelius, :
kompozitorius, sulaukęs 83 
metų amžiaus, gavo 78 dė
žes cigarų nuo savo gerbė
jų iš Amerikos.

Jan
suomių muzikos

KINŲ KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
DIDMIESTĮ SUCOV4

Nanking, Kinija, gruo
džio 2. — Kinų komunistų 
radijas paskelbė, kad jie jau 
visai, užėmė didmiestį Sučo- 
vą, geležinkelių mazgą, apie 
195 mylios į šiaurvakarius 
nuo tautininkų sostinės

Kruvinose Syrijos Riaušėse 
Užmušta 8. Daug Sužeista

Damaskas, Syrija. — Ki
lo riaušės.Damaske. Per 3 
dienas užmušta 8 žmonės, 
daug sužeista. Sugriuvo 
premjero Jamilio M. Beyo 
ministrų kabinetas.

Riaušės.prasidėjo iš muš
tynių seime, kuomet tūli 
seimo nariai kaltino buvusį 
karo ministr. Ahmedą šara- 
________________ L____ :________ :___________

\ 
bati už valdžios pinigų vo
gimą.

Minia užpuolė ir sudegino 
Šarabatio biznį. Jis yra a- 
gentas amerikinės automo
bilių kompanijos.

Minios, demonstruoda- 
mos prieš valdžią, degino 
gatvekarius. Policija šaudė, 
blaškydama riaušininkus.

Urminiai Pikietai Nelaužo 
Įstatymo, Sako Valdininkas

Washington.—Jeigu strei- 
kieriai ir daugmeniškai pi- 
kietuoja fabriką, bet nieko 
neužpuldinėja ir negrū- 
moja, tai jie neperžengia 
Tafto - Hartley’© įstatymo, 
sakė Charles Jį. Schneider, 
valdinis tyrinėtojas skundų, 
duodamų Nacionalei Darbo

Santykių Komisijai.
Jis patarė šiai komisijai 

atmesti skundą dėl to, jog 
CIO elektrininkai urminiai 
pikietavo užstreikuotą Bu-, 
cyrus - Erie kompanijos fa
briką Evansville, Ind., pra7 
eitą vasarą.

1

Čiango Pati “Šaltai 
Priimta” Washingtone

Washington. —Atlėkusią 
Kinijos valdovo Čiang Kai- 
šeko pačią pasitiko tiktai 
valstybės sekretoriaus (Mar- 
shallo žmona ir keli ketvir
tos rūšies valdininkai.

Teigiama, kad Kongreso 
vadai taip pat šaltai žiūri į 
Čiang Ęai-šekienės misiją. 
Jie nusivylę, jog nepaisant 
bilionų dolerių, kuriuos A- 
merika sukišo supuvusiems 
Čiango tautininkams, vis 
tiek kinų komunistai-liaudi- 
ninkai supliekia tautinin
kus.

Čiang Kai-šekienė atvy
ko prašyti tautininkams 
daugiau pinigų, ginklų ir vi- 
viso kito.

(Jinai turi dvarą New 
Yorko valstijoj.)

Kietai Varžo Prekybą 
Su Sovietu Sąjunga

Washington. — Sugrįžo 
iš Eūropos W. Averell Har- 
rimanas, vadinamas keliau
jantis Marshall© plano am- 
basdorius. Jis susitarė su 
prez. Trumanu dar labiau 
suvaržyt pardavinėjimą So
vietams ir jų kaimynams 
bet kokių medžiagų ar dir
binių, kurie “galėtų tar
naut kariniams tikslams.”

Pranešama, jog Ameri
kos valdžia reikalaus, kad 
Anglija sustabdytų Sovie
tam gurno (robo) pardavi
nėjimą iš anglų kolonijos 
Mala jos. * t

ORAS.—-Nešalta ir lietus, sekretorius Snyderis.

Nankingo.
Sučove buvo 250,000 tau

tininkų armijos. Tautininkų 
komanda įsakė jiem bėgti,* 
bet komunistai - liaudinin
kai bėgančius suvarė į var
žą.

Arabę Kraštai Grasina 
Apleist Jungi Tautas

Paryžius, gruod. 2. —A- 
merikos delegatas Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
ragino tuojau priimti Izrae
lio valstybę į Jungtines 
Tautas.

Arabiškos Syrijos delega
tas F. el Khoury grasino, 
kad jei Izraelis bus priim
tas į Jungtines Tautas, tai 
gal visi arabiški kraštai ap
leis jąsias. Tie kraštai yra 
Egiptas, Syrija, Lebanas, 
Yemenas, Saudi Arabija ir 
Irakas.,

Izraelis Greit Atmokėjo 
Milioną Dol. Paskolos

New York. — Sukrfiasiu- 
vių Unija pirm 5 mėnesių 
paskolino milioną dolerių 
Izraelio valstybei; ir Izrae
lis jau atmokėjo paskolai

Tito Susitarsiąs su 
Graikijos Valdžia

Paryžius.— Vienas Grai
kijos monarchistų valdžios 
atstovas sakė, netrukus bus 
padaryta sutartis tarp Ju
goslavijos Tito valdžios ir 
Graikijos rubežiui saugoti 
tarp tų dviejų Šalių.

Monarchistai kaltindavo 
Jugoslaviją, kad ji perleis- 
davus graikų partizanus 
per savo sieną.

KARINĖ KRANTŲ 
SARGYBA ALASKAI

Washington. — Jungtinės 
Valstijos vėl įsteigs karinę 
Alaskos krantų sargybą, 
girdi, “reikalingą apsigyni
mui”, kaip sakė šalies iždo

—................... ... .......................... ..... " 1 '   Į —

Metai XXXVTIL Dienraščio XXX..

KINU LIAUDININKAI IŠ DVIEJU 
PUSIU ARTĖJA PRIE NANKINGO

--------------------------———

Apsupo Dar 100,000 Tautininką Pengpu Srityje; Užėmė .
Pozicijas Tiktai už 40 Myliu j Pietus nuo Nankingo Į

Nanking, Kinija. — Ame
rikiniai korespondentai ke
tvirtadienį pranešė, jog ki
nų liaudininkai - komunis
tai suvarė į maišą 100,000 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
armijos Pengpu srityje, a- 
pie 90 mylių į šiaurvaka
rius nuo sostinės Nankingo. 
Pengpu yra paskutinė čian- 
go tvirtovė skersai kelio į 
Nankingą iš tos pusės.

Liaudininkai taip pat ap
supo apie 200,000 tautinin-

Šaukia Smarkiau Gin
kluot Pietinę Korėją

Washington. — Amerikos 
pasiuntiniai - tėmytojai pie
tinėje Korėjoje ragino pa
dvigubint ten ginkluotas 
jėgas, sako, prieš komunis
tinį pavojų iš šiaurinės Ko
rėjos.

Šiaurinėje Korėjos pusėje 
veikia liaudiška respublikos 
valdžia.

Ponia, Papjovus Savo Vyrą, 
Atrasta “Nekalta”

’ Springfield, Mass.— Ma
rė B. Blackford’ienė, 53 me
tų, birželyje papjovė savo 
vyrą Waltoną Blackfordą, 
popierio kompanijos kapita
listą, 61 m.

Teismas dabar atrado ją 
“nekaltą”, nes jai protas 
“sumišęs”; Užtat teisėjas į- 
sakė laikyti žmogžudę 
Northamptono valstijinėje 
ligoninėje iki gyvos galvos.

Maskva {spėja Skandinavus 
Prieš Vakarų Sąjungą

Maskva. — Sovietiniai^ 
laikraščiai įspėjo Skandina
vijos šalis, kad nedrįstų į- 
stoti į karinę vakarų Euro
pos sąjungą, atkreiptą prieš 
Sovietus.

Skandinavijos šalys yra 
Švedija, Norvegija ir Dani
ja.

Tyrinėjama, Kodėl Užtroško 
.20 Žmonių Donoroj, Pa.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Įstaiga 
paskyrė gydytojus, slauges, 
chemikus ir inžinierius ty
rinėti, kodėl tiršti, ūkanoti 
dūmai Donoroj, Pa., užtroš- 
kino 20 žmonių.

Pirmiau pranešta, kad 
nuodingos dujos iš plieno 
fabriko susimaišė su dūmais 
ir ūkana ir troškino tą mie-

Čiangas Iškrausto Auksą
Nanking^ Kinija. — Dik

tatorius prezidentas Čiaųg 
Kai-šekas įsakė iškraustyt 
auksą iš cen tralinio Kinijos 
banko Nankinge. Slepiama, 
kur auksas kraustomas.

Pasadena, Calif. —-Kulka 
pro langą nušovė biznierių 
F. Oakesą.
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kų kariuomenės už 25 mylių "J 
į pietus , nuo Sučovo. Tauti
ninkam buvo įsakyta bėgti 
iš ' liaudininkų apgulamo 
Sučovo ir padėti atmušti 
komunistus Suhsienė 
Pengpu apylinkėje.

(Jau trečiadienį New ,/ 
Yorko miesto radijas pra- 
nešė, jog komunistai Suco-1 
vo' srityje ir toliau į pietus 
apsupo 350,000 tautininkų 
armijos.)

United Press praneša, jog 
komunistų kariuome nes 
junginiai grumias link Nan
kingo ir pietiniame Yangtze 
upės šone. Jie pasiekė Čang- 
paling miestą, tik 40 mylių 
į pietus nuo Nankingo.

Tautininkai bijo, kad ko
munistai - liaudininkai gali 
persimest per plačią Huai 
upę prie Pengpu.

Čiang Kai-šekas telkia 
ginkluotus savo laivus, a- 
merikinius lėktuvus ir pa
trankas, kad užkirstų ke
lią persikėlimui iš šiaurinio 
Yangtze upės šono į pieti
nį. Tautininkų sostinė 
Nankingas yra pietinėje pa
krantėje tos didžiausios Ki-

V

i.

ii

nijoj upės.
Amerikiniai lėktuvai ir 

jankiai lakūnai mėtė ryžių 
maišus apgultai Čiango ka
riuomenei Sučove. Mieste 
kilo riaušės tarp kariuome
nės ir badaujančių gyven
tojų, kurie puolėsi prie ry
žių.

Amerikonų oficieriai įsa
kė ištraukt iš Nankingo vi
sus jankių lėktuvus ir kitus 
karinius įrengimus, kad ko
munistai jų neužkluptų.

BŪSIANTI AMERIKONIš- 
KAI PERGINKLUOTA 
ITALŲ ARMIJA

Washington. — Atvyko 
Italijos armijos štabo gal
va; prašys, kad Amerika 
padėtų perorganizuoti ir a- 
merikiniais ginklais pergin
kluoti Italijos armiją.

Amerikos atstovai Romo- 
je užtikrino, kad ši šalis 
stiprins ginkluotas Italijos 
jėgas prieš komunizmą.

Kūdikių Paralyžius Pfinta
New York.— Kūdikių pa

ralyžius čia ir kitur Jungti- U 
nėse Vasltijose labiau plin
ta, negu bet kada po 1916 
metų, kaip pranešė Nacio- 
nalė Įstaiga Kovai* prieš 
Kūdikių Paralyžių.

Per pirmuosius 10 mėne- H 
šių vien New Yorke-Brook- 
lyrie 243 asmenys . susirgo 
šia liga.

Sprogo Bomba su Lapeliais
prieš žydus /. -yj 

London. — Sprogo maža 
bomba ir apardė vienos 
krautuvės priekį. Iš bombos 
pasipylė kurstantieji prieš 
žydus lapeliai. Policija ieš
ko kaltininkų.

London. — Anglija pail
gino verstiną karinę tarny- ; 
bą nuo vienų iki pusantrų 
metų.



Kas Ką Rašo ir Sako: LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED Bf 

The Laisve, Ine.
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
, Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00

* Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50
■..... ii *.4.... ■■■ ... ■ —.......................____________________________ _________ _________ ______________ ___________________________________

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

Ispanija ir Mes
Šiuo metu juodžiausias pasaulyje taškas yra Ispanija, 

valdoma fašisto Franko, kurį valdyti pastatė Hitleris ir 
Mussolinis.-

Nors Hitlerio ir Mussolinio jau senai nebeliko, tačiau 
Franko, remiamas katalikų bažnyčios, remiamas Wall 
stryto, remiamas Anglijos Darbo Partijos vadų, remia
mas dešiniųjų socialistų, tebesilaiko.

Ir Franko šiandien terorizuoja Ispanijos liaudį taip 
baisiai, kaip Hitleris terorizavo Vokietijos liaudį.

Amerikos liaudis negali ramiai žiūrėti į tai, kas daro
si Ispanijoje. Ji privalo kovoti prieš Franko, ji privalo 
kovoti už Ispanijos išlaisvinimą, ji privalo padėti visais 
galimais būdais ir priemonėmis tiems ispanams, kurie 
ryžtingai kovoja prieš savo tautos budelį.

Ispanijos klausimas yra įdėtas. į Jungtinių Tautų dar
bų dienotvarkį. Tas klausimas gal būt bus svarstytas šį 
mėnesį Jungtinių Tautų Assemble joje Paryžiuje.

Dėl to svarbu, kad Jungtinių Tautų Assemblėja iš
girstų pasaulio žmonių balsą, pareikštą dėl Ispanijos.

Jungtinėse Valstijose, taigi, yra skiriama specialė sa
vaite — tarp gruodžio mėnesio 2-rosios ir 9-tosios — Is
panijos reikalams svarstyti ir žmonėms mobilizuoti, kad 
jie stotų pavergtajai Ispanijos liaudžiai talkon.

Per šią savaitę visame krašte ruošiami masiniai mitin
gai ir kitokios pramogos vienam ir tam pačiam tikslui: 
Ispanijos liaudžiai padėti.

Visa tai ruošia Joint Anti-Fascist Refugee Committee, 
— Komitetas, kuris tiek daug jau yra padėjęs Ispanijos 
anti-fašistams.

KINIJOS KOVŲ 
REIKIME PASAULIO 
ATEIČIAI

Tai, kas dabar dedasi Ki; 
nijoje, jaudina visą pasau
lį. Nuo ten einančių kovų 
daug kas priklausys viso 
pasaulio padėtyje. Kanados 
Liaudies Balsas analizuoja 
tų kovų reikšmę pasaulio 
ateičiai. Laikraštis mano, 
kad Čiang Kai-šeko režimp 
dienos jau suskaitytos ir jo
kia jėga jo išgelbėti nebega
lės.

Liaudies Balsas rašo:

New Yorko Timeso korespondentas Sulzbergeris, ne
senai grįžęs iš Ispanijos Francūzijon, rašo, būk Frankui 
pavyko savo opoziciją susilpninti, net sutrėkšti, ją sus
kaldant. Alianza Democratica (Demokratinė Sąjunga), 
kuri kadaise gyvavo, dabar suskilo. Suskaldė ją dešinieji 
socialistai, vadovaujami Indalecio Prieto (kairiesiems so
cialistams vadovauja Dr. Juan Negrin).

Alianza Democratica suskilo, patapo bejėge, po to, kaf 
dešiniesiems socialistams pavyko iš jos išėsti komunis
tus.

’ Sulzbergeris primena tą faktą, kad Franko kiša savo 
šnipus į visokias organizacijas; neabejotina, kad ir į šią 
organizaciją jis jų prikišo ir jie ją suskaldė.

New Yorko Times’o korespondentas tačiau pripažįsta, 
kad komunistai Ispanijoje yra tvirčiausia pajėga ir ge
riausiai organizuoti. Galicijos ir Asturijos kalnuose tebe
veikia ginkluoti partizanų būriai, komunistų vadovauja
mi. Komunistų Partijai, Sulzbergeris pripažįsta, 
ateityje teks suvaidinti žymiausia rolė kovoje prieš fašis
tinį Franko režimą. Tai pripažįsta, sako korespondentas 
ir akylesni užsieniniai diplomatai.

Skelbdamas, būk anti-fašistinė opozicija Ispanijoje yra 
“sutrėkšta”, Sulzbergeris, aišku, remiasi ne tikrove, o 
tuo, ką jam pasakojo patys frankistai.

Opozicija nėra sutrėkšta, negali būti sutrėkšta ir ne
bus sutrėkšta. Ispanijos liaudis kovoja ir kovos. Bet ji 
reikalinga paramos, — moralės ir medžiaginės paramos.

Tą paramą jai gali suteikti Amerik. darbo žmonės, A- 
merikos progresistai, keldami savo protestus prieš Wall 
stryto mojimąsi padėti Frankui finansiškai.

Amerikos žmonių balsas šiandien yra svarus kiekvienu 
tarptautiniu klausimu vyriausiai dėl to, kad čia yra Walk 
stryt., dėl to, kad iš čia išplaukė Marshallo planas, dėl to, 
kad Amerikos imperializmas šiandien yra tvirčiausias 
pasaulyje. .

Štai, kodėl Amerikos liaudis privalo savo balsą pareikš
ti ir Ispanijos išlaisvinimo klausimu.

Šiandien viso pasaulio atyda 
.nukrypusi linkui Kinijos. Ko
va, kuri dabar eina Kinijoj, 
sprendžia ne tik pačių Kini
jos žmonių likimą. Nuo Kini
jos likimo daug priklauso ir 
viso pasaulio likimas.

Reikia atminti, kad nacio
nalistai gavo virš keturių bi
lijonų dolerių pagalbos. Be to, 
amerikiečiai, dar karo su ja
ponais metu, išlavino ir ap
ginklavo ištisas -nacionalistų 
armijas. Pastaraisiais metais 
Kinija buvo Trumano doktri
nos vykdymo vyriausias fron
tas.

Kaip dabar mes matome, 
amerikiečių įdėti pinigai ne7- 
duoda teigiamų rezultatų. 
Liaudies jėgos, vadovaujamos 
komunistų, sumušė amerikie
čių lavintas ir ginkluotas na
cionalistų armija, kurios buvo 
Mandžurijoj. Daug jėgų ap
supta Peipinge ir Tientsine. 
Dabar eina baisūs mūšiaivSu- 
čou srityje. Reikia atsiminti, 
kad Sučou srityje mušasi vi
sai kitos jėgos, ne tos, kurios 
sumušė nacionalistus Mandžu- 
rijoj.

Nacionalistai gali laikinai 
pasilaikyti apie Sučou, bet 
nęghlės ilgai laikytis. Išvaliu
sios nacionalistus šiaurinėse 
provincijbse, liaudies jėgos pa
trauks linkui Jangtzes ir tuo
met nacionalistams bus sun
ku.

Tokiu būdu, Kinijos klausi
mas kaip ir išspręstas.. Sva
joti, kad būtų dar galima su
mušti liaudies jėgas, yra tuš
čias užsiėmimas. Mandžurija 
yra gerai industrializuotas 
kraštas. Pravestos reformos 
laimėjo plačiausias kiniečių 
mases komunistų pusėn.

Greičiau
bus liaudiška 
sai. Jos įtaka 
didelė. Azijos 
sios svetimus 
feodalistinėse
jos revoliucija išjudins mases 
ne tik už tautinį pasiliuosavi- 
mą, bet ir klasinį. Feodalizmo 
laikai' Azijoje baigiasi.

Šis faktas turės įtaką ir į 
kitus kontinentus. Jis pada
rys įspūdį ir.į Rytų ir Vaka
rų santykius. Liaudies laimė
jimas Kinijoje rodo, kad at
žagareivių jėgos smunka vi
sur. Dolerių atžagareiviai su
ryja daug, bet naudos iš jų 
nėra.

Kai kam gali būti baugu, 
tačiau Kinijos liaudies laimė
jimas prisidės prie sulaikymo 
kito pasaulinio karo. Jos pa
guldytos aukos ant laisvės au
kuro gal bus tuo nusveriamuo- 
ju faktorium, kuris išgelbės 
milijonus žmonių nuo dar bai
sesnės katastrofos.
Liaudies .jėgos jau pa

traukė linkui Jangtzęs upes 
ir šiuos žodžius rašant, 
nors dar nepatvirtinta, bet 
pranešama, kad Čiang Kai- 
šeko armija nešdinasi iš 
Suchow miesto ir apylinkės. 
Liaudies armijos veržiasi 
linkui Nankingo, reakcinės 
valdžjos sostinės.

ar vėliau, Kinija 
išilgai ir skęr- 
į kaimynus bus 
tautos, kentė ju- 
jungus, tebėra 
sąlygose. Kini-

9,000 Nelegalių Ištuokų!
Komercinė New Yorko miesto spauda pradėjo skanda-* 

lyti dėl to, kad New Yorke pastaruoju metu pasireiškė 
“9,000 nelegalių ištuokų (divbrsų)”.

Frokuroras Koganas pradėjo “rūsčią” kampanija prieš 
tai, gr.ąsindamas, jog tūli išsituokę asmenys, galį būti 
pripažinti “nelegaliai išsituokusiais”; jiems grūmoja ir 
Vėl atgal sųporavimas, nori jie, ar ne.

Keistų, juokingai tragiškų įvykiu tapo iškelta. Štai, 
20 metų amžiaus motina, tūla Mrs. Sąra B. Ellis, parodė, 
kad ir ji dalyvavusi tame rakete. Ji eidavusi su svetimu 
vyru į viešbutį, užsiregistruodavo ten, kaip vyras ir žmo
na, suguldavo abu į lovą, ir tuojau į viešbutį pribūdavo 
vyro žmona su detektyvu ir liudininkais, ir rasdavo juo
du lovoje! Tai būdavo “įrodymas” teisme, kad vyras sve
timoteriauja ir kad dėl to jo žmona turinti gauti ištuoką.

Dėl tokio “pasitarnavimo” Mrs. Ellis gaudavo po $10 
UŽ kiekvieną “sugulimą”!

I Kodėl ji taip darė? Moteriškė aiškinosi:, dėl to, kad 
į mano šeimai buvo labai reikalingi pinigai.

Štai, ką gimdo kapitalistinė sistema! '
Viskas paremta parsidavimu. Viskas paremta pinigu. 

Už dolerį jauna motina atlieka beverčiausius “žygius”!
New Yorko valstijoje, kaip ir kitose valstijose, reika

lingi toki įstatymai, liečią ištuokas, pagal kuriuos būtų 
galima išsituokti žmoniškai, be milžiniškų iškaščių, be 
visokių “skymų”, žeminančių išsituokiančius ir visą vi-

suomenę. <
Bet tokių įstatymų mūsų įstatymdaviaį žmonėms ne

duoda, kadangi jie atimtų iš visokių raketieHų nemažai 
grobio. .

Jei Tarybų Sąjungoje pandšūs dalykai įvyktų, įsivaiz
duokime, ką dėl to pasakytų mūsų komercinė spauda! v

Šutuokų ir ištuokų klausimas tiksliausiai yrą ^tvar
kytas Tarybų Sąjungoje! 2 pusi.—Laisvg (Liberty, Li th. Daily)—'Penk t., Gmod. 3, 1948

AMERIKOS VALDŽIA 
NESISKAITO SU BALFų

Aną dieną kunigas Kon
čius išsiuntinejp yisieins 
Amer. Liet. Bendrojo Fon
do (BALFo) direktoriams 
instrukcijas, kad jie pasisa
kytų apie savo pilietybę. Sa
vo Naujienose Grigaitis pa
stebėjo, kad tai naujas^ rei
kalavimas, kad tokio reika
lavimo pirmiau niekas ne
reikalavo. Ir jis pridūrė, 
kad ir pats kun. Končius 
nėra Amerikos pilietis.

Dabar tūlas, Minkūnas 
teisina BALFo vadovybę ir 
gina kun. Končių. Končius 
esąs Amerikos pilietis nuo 
1928 metų! O kas liečia pi
lietybės reikalavimą, tai to
kį reikalavimą darąs ne tik 
BALFui, bet ir visoms pa
našioms įstaigoms Valstyb. 
Departmentę Advisory Co
mmittee on Voluntary Fo
reign Aid.

Lapkričio 27 dienos Nau
jienose Grigaitis nurodo, 
kad dar 1945 metais ' kun. 
Končius važinėjo Europoje 
ne kaipo Amerikos pilietis, 
bet kaipo “Lietuv. pilietis.” 
Argi jis galėjo tuo pačiu lai
ku būti dviejų šalių pilie
čiu?

Bet daug įdomesnis šiuo
se ginčuose bus Grigaičio 
pripažinimas, kad Jungtim 
Valstijų vyriausybė nepri
pažįsta BALFo ir su juo vi
siškai nesiskaito. Pasirodo, 
kad tasai BALĘas yra tik
tai National Catholic Wel
fare Conference agentūra. 
Visi BALFo surinkti iš A- 
merikos lietuvių afideivitai 
dėl pabėgėlių atvažiavimo 
turi būti perrašyti ant mi
nėtos kunigų organizacijos 
blankų ir pasiųsti tos orga
nizacijos vardu. BĄLFas vi
siškai nefiguruoja įr nieko 
bendra su pabėgėlių per
traukimu Amerikon neturi.

Grigaitis rašo:
“BALF’as tiesioginiu būdu 

nesiunčia paliudymų tremti
niams i Valdžios įstaigas. 
Gautus iš giminių paliūdyę 
mus jisai perrašinėja į Natio
nal Catholic Welfare Con
ference blankas ir perduoda 
šiai katalikų organizacijai vi
sus tremtinių reikalus; Vadi
nasi, BALF’as geriausiame 
atsitikime tėra tikįtai NCWC 
sub-agentūra.”

VAISTAI NE PRIEŠ, 
BET Už KOMUNIZMĄ

Pittsburgho Lietuvių Ži
nių redaktorius rašo:

“Radai! vaistus nuo ko
munizmo ligos, kuri yra bai
sesnė už vėžį ir džiovą, bū
tent: tuojau suteikti visiem 
getfas ekonomines gyvenimo 
sąlygas, pašalinti darbo ir 
produkcijos išnaudoto j lis ir 
duoti darbo.”

Bet šitie vaistai yrą ne 
prieš komupįzmą, o už ko
munizmą. Nejaugi tokio 
paprasto dąlykėlio tos ga- 
zietos redaktorius nebegali 
suprasti? Kai visi turės ge
ras gyvenimo sąlygas, kai 
nebebus išnaudotojų, tada 
jau bus komunizmas. Prie 
kapitalizmo tas, neįmano
ma.

Washįngtoų. — Valdžia 
traukia tęisman Republic 
plieno kęrporaciją kaip tru-

Dąugėja KrimijudMai 
Amerikoje, Sako Rau
donoji žvaigžde

4

LAISVES VAJUS
,'.v7 ------------ :------------------------------------V

Su pradžia gruodžio menesio gavome gerų pasekmių 
nuo vajininkų.

L. Prūseika, Chicago, Ill., prisiuntė naują prėnum. ir 
atnaujinimų. Jis dar tvirtai laikosi pirmoj vietoj.

Iš PhiĮadėJphia, Pa., pats vyriausias vajininkas W. Pat
ten, prisiuntė atnaujinimų ir pagelbininkąs R. Merkis tą 
patį. .

Brooklyne pasidarbavo J. Kairys, P. Babarskis ir J. 
Weiss, priduodami atnaujinimų. Babarskis pridavė ir 
naują prenumeratą.

Iš Elizabeth, N. J., K. Čiprlis prisiuntė atnaujinimų.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., laikosi laimėtojų'sky

riuje, jis prisiuntė atnaujinimų.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:

L. Prūseika, Chicago, Ill.....................................
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J.................
Win. Patten, Philadelphia, Pai ;.......................
Brooklyno Vajininkai ........................ . ..............
LDP Klubas, Elizabeth, N. J...........................
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn....................
D. G. jysiiis, Worcester, JMfass. . .. ...................
Hartfordo Vajininkai ......... ?................. .
P. J. Anderson—L. Bekis, Rochester, N. Y. .. 
Geo. Shįipaitis, Brockton, l^ass........ . ............

D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 713 
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 
V. Ramanauskas, Minersville .... 
S. PenkausUas, Lawrence, Mass. 
Bridgeport© Vajininkai ...... *.....
LLD 2 kp., So. Boston ............
Anha Bėrnat, Los Angeles .....
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
A. Lipčius, Chester ....................
LLD Moterų Sk., Binghamton 

Blažonis, Lowell .. ..... .
J. Balsyš, Baltimore ........... .
J. Grybas, Norwood .................. 
S. Uuiddkas, Rumford .'.......... ......
V. Padgalskas, Mexico ......... .... .
S. Tvarijonas, Detroit .......... '....
C. K. Urban, Hudson ..... .........
NJ. Janulis, Detroit .....................
LLD 75 kp., Miami ............. .<....
S. Kirslis, Bridgewater ...........
A. Valiričius, Pittston ................. 

J.

660 
638 
592
587
584
579
576
572
532
522 
520 
491
490
394 
364 
336
308
307
252 
252 
244

' Sekanti tfhjininkai įstojo 
į vajų prisiųšdami atnauji
nimų; A. Navickas, Haver
hill, Mass.; V. Šmalstienė, 
Detroit, Mich.; J. Adams, 
Grand Rapids, Mich.; M. 
Janulienė, Detroit, Mich., ji 
prisiuntė ir dvi naujas pre
numeratas.

O šie senieji vajininkai* 
pakilo punktais su atnauji
nimais: V. Ramanauskas, 
Minersville, Pa.; LLD 2 kp., 
Š6. Boston, Mass, (per H. 
Tamašauskienę); LLD 75 
kp. Miami, Fla., (per M. 
Paukštaitienę); S. Šharkey, 
Easton, Fa./ (per K. Aba
kan) ; V. J. Valley, New 
Britain, Conn.; A. Gudzin, 
Scotia, N. Y. ir Anna Ber
ną t (ji prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas), Los An
geles, Calif.

Atsišaukdami į visuome
nę, kad reikia sustiprinti 
dienraščio biudžetą 1949 
metarps, gavome gražių at
siliepimų:

LpD 27 kp. (nuo pąrėhgi- 
mo), Nęw Ęritaib, jConm,

LLD 6-ta Apskr. (nuo 
konf. įvykusios 21 d, lapkr. 
Philadelphia, Pa., prisiuntė 
A. Lipčius^ iš Edjiystdne, 
Pa.), $50.

Po $10: Juozas ir Amilija 
Bendpravįčiai, Collegville, 
Pa.; Petras Butkevičius, 
Worcester, Mass*; Marijona 
Purienė, Toronto, Canada.

J. Rutkus, Philadelphia,

Po $3: A. Jurevičius, 
Minersville, Pa/; J. J. Keiris 
ir K. Kibirkštis, Worcester, 
Miass.; A* Morkūnas, Chica
go, Ill.; K. Pivdr, LeRoy, 
Mich.; M. Žukaitis, Spen
cerport, N. Y.; G. Kvętkas, 
Cambridge,* I^ąss.; F. Ma- 
zolis,
Frank Markevičius, Brock
ton, Mass.,; Stąnley. Petro
nis, Athol, Mass.;, P* P. Gri- 
baš, Grayland, Wash.

Po $2: J. Grimaila, New 
Britain, Conn.; j. Kalvai
tis, J. Stankevičius ir Izą- 
beįė Lamaitįenę, B’ktyn,

Po $1: S. Yelonis, Miners
ville, Pa.; A. Krųsmah ir S. 
Milevas, Linden, N. J.; Joe

Punktai 
... 4820 
... 4136 
... 3447 
... 3027 
... 2735 
... 231^ 
... 2078 
... 1236 
... 1017 
.... 934

S. Sharkey, Easton .................... 228
V. J. Valley, New Britain ......... 224
A. Gudzjn, Scotia ...................... 168
J. Djdjun, New Haven ............. 168
P. Paserlskis, Baltimore ......... 155
B. Žukiene, Binghamton ............  144
V. Wall, Wilkė3«earre ............ 130
J. Urbonas, Pittsburgh ............. 116
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ........!..................... 112
J. Simutis, Nashua .......................108
J. Bimba, Paterson ...................... 84
j. Matačiūnas, Paterson .............. 84
Mary Siekis, Gardner .................. 84
A. Navickas, Haverhill ................ 84
LLD 198 kp.f Oakland ..............  56
Aiek SHatro, Aliqtiippa ................ 56
V. Smaistieng, Detroit .......  56
J. Adams, Grand Rapids ............  56
A. P. 'Dambrauskas, Haverhill .... 54
X Daujotas, E. St. Louis ........... 28
I. Klevihskas, Scfranton ................ 27

Tamašaitis, Newark, N. J.; 
F. Morkūnas, Hamilton, 
Ont., Canada (per F. Paul, 
L. Balsas).

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, Pa. . $268.00 

208.00 
147.00 
98.50 

. 90.00 
79.50 
67.05 

. 40.50 

. 39.75 
29.50 
25.50

Brooklyn, N. Y. ... 
Detroit, ’Mich. ..... 
Chicago, Ill................
New Britain, Conn. . 
Worcester, Mass. ... 
Binghamton, N. Y. . 
Hartford, Conn........
Rochester, N. Y. ... 
Newark, N. J...........
.Baltimore, Md...........
Oakland, Cal.............
Scranton, Pa. ..........
Elizabeth, N. J........
Norwood, Mass........
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Lawrence, Mass........
Waterbury, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa. ..... 
Stamford, Conn........
Seattle, Wash .........
Great Neck, N. Y. .. 
Miami, Fla< .............
Mexico, Me................
Cleveland, Qhio.........
Jersey City, ’N. J. .. 
Lewiston, Me. ..........
Los Angeles, Cal. ... 
Lowell, Mass. .. ........
So. Boston, Mjass. ... 
Bridgewater, Mass. . 
Bumford, Me. .........
Paterson, N. J.........
Cqal Center, Pa. ... 
Bridgeport, Conn. .. 
Saginaw, Mich. ..... 
Eddystone, Pa...........
New Kensington, Pa 
Brockton, Mass........
New HąVen, Conn. ., 
Minersville, Pa. ..... 
Easton, Pa. . .z.......
Washington, Pa. .... 
Haverhill, Mass. .... 
Hudson, Mass. ../... 
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y, ...........
Aliquippa! Pa............
Cliffside, N. J...........

24.00 
23.00 
22.00 
21.00 
21.00 
19.00 
18.00 
13.00 
12.00 
12.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.0Q 
10,00 
10.00 
19.00 
9.00 
8.50 
8.00 
7.50 
7,06 

. 6.00 
6.00 
6.00 

-5.50 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00

Širdingai ačiū vajinin- 
kams už pasidarbavimą rin
kime prenumeratų ir aukų. 
Taipgi ačiū pavieniem au
kotojams. Dėkingi esame 
New Britain LLD 27 kuo
pai už surengimą vakaro, 
nuo kurio buvo skiriama 

dienraščio budžetui viršmi- r 
nėta auka, šį pavyzdį turėtų 
pasekti ir kitos kolonijos, 
mažos ir didelės. Laukiame 
žinių nuo kitų vajininkų.

Laisvės Administracija.

Darbininkų
Sveikata

KOJĄ SKAUDA, GALVĄ 
SKAUDA

Drauge daktare, mes esa
me seni Laisvės skaityto
jai. Kreipiamės į jus pata
rimo.

Pavasarį mes parvažia
vom iš Kalifornijos ir apsi
gyvenom Niujorke. Per vi
są vasarą buvo viskas ge
rai, bet dabar, jau kelios 
savaitės, mano motinai pra
dėjo skaudė t kairią koją. 
Ir skausmas eina aukštyn į 
šoną. Jau trečias mėnuo. 
Ne visada, tik kiip prieš 
kokį orą.

Ar galėtų būti reumatiz
mas? Kaip kada ir visai ne
skauda, ir nieko, rodos, nė
ra. Pas gydytoją dar nebu
vom. Lauksim pirma jūsų 
patarimo. Jos amžius —su
ėjo 53 metai. Sveria 160 sva
rų. Ir dar pamiršau: jai 
galvą tankiai skauda; jau
čiasi nervuota. Labai dėkui 
iš kalno. Lauksime.

Atsakymas.
Iš tolo, nesimačius, tikrai 

tarti negalima. Galima tik 
daleisti, kad tie negerumai 
Jūsų motinai ar nebus iik 
susiję su jos mitybine būk
le. Mitybos, maisto dalykai 
visada užima pačią pamati
nę vietą labai, labai dauge
ly ligų ir apsilpimų. Be to, 
jai, be abejo, neigiamai at
siliepia ir gyvenimo per
varta (pakaita), kuomet tie 
visų svarbieji moterų orga
nizmo perdėtiniai — ovarai 
— kiaušidės jau nebėgaivi- 
na organizmo.

Ar tai jai būtų reuihatiz- 
mas? Nebūtinai. Greičiau 
tai yra jai koks nervu gėli
mas, neuralgija, kas dažnai 
įsimeta tokiose apystovose. 
Jai ir galvą ūžeidinėja 
skaudėt: tai irgi turi, ben
drų ryšių.

Galiu drąsiai patapti, 
kad motina būtinai tuojau 
pradėtų .vartot gerą visokių 
vitaminų preparatą, kaipo 
priedą prie įprastinės kas
dieninės dietos. Jai vaisti
ninkas galės duoti bet ko
kios kompanijos pagamintų 
daugmeningų vitaminų pre
paratą — Multiple vitamin 
arba multivitamin pills. 
Tegul ima ne po vieną į die
ną, kaip esti parašas, bet po 
1 arba ir po 2 piliules rytą, 
pietų ir vakare, su maistu," 
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kas diena, per visą mielą 
gyvenimėlį. Patartina kiek
vienam, kad ir sveikata.

Gerai imti dar įr mielių. 
— brewers yeast tablets/ po 
3, 4 ar 5 tabletes laike val
gymo, 3 kartus per dieną. 
Ir iodino po 1 lašą kas die
ną, į pieną ar vandenį. Tuo 
patim iodinu gerai tepti 
skaudamą vietą, porą karikų 
savaitėje. Moteriški hormo
nai jai, be abejo, irgi daug 
gera dadėtų. Bet jų negau
si be recepto. Tegul jūsų gy
dytojas jai išrašys receptą 
kad ir stįbęstrol 1 mg., 100 
tablets. Po vieną kas vaka
ras pėr 3 savaites, aplei
džiant ketvirtą savaitę.
Karšti ir šalti , kompresai" 
pakaitomis. Maistas — pa
prastas. Tegul ji dažniau 
pasilsi, ramiai sau nusitei
kusi.

Dr. J. Kaškiaučius.
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** Įdomus Visuomenininko i
Laiškas iš Montevidejaus

priestarybiniais šmeižtais. Tai
pogi, kai kada išleidžia savo ne
va laikraštuką, kurį teskaito 
patys leidėjai ir jų artimieji sė
brai.. Bet, gal geriausiai jiems

Ispani j o j e Yra “Apie” 
120,000 Politinių Kalinių

I

šiomis dienomis R. Mizara ga
vo jdomų laišką iš Montevide
jaus, Urugvajaus sostinės. J j ra
šo tenaitlnis žymus lietuvių vi
suomenininkas, kurio pavardės, 
dėl žinomų priežasčių, neminime. 
Žemiau paduodame kai kurias 
svarbesnes iš laiško ištraukas:

Be abejo ir jus jau bus pa
siekusi džiugi žinia: Brazilijos 
kalėjimuose ir salose nebėra 
uždaryto nei vieno mūsų tėvy
nainio! Lapkričio 10 d. buvo 
'paleisti paskutinieji. Jų grįži
mo į laisvę žinia ypatingai ma
ne sujaudino. Tur būt, už Bra
zilijos ribų, men teko daugiau
sia dėl jų likimo sielotis. Slė
gė mane kančia iš susirūpini
mo, ypač dėl draugų, patekusių 
į katorginę Anchieta salą. Iš 
ten jie galėjo nebegrįžti. .. 
šiandien džiaugiamės visi! Su 
paleistaisiais dar nepasikeičiau 
laiškais (išskyrus portoaleg- 
rietį V. šviesą), bet tikiuosi 
greitai susirašyti. Man žinoma 
tik tiek, kad iš nelaisvės visi 
grįžo smarkiai fiziniai nuka
muoti, dauguma jų ligoti.'Lais
vėje jiems tenka pergyventi ir
gi didelį vargą. Kerštaudama 
policija jiems taip sudarkė do
kumentus, kad jie niekur nega
li gauti darbo, nei į užsienį iš
važiuoti. Be to, dar kalbama, 
jog nekuriems iš jų ruošiamas 
teismas ir tik iki teismo naudo
jasi laikina laisve. Kaip ten 
bebūtų, jie tapo išplėšti iš bai
sios katorgos? Ir tai visiems 
smagu!

Urugvajuje įvyko didelių pa
kaitų. šių dienų Urugvajus jau 
nebe tas, kokiu jis buvo keli 
metai atgal. Anksčiau buvo ga
lima matyti nekurias ir bur
žuazines partijas užimančias 
priešfašistines pozicijas, dali
nai demagogiškai, dalinai — 
nuoširdžiai. Urugvajus anks
čiau galėjo didžiuotis kaip 
vienintelis kraštas, turįs pro
gresyvinę buržuazinę santvar
ką. Vidutinioji ir smulkioji 
buržuazija savo - didele įtaka 
šalies politiniame ir ekonomi
niame gyvenime bandė sekti 
Artigas, Batlle ir kitų demo
kratinių pirmtakūnų pavyz
džiais. šiandien visa tai mėgi
nama atgal sukti. Visomis prie
monėmis stengiamasi nutrinti 
Urugvajaus tradicinį demokra
tizmą. Tapo pradėtas Dutros 
bei Videlos reakcinis procesas.

Urugvajus buvo pagarsėjęs 
politinių pabėgėlių globojimu. 
Šiandien, šito gražaus veiksmo 
jau atsisakyta, šioje respubli
koje jau negali prieglobsčio 
ieškoti nė vienas reakcijos per
sekiojamas. Pav., L. C. Prestes 
ir Pablo Neruda ne tik nebuvo 
įsileisti, kada jiems gręsė pavo
jus būti nužudytais, bet dar 
buvo suklastotos šlykščiausios 
provokacijos.

lų laivą fašistinius jūreivius, 
kurie buvo išprovokavę riaušes 
principalinėje miesto gatvėje. 
Tas antimusoliniškas protestas 
turėjo kur kas aštresnes for
mas ir pasėkas. Taip, 1941 m. 
Urugvajaus liaudis išdaužė tik 
ką pasirodžiusį senatoriaus 
Kayel profašistinį laikraštį 
“Libertad,” ir jam neleido to
liau eiti.

Na, o dėl “Geležinės uždan
gos” smala apmėtymo “Troca- 
dero” kine, buvo norima daly
ką taip pastatyti, kad turėjus 
laisvas rankas paleidimui re
presijų prieš visą darbininkiš
ką judėjimą. Laike protesto 
minėtame kine ir sekančiomis 
dienomis policija suėmė virš 
100 asmenų. Tardymai neapsi
ėjo be kankinimų, žiauriai 
kankino net gi tuos, kurie nie
ko bendro neturėjo su tuo iš
stojimu.. žvalgyba, stengdamosi 
išplėšti jai naudingus pareiški
mus, areštuotus asmenis kanki
no: krūtinę ir kaklą smaugia
maisiais švarkais, plakimu šla
piais skudurais, nemigu ir ki
tais įvairiais, moralei palaužti, 
būdais.

Tokie policijos žiaurumai 
vietos liaudyje sukėlė didelio 
pasipiktinimo. Urugvajiečių vi
suomenė, prisimindama Terra 
diktarūros laikų pagarsėjusius 
žvalgybos metodus, išreiškė 
plataus masto pasipiktinimą 
prieš atnaujinimą budeliškų 
priemonių prięš savo piliečius, 
kurie nepriima importuotą tau
tų kiršinimo propagandą, šį 
brutalumą, be komunistinės 
sphudos, gana griežtai pasmer
kė eilė geriausių Urugvajaus 
juristų, savaitraštis “Marcha” 
ir doleriu nesuvyliota inteli
gentija.

Dėl šių įvykių parlamente 
buvo iššauktos pakartotinos 
kelių ministrų interpeliacijos. 
Savo ruožtu, vidaus reikalų mi
nistras Zubiria parlamente vi
sai patogiai pateisino savo po
licijos elgesius ir pareiškė esąs 
šalininkas už dutrinės demo
kratijos įvedimą šioje šalyje. 
Zubiria, kaip ir visas valdžios 
kabinetas, šiuo metu yra bat- 
llistų partijos žmonių rankose. 
Kadaise buvusi pažangi Batlles 
vardo politinė partija, šiandien 
vis labiau virsta Dutros-Vide- 
los režimų šalininkais.

Jei šiandien užklaustum, ko
kią Urugvajaus demokratiją gi
na batllistų lyderiai, gautum 
atsakymą: filmo “Geležinė už
danga” demokratiją . ..

Visi demokratiniai apaštalai 
parlamento sesijose vienbalsiai 
siūlo svarstyti įstatymus, var
žančius profsąjungų organiza
vimosi teises, komunistų parti
jos uždarymą, o pastarosiomis 
dienomis katalikų atstovas Pin-

sekasi, tai vietos dienraščiuose, 
kurie pasigėrėdami užleidžia 
vietą biauriausiems prasimany
mams prieš mūsų tarybinę Tė
vynę. šitas, atsiprašant, komi
tetas buvo padavęs deklaraciją 
į dienraščius dėl “Trocadero” 
įvykių ir reikalavo, kad valdžia 
imtųsi reakcinių priemonių 
prieš pažangiųjų lietuvių judė
jimą. r

Buvusio smetoninio atstovo 
Graužinio sėbrų grupelė visai 
pakriko. Prie jos nebepasiliko 
nei “keturi” veikėjai, šlamštla- 
pis “Laisvoji Lietuva” nebepa
sirodo. Graužinio vardu visą 
provokacijų akciją veda jo ap
mokamas, buvęs karštas hitle
rininkas, Kazys Čibiras, spau
doje pasirašantis C. Verax sla
pyvardžiu. Smetoniniams diplo
matams nepaprastai sunku per
nešti gautą smūgį, kuriuo yra 
TSRS vyriausybės priimtas 
įsakas dėl tarybinės pilietybės 
suteikimo P. Amerikoje gyve- 
nantiems lietuviams. Prieš mū
sų tėvynainių registravimąsi 
savo laisvosios Tėvynės, pilie
čiais, smetoniniai fašistai kaip 
įmanydami veda biaurią šmeiž
to kampaniją. Tačiau tokia 
kampanija lietuvių tarpe netu
ri mažiausio pasisekimo; tad 
naudoja vietos laikraščius, ir 
ne kitokiais sumetimais, kaip 
diskredituoti, provokuoti Ta
rybų Sąjungos Atstovybę (pav.., 
Čibiras, tarp kitų nesąmonių, 
rašo, jog TSRS konsulatas 
Montevidejuje jėga verbuoja 
sau piliečius, kad juos išvežus į 
Sibirą ir ten nužudžius...). 
Graužinis ir jo keli pakalikai 
labai norėtų, kad Urugvajus 
sutraukytų diplomatinius san
tykius su T. Sąjunga ir kad 
nė vienas lietuvis nerepatri
juotų savo Tėvynėn. Vargšai 
smetoninės Lietuvos “patrio
tai”! Bergždžios jų pastangos 
ir per kvaili jų “argumentai,” 
kad galėtų ką nors įtikinti.

Pažangieji Urugvajaus lietu
viai tęsia savo . kultūrinę veik
lą, stengiasi išmokėti įgytas 
patalpas nuosavam židiniui, 
ruošia vaidinimų v a k a r u s 
ir tt. Pastaruoju laiku puikiai 
išsivystė jaunimo sporto dvi ša
kos: šiuo metu turime gana sti
prias dvi “hockey” lošimo ko
mandas ir dvi futbolo koman
das. Manoma greitoje ateityje 
įsteigti ir kitų sporto šakų gru
pes. Lietuviškas jaunimas prie 
U. L. C. rimtai ruošiasi prie 
savo laikraštuko išleidimo.

Tenka pridurti, jog mūsų 
kolonija prisidėjo su žymia 
medžiagine bei modaline pagal
ba lietuviams, reakcijos aukoms 
Brazilijoje.

Tai tokios, drauge Rojau, 
naujienos iš njūsų krašto .. .•

C. L. Sulzfrerger’is yra 
New Yorko Timeso kores
pondentas. Jis plačiai kelia
vo po Europą. Jis neseniai 
pabuvojo ilgokai Ispanijoje. 
Turėjo su Franko pasikal
bėjimą; kalbėjosi jis, žino
ma, ir su kitais fašistiniais 
pareigūnais, valdininkais ir 
kitokiais.

Dabar Mr. Sulzbergeris 
jau ne Ispanijoje, jis jau 
Prancūzijoje. Iš ten jis ra
šo savo laikraščiui apie tai, 
ką jis matė Ispanijoje. Ten
ka manyti, kad jis, būda
mas Prancūzijoje, rašo at
viriau, nebodąmas, ką su jo 
raštais padarys ispaniški 
fašistai.

Ką gi jis rašo?
Apie patį Franko kores

pondentas pastebi; jis yra 
labai religingas, dievotas 
žmogus.

Galimas daiktas. Atsimin
kime, jog dauguma budelių, 
nekaltų žmonių mėsinėtojų, 
skaitosi religingais, dievo
tais. Didesnė pusė Ameri
kos gengsterių yra religin
gi. Net ir jų karalius, Al 
Caponis, ‘buvo labai dievo
tas. Tai dar nepadaro žmo
gaus padoriu ir geru. Fran
ko, toliau nurodo Mr. Sulz
bergeris, yra konservaty
vus, dešinus vyras. Jo pra
eitis yra miiltaristo praei
tis. Bet jis pasimokė iš Mu
solinio ir Hitlerio, kaip 
reikia valdžios aparatą pa
sigrobti, ir kaip jį vairuoti. 
Na, tai ir vairuoja!

“Vairuoja” Franko fašis
tinį Ispanijos valdžios apa
ratą taip, kad šiandien ten 
į kalėjimus nebetelpa žmo
nės — politiniai kaliniai.

Tūli valdžios1 pareigūnai 
teigė Mr. Sulzbergeriui, jog 
šiandien I sparti jos kalėji
muose esą 40,000 politinių 
kalinių. Bet korespondentas 
tuo netiki. Jis mano, jog 
ten šiuo metir yra “apie” 
120,000 politinių kalinių.

Kas jie? Vien tik komu
nistai? '

Žinoma, ne!
Mr. Sulzbergeris žymi, 

jog kišami į kalėjimus viso
kį anti-fašistai. Jei tik as
muo nėra falangistas-fašis- 
tas, tai jis jau gali būti bet 
kurią valandą suimtas ir jo 
laukia kalėjimas.

Daug kalėjimuose sėdi be 
teismo; daug sėdi jau nu
teistų, pasmerktų.

Korespondentas 'būvo ap

lankęs kai kuriuos Ispani
jos kalėjimus. Jis mano, 
kad jie “gerai užlaikomi.” 
“Daug kalintojų ir teisėjų 
yra puikūs žmonės”, rašo 
jis, bet jie tą nedėkingą dar
bą atlieką tuo įsitikinimu, 
iog tai yra gelbėjimas tiky
bos, naikinimas bedievių. 
Matot, kiekviena anti-faši- 
stą Franko valdžios parei
gūnai skaito bedieviu, to
dėl jis turi būti kaip nors 
sulikviduotas.

Pasirodo, jog katalikų 
dvasiškija taip glaudžiai su
sijusi su frankistais-falan- 
gistais (Falango — oficiali 
Ispanijos fašistų partija), 
kad šiandien sunku yra at
skirti, kur prasideda baž
nytiniai reikalai, o kur bai
giasi valstybiniai.

Kiek šiemet budelis 
Franko nužudė žmonių?

Mr. Sulzbergeris atsako: 
1948 metais ligi šiol oficia
liai skelbiama, jog yra nu
žudyta 300 asmenų, anti
fašistų. Bet rašytojas pri
mena, jog ši skaitlinė yra 
oficiali. Neoficialiai, be tei
smo, yra sušaudyta daug, 
bet nieks nežino tikrosios 
skaitlinės.
2—Ispanijoje yra apie

Monarchist!!, kurie pasi
priešina Frankui, nešaudo. 
Juos ištremia. Bet monar
chist kalėjimuose yra labai 
mažai. Didžiausį skaičių ka
linių sudaro respublikiečiai, 
atviri anti-fašistai, demok
ratinio nusiteikimo žmonės, 
liaudies draugai.

Paleistas iš kalėjimo as
muo yra taip “nužymėtas”, 
kad jam nėra progos gauti 
darbo ir jis, aišku, yra 
griežtoje policijos priežiū
roje.

Šitokia padėtis yra fašis
to Franko valdomoje Ispa
nijoje.

Nepaisant to, šiandien A- 
merikoje yra vedama pro
paganda, kad suteikus bu
deliui Frankui amerikinės 
paskolos. Girdi, jam reikia 
“šalis atstatyti.” Iš tikrųjų, 
jam paskola reikalinga gin
klams dirbti, opozicijai su
naikinti.

Yra pas mus propagan
distų, stojančių už tai, kad 
Franko Ispanija būtų į- 
traukta į Jungtines Tautas. 
Pikta, baisi propaganda ve
dama Amerikoje už Fran
ko. Tą propagandą plečia 
ypačiai Knights of Colum
bus organizacija, esanti ka
talikiškos dvasiškijos glo-

Panelė Helen Campbell, buvusi New Jersey republi- 
kono kongresmano J. Parnell Thomas, ragangaudiško 
Neamerikinių Veiksmu Komiteto 'pirmininko sekreto
re, ir jos buvęs bosas (dešinėje) skirtingai atsineša į 
žinią, kad jie turės stoti teisman. Federalė grand 
džiūrė juos kaltina apsukime valdžios. Sako, kad 
Thomas ėmė iš valdžios pinigus neva savo kongresi
niams reikalams atlikti darbininkų algoms,' bet tie 
jam nedirbo, tik, pagal suokalbi, pasirašydavo tuos 
čekius ir grąžindavo Thomas’ui, o jis pinigus sunaudo
davo pats savo naudai. Pasimokęs iš savo persekioja
mųjų, Thomas atsisakė liudyti jo kamantinėto jams, 
nes, girdi, jis galįs save inkriminuoti. Žinoma, tarp jo 
persekiotų žmonių ir jo paties yra begalinis skirtumas: 
jisai pažangius žmones persekiojo už idėjas ,o jį kal

tina žulikavime visuomeniškų pinigų.

Liaudies Teismų Rinkimai 
Tarybų Sąjungoje

Visi Urugvajaus dienraščiai 
f ir visos radijo stotys, be išim

ties, vienodu balsu ir tonu 
siekia nuodyti visuomenę anti
komunistine, naujo karo psi
chozės ruošimo, propaganda. 
Visa šiuo metu didžioji spauda 
ir radijo besąlyginiai tarnauja 
JAV imperialistų interesams.

O kiek triukšmo spauda ir 
radijo sukėlė dėl' populiario 
urugvajiečių protesto prieš an
titarybinį šlamštą “Geležinė 

* ; uždanga”! Visos propagandos
\ priemonės buvo nustatytos į

vieną taikinį: paruošti įvedimą 
dutrinės “demokratijos.” Panei- i
gdami visas Urugvajaus kovi
nes liaudies tradicijas, proim- 
perialistiniai “demokratai” iš

I ~ minėto protesto prieš tą filmą 
norėjo apgavikiškai prieiti iš
vados, jog toksai pasipriešini
mas prieš imperialistinės pro
dukcijos gemalą, buvo maištin
gas pasikėsinimas prieš demo
kratines laisves ir visais bal
sais sukliko apie komunistinį 
“pavojų.” Tuo tarpu, niekas 
niekad negalės nuslėpti fakto, 
kad Urugvajaus liaudis nebe 
pirmas kartas išstoja prieš fa- 
Sistinio tipo pasireiškimus šio
je šalyje. Taip, pav., 1938 m. 
Montevidėjaus gyventojai spon- 

p | tanišjcai apkūlė ir nuvijo į ita-

/ ......

tos įnešė pasiūlymą nutraukti 
ryšius su Tarybų Sąjunga. 
Vienu žodžiu, Urugvajaus res
publikai ruošiamas kelias dut
rinės demokratijos įvedimui. 
Kaip tas pasiseks, priklausys 
nuo viso Amerikos kontinento 
liaudies antiimperialistinės ko
vos įsisiūbavimo, šioji kova di
dėja ir aštrėja; nuo jos neatsi
lieka ir Urugvajaus darbo žmo
nės. Spalio revoliucijos 31-jų 
metinių sukakties minėjimas 
Urugvajuje buvo geriausias at
sakymas proimperialistinių 
agentų nevaisingai melo propa
gandai. Urugvajiečių visuome
nė lapkričio 7 d, įrodė, kad ji 
nesiduoda mulkinama samdytos 
kapitalistinės spaudęs bei radi
jo. Tą dieną virš 20,000 žmo
nių, susirinkusių į kompartijos 
šauktą mitingą, entuzistingai 
pagerbė Tarybų Sąjungą.

Ką veikia lietuviškieji fašist- 
palaikiaimūsų kolonijoje ? Pir
miausia reikia pasakyti, kad 
jie lietuvių tarpe nė jokios ma
sinės veiklos negali suorgani
zuoti. Smetoniniai gaivalai di
džiausį komitetą tegaĮi sutverti 
iš 4 asmenų. Toks komitetas, 
susidedąs iš šacikausko, Laz- 
dausko, Gumbaragio ir Siauru- 
sevičiaus, kartais pasirodo vie
tos spaudoje su hitlerinio melo

Muzikalški C~O National Union of Marine Cooks & 
Stewards unijos nariai atėjo su muzika ir daina pa
linksminti vakarinio pajūrio streikuojančius marinin- 

kus San Francisco uoste.
A

boję.
Amerikos žmonės privalo 

susipažinti su padėtimi Is
panijoje. Susipažinę, jie pri
valo reikalauti, kad mūsų 
valdžia nutrauktų visokius 
ryšius su ta šalimi, kol ten 
viešpataus Franko, kurį 
viešpatauti pastatė Hitleris 
su Mussoliniu!

R. M.

Bėga Graikų Jūrininkai
Athenai. — Graikijos 

monarchistų valdžia parei
kalavo, kad Amerika ir 
Franci j a sugrąžintų ■ jūri
ninkus, pabėgusius nuo pre
kinių Graikijos laivų. Mo- 
narchistai vadina juos maiš
tininkais ir ketina teisti 
kaip sukilėlius*
/ New Yorke yra 150 to
kių Graikijos jūrininkų, o 
Franci jo j 100. Franci jos 
valdžia laiko juos politiniais 
pabėgėliais ir atsisakė iš
duoti į fašistų nagus.

Chicago. — Nelaiminguo
se atsitikimuose Padėkų 
Dienoje žuvo 118 asmenų į- 
vairiose valstijose.

Rašo J. A. B.
Klausimas:

Kada ir Kokiu Pagrindu 
Bus Pravesti Liaudies

Teismų Rinkimai
Atsakymas:
Tarybų Sąjungos Konsti

tucija nustato, jog liaudies 
teismai piliečių renkami re
miantis visuotine, tiesiogine 
ir lygia rinkimine teise, 
slaptai balsuojant trejų me
tų terminui.

Liaudies teismų rinkimai 
įvyks 1948 m. gruodžio me
nesį, 1949 m. sausio ir va
sario mėn. Kiekvienos au-* 
tonominės respublikos, kra
što, srities vietinės darbo 
žmonių deputatų Tarybos 
nustato patogiausią rinki
mų dieną. Antai Totorijoj ir 
Mordovijos autonominėse 
respublikose, Ivanovo srity 
rinkimai paskirti gruodžio 
mėn. l(9i d. Rostovo srityje 
gruodžio mėn. 26 d. ir t.t.

Ateinantieji rinkimai turi 
didelę politinę reikšmę, nes 
juose dalyvaus visi darbo 
žmonės. Tarybinėj valstybėj 
teisipgumą vykdo pati liau
dis per savo išrinktus teisė
jus bei tarėjus. Teise daly
vauti balsavime naudojasi 
visi piliečiai, pasiekę 18 me
tų amžiaus, nepriklausomai 
nuo rasės ir tautybės, tiky
bos, mokslo cenzo, sėslumo, 
socialinės kilmės, turto cen
zo, praeities veikimo, išsky
rus asmenis, kuriems teis
mas atėmė rinkiminę teisę 
ir bepročius.

Klausimas:
Kas Gali Būti Išrinktas 

Liaudies Teisėju ir 
Liaudies Tarėju?

Atsakymas:
Pagal įstatymą dėl TSRS, 

sąjunginių bei autonominių 
respublikų teismų santvar
kos, bylos teismuose yra 
svarstomos teisėjo ir dviejų 
liaudies tarėjų. Kiekvienoj 
liaudies teismo apylinkėj y-' 
ra vienas teisėjas. O skai
čius liaudies tarėjų siekia 
50-75 žmonių, nes kiekvie
nas jų vykdo savo pareigas 
ne daugiau kaip 10 dienų 
per metus. Liaudies tarėjai
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— darbininkai ir tarnauto- ' 
jai — tuo metu gauna savo 
darbo atlyginimą savo nuo
latinėj darbo vietoj.

Liaudies teisėju bei liau- . 
dies tarėju gali būti išrink
tas kiekvienas tarybinis pi
lietis, turįs rinkiminę teisę 
ir pasiekęs rinkimų dieną 23 , 
metų. Tarybų Sąjungoj 
priešingai k a p i - 
t a 1 i s t inėms valstybėms, 
asmenims, renkamiems liau
dies teisėjais ir tarėjais, ne
reikalingas nei turto cen
zas, nei sėslumo cenzas, nei 
mokslo, nei joks kitas'cen
zas. Moterys renkamos į 
teismą lygiomis su vyrais. 
Jokio vaidmens nevaidina 
nė žmogaus socialinė kilmė, 
įstatymas numato vienintė- 
lį suvaržymą — liaudies tei
sėjais bei liaudies tarėjais 
negali būti išrinkti asmens, 
patys turį teisiamumą.

Klausimas:
Kokia Yra Kandidatų į 

Liaudies Teisėjus bei 
Liaudies Tarėjus Išsta

tymo Tvarka ?
Atsakymas:
Pagal įstatymą išstatyti 

kandidatus į liaudies teise- ~ 
jus bei liaudies tarėjus turi 
teisę visuomeninės organi- , 
zacijos ir darbo žmonių 
draugijos. Kandidatus gali 
išstatyti komunistų parti
nės organizacijos, profesi
nės sąjungos, koperatinės ir 
jaunimo organizacijos, kul
tūrinės draugijos, o taip 
pat visuotiniai įmonių ir į- 
staigų darbininkų bei tar
nautojų susirinkimai, ka
riuomenės dalių — karių, 
kolektyvinių ūkių bei kaimo 
valstiečių visuotiniai susi
rinkimai. Mes neabejojame, 
jog visuomeninės organiza
cijos bei darbo žmonių 
draugijos išstatys geriau
sių, labiausiai gerbiamų ir 
autoritetingų žmonių kandi-, 
daturas.

' (Tąsa 4-me pusi.)

Aišku, kad tamstai patin
ka dienraštis Laisvi. Norite, 
kad jis gyvuotą. Gyvuos, jei 
Laisves popierio fondą.'

pusi.--Laisve (Liberty, Lith. Daily)—*Penkt., Gruod. 3, 1948
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Liaudies Teismų Rinkimai 
Tarybų Sąjungoje

$9.49 pąaukot Lietuvių Kul
tūrinio Centro bylos vedimui. 
Aukų spaudos reikalams per 
bankietą ir po jo įplaukė $92; 
tai padalinta dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai po $33.50 ir

(Tąsa)
— O tu ką, visam laikui čia? — Da

bar, po pasibučiavimo, ji, tarsi pagerė
jusi po ligos, kurios metu buvo nustoju- * 
si atminties, pradėjo jam sakyti “tu.”

— Ne. Aš naktį vėl atgal.
— Einam, — pasakė Ania. — Paly

dėk mane truputį apkasu. Manęs terf sa
nitarai laukia.

— Aš tuoj grįšiu, draugė leitenante, 
pasakė Saburovas Gališevųi ir nuėjo 
įkandin Anios.

Pasisukime, ten, kur Gališevas nebe
galėjo jų matyti, Ania paėmė Saburovą 
už diržo ir paklausė:

— Tu nieko nekalbėjai?
— Ko nekalbėjau?

Kad kartu. Aš labai noriu, kad kar
tu. Aš tau nesakiau, bet labai noriu...

— Lig šiol nekalbėjau, — pasakė Sa
burovas.

’— Kai mudu čia, į šį krantą, persikė
lėm, aš supratau, jog čia nėra ko ir be
kalbėti. Ir tu tą supratai?

— Taip.
— Bet juk taip dabar bus visą laiką. 

O gal ir blogiau. Pas jus gi ten dar 
smarkesni mūšiai, kaip čia, taip? — pa
sakė ji įsiklausydama.

—Taip.
— Na, štai, vadinas, prašyti - visiškai 

ne gėda. Kode) tu gėdinies paprašyti?
— Aš nesigėdinu. Aš paprašysiu šian

dien pat.
— Paprašyk... Buvo labai baisu, — 

pasakė Ania, — kai vakar vakare mus 
atkirto. Aš pagalvojau, kad, gal būt, 
niekad daugiau tavęs nebepamatysi u.-Aš 
noriu kartu. Ne, ne, neklausyk, kaip no
ri. Bet aš vis dėlto noriu kartu. Štai, jei 
dabar čia kristų-bomba, man tas nebai
su, nes kartu. Aš būsiu narsesnė, jei mes 
kartu, supranti? Ir tu, tikriausiai, taip 
pat. Taip?

— Tikriausiai, — pasakė Saburovas 
bent kiek svyruodamas, įsivaizdavęs, kad 
jei Ania bus šalia jo, gal būt, jis mažiau 
bijosis dėl savęs, bet dėl jos gal dar la
biau bijos.

— Tikriausiai, aš žinau, tu taip pat, 
kaip ir aš. O aš taijb. Na, aš eisiu su
žeistųjų nešti, — pasakė Ania. — Tu 
negali iš čia išeiti?

— Negaliu.
— Aš žinau. Aš eisiu sužeistųjų nešti. 

Kad tu žinotum, kiek jų pas. mus daubo
je, niekad tiek nebuvo. Tai todėl, kad ne
galima' persikelti per Volgą. Ąš eisiu, — 
skubiai pridūrė ji, ištiesusi Saburovui 
ranką.

Tik dabar Saburovas pastebėjo, kad 
jos milinė kita — ne ta,* su kuria jis ma
tė ją anksčiau.

— Iš kur šita milinė? — paklausė jis.
— Tai ne mano, man vieno užmušto 

davė. Šit, matai, — ir ji parodė mažytę 
skylutę kairėje krūtinės pusėje. — O 
šiaip visai sveika. Į manąją pataikė mi
na ir suplėšė į skutelius.

— Kaip mina?
—Kai vakar nešiojau sužeistuosius, 

man pasidarė karšta, nusivilkau ją ir 
kuo tvarkingiausiai sudėjau, — žinai, 
kaip ant lovos milinę sudeda, — o į ją 
kaip tik pataikė mina.

Saburovas sulaikė jos ranką savojoje. 
Jįs pastebėjo, kad milinė ne pagal jos 
ūgį ir kad rankogalis užlenktas, šiurkš
tus audeklas pritrynė jai ranką ir sker
sai plaštakos likosi nutrynimo žymės.

— Nagi, duok šen kitą.
Ant kitos rankos buvo tas pats.
— Matai, kaip pritrynė, — pasakė Sa

burovas. — Tu paprašyk, kad tau duotų 
kitą milinę.

s — Gerai.
Jis stipriai suspaudė jos rankas savo

siose, pakėlė prie lūpų ir po keletą kartų 
pabučiavo kiekvieną ranką tose vietose, 
kur buvo kruvini nutrynimai.

— Na, eik, — pasakė jis. — Aš pa
matysiu Procenko ir paprašysiu, kad 
mes būtume kartu.

— Jis neątsakys, — pasakė Ania. — 
Niekaip neatsakys.

Ji giliai sukišo rankas į kišenes, tur 
būt, kad Saburovui nebūtų daugiau jos 
gaila, ir nužingsniavo praėjimu.

Praleidęs pas Gališevą beveik ramią 
dieną, Saburovas sutemus grįžo į Remi- 
zovo, vadoviete. Remizovas rūkė, pusiau

gulėdamas lovoje. Priešais jį sėdėjo šta
bo viršininkas.

Blindaže buvo tyla, kokia esti, kai vis
kas jau nuspręsta ir parengta, daugiau 
nereikia duoti jokių paliepimų ir belie
ka laukti paskirtos minutės.

— Majorą Annenskį, — pasakė Remi
zovas, — aš palieku vadovauti visam ki
tam ruožtui, o pats vyksiu su šturmavi- 
mo grupe.

Štabo viršininkas už Remizovo nuga
ros maldaujančiais ženklais stengėsi Sa
burovui parodyti, jog su šturmavimo 
grupe turi eiti kaip tik jis, Annenskis, 
o pulkininkas turi būtinai pasilikti, nes 
jis sužeistas, ir jam eiti nėra prasmės. 
Bent taip Saburovas suprato Annenskio 
mostus.

— Ko jūs ten mosikuojate? — neatsi
sukdamas pasakė Remizovas. — Nesi
ginčykit, nesiginčykit, — mosikuojate. 
Aš nematau, bet jaučiu. Jūs manęs ne
įkalbėsite, veltui rodote kapitonui ženk
lus, jis manęs taip pat neįkalbės ir, kas 
visų maloniausia, neįkalbinės. Taip, ka
pitone?

— Kaip jūs laikote būtina, — atsakė 
Saburovas, žinodamas pagal save, kad 
tokiais atvejais ginčytis nėra prasmės.

— Na, štai, — su palengvėjimu pasa
kė Remizovas, tikėjęsis dar vienos įkal
binėjimų porcijos. — O jūs, — kreipėsi 
jis į Saburovą, — aš manau, jūs norėsite 
eiti su manim. Jei eisite su manim, grei
čiau pasieksite savuosius. Šiaip ar taip, 
tas žymiai priklausys nuo jūsų.

— Jei leisite su jumis eiti, man labai 
malonu.

— O jūs, Semionai Semionovičiau, — 
pasakė Remizovas Annenskiui, — geras 
vadas, bet jums jau laikas pulką gauti. 
Rimtai. Aš taip generolui ir pasakysiu 
prie progos. Jūs, kaip štabo viršininkas, 
turite per daug temperamento. Štabo vir
šininkas turi būti bent kiek linkęs į vie-' 
nišumą, prie blindažo su penkeriomis lu
bomis. Taip, taip, as jums sakau be iro
nijos. Jūs gi, jei pulko vadą per dieną 
apšaudė tris kartus, o jus tik du, jau 
manote, kad gėdingai įsikasėte ir kad tu
rite kuo greičiausiai pats eiti į ataką, kad 
atstatytumėt dvasios pusiausvyrą. Ir ne
siginčykite su manimi: jums laikas į va
dovaujančias pareigas. Ir jei jums pa
klius toks štabo viršininkas, koks dabar 
man pakliuvo, ir jums teks visą laiką lai
kyti jį už skvernų; kad jis nebėgtų į prie
šakines, štai tada jūs mane suprasite ir 
užjausite, — ir Remizovas nusijuokė.

Annenskis stovėjo tylėdamas. Jis buvo 
kiek prislėgtas netikėtu pasikalbėjimo 
posūkiu, bet įsižeisti nebuvo ko: senis 
kalbėjo geraširdiškai, tėviškai. Pasišau
kęs Šarapovą, Remizovas jam padedant 
ant palaidinės užsivilko vatinuką, suver
žė diržą ir užsimaukšlino kepurę.

— Nemėgstu piločių, — pasakė jis, 
pagavęs Saburovo žvilgsnį. — Gal ir pa
togiau, bet šaunumo nėra. — Paskui, 
pridėjęs atpakalią ranką prie kepurės 
snapo, jis patikrino, ar teisingai ji už
mauta, prisikabino prie diržo dvi grana
tas ir paėmė automatą. Baigęs visus tuos 
pasiruošimus, Remizovas pažiūrėjo į 
laikrodį. Saburovas, iš Procenko įsaky-r 
mo žinojęs, jog ataka turi prasidėti ly
giai dešimtą, taip pat žvilgterėjo į savo 
laikrodį. Buvo be dešimt minučių dešim
ta.

— Na, iki pasimatymo, Semionai Se
mionovičiau, — pasakė Remizovas, 
spausdamas štabo viršininkui ranką. -— 
Nenuobodžįaukite. Eime, kapitone. Ša- 
rapovai, paskui mane.

Po keleto minučių jie jau sėdėjo siau
roje, į Volgą nusileidžiančioje daubelėje, 
su skaitlingais, šonuose iškastais apka
sais, — ten, kur Remizovas įsakė susi
rinkti šturmavimo grupėms.

Žmonės sėdėjo apkasuose tarp griuvė
sių, prisišlieję prie žemėtų sienelių, mū
ro luitų, vienas prie kito. Kalbėjosi pa
šnabždomis. Viena kryptimi vokiečiai 
buvo gana toli — pora šimtų metrų, už
tat kita — pusšimtis metrų. Kalbėjosi 
tik tada, kai ties galva birbdamas pra
skrisdavo U-2, kad kažkur už puskilo
metrio viršum vokiečių pozicijų numestų 
šviečiančios raketos baltą kamuolį ir tuo
jau po to bombas. Tomis minutėmis ga
lėjai kalbėti garsiai.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3-čio dus).)

Klausimas:
Kaip Organizuojami

- Rinkimai?
Atsakymas:
Nuostatai * dėl rinkimų, 

Rusijos Federacijos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diumo patvirtinti, nustato 
labiausiai demokratinę ir 
patogią gyventojams rinki
mu pravedimo tvarką.

Kiekvienas liaudies teis
mas turi tam tikrą teritori- 
jinį savo veikimo rajoną. 
Šitas rajonas ir bus rinki
minė apygarda, renkant 
liaudies teisėją bei liaudies 
tarėjus.

Vietinės darbo žmonių 
deputatų Tarybos sudaro 
rinkėjų sąrašus, įtraukdami 
į juos visus piliečius, turin
čius rinkiminę teisę ir gy
venančius rinkiminės apy
gardos teritorijoj. 20 dienų 
prieš rinkimus rinkėjų są
rašai iškabinami visų žiniai, 
kad būtų galima ištaisyti į- 
sibrovusius juosna neteisin
gumus bei praleidimus. Rin
kiminiams biuleteniams pri
imti bei balsams skaičiuoti 
steigiami rinkiminiai punk
tai. 9

Rinkimų pasiruošimui va
dovauja vietinių darbo žmo
nių deputatų Tarybų vykdo
mieji komitetai.“ Jie regis
truoja išstatytuosius kandi
datus, skiria rinkiminiams 
punktams įgaliotinius, ap
rūpina punktusvrinkiminiais 
biuletiniais, nustato rinkim, 
rezultatus, išduoda išrink
tiesiems liaudies teisėjams 
bei liaudies tarėjams liudi
jimus apie išrinkimą. Išlai
dos, susijusios su liaudies 
teismų rinkimų pravedimu, 
eina Valstybes sąskaitom

Rinkimai įvyks nedarbo 
dieną nuo 6 vai. ryto iki 12 
vai. nakties.

Klausimas:1
> Kaip Bus Aprūpinta 

Balsavimo Paslaptis ?
Atsakymas:
Kiekvienoje rinkiminėje 

patalpoje bus paskirti tam 
tikri kambariai arba įreng
tos atskiros kabinos, kur 
rinkėjai užpildas rinkimi
nius biuletenius, Gavęs biu
letenį, rinkėjas užeina į ka
biną, kur, be jo, niekas netu
ri teisės būti; palieka kiek
viename biuletenyj tų kan
didatų į Liaudies teisėjus ir 
liaudies tarėjus pavardes, 
už kuriuos jis balsuoja, iš
braukdamas likusius kandi
datus. Po to rinkėjas įmeta 
biuletenį į rinkiminę dėžę. 
Tokiu būdu balsavimo pa
slaptis pilnutinai išsaugo
ta.

Pasibaigus balsavimui, t. 
y. nuo 12 vai. nakties'prasi
dės paduotųjų balsų skai
čiavimas. Tam tikslui kiek
viename rinkim iniame 
punkte, dalyvaujant Tary
bos vykdomojo komiteto u 
galiotipiui, sudaroma 5—41 
žmonių skaičiavimo komisi
ja. Kadangi rinkiminėj a- 
pygardbj bus keletas rinki
minių punktų, tai sudaroma 
taip pat apygardos skaičia
vimo komisija, kuri pada
rys visos apygardos balsavi
mo santraukas.

Skaičiuojant balsus turi 
teisę dalyvauti visuomeni
nių _ organizacijų, darbo 
žmonių draugijų ir spaudos 
atstovai.

Išrinktu įskaitomas t^s 
kandidatas į liaudies teisė
jus bei liaudies tarėjus, ku
ris'gavo absoliutinę balsų 
daugumą, t. y, daugiau ne
gu pusę visų balsų, paduotų 
apygardoje.

MmVwwmm

Klausimas:
Ką Tamsta Gali Pranešti 
Apie Pasiruošimo Rinki

mams Eigą?
. Atsakymas:

Pasirengimas rinkti liau
dies teismus prasidėjo vi
sur. Spaudoje paskelbti 
‘‘Nuostatai dėl rinkimų”, 
autonominių respublikų, o 
taip pat kraštų ir sričių < 
darbo žmonių deputatų Ta
rybų vykdomieji komitetai 
nustatė rinkimų dieną savo 
respublikai, kraštui arba 
sričiai. Ryšium su besiarti
nančiais rinkimais įmonėse, 
kolektyviniuose ūkiuose, ka
riuomenės dalyse praveda
mi pasikalbėjimai, praneši
mai apie liaudies teismus ir 
tarybinių įstatymų tvarką, 
liaudies teisėjai ruošia savo 
rinkėjams pranešimus.

Daugelyje vietų darbo 
žmonių deputatų Tarybos 
pradėjo sudarinėti rinkėjų 
sąrašus. Prasideda kandida
tų į liaudies teisėjus bei 
liaudies tarėjus iškėlimas.

Tik Rusijos Federacijoje 
balsavime dalyvaus dešim
tys milijonų rinkėjų, kurie 
mato liaudies teisme demo
kratinį, artimą liaudžiai ir 
reiškiantį jos“ valią teisin
gumo organą. Mes neabejo
jame, kad rinkimai praeis 
aktingai rinkėjams dalyvau
jant ir tarnaus tolesnio ta
rybinės valstybės stiprini
mo reikalui.

Liaudies Balsui $5, gi civilių 
teisių gynimui paaukota $20.

. Lapkričio 15 d. mirė Jeroni
mas Račkauskas, 76 metų 
amžiaus. Senas Northside gy
ventojas. Buvo narys Sūnų 
Draugystės. Paliko nuliūdime 
žmoną, du sūnus ir dukrą. Pa
laidotas lietuvių parapijos šv. 
Kazimiero kapinėse. Iš Lietu
vos buvo Kauno rėdybos, Ra
seinių apskrities, šiloto pa
rapijos.

Soho dalyje ;mirė Jonas Bla- 
žaitis, apie 74 metų amžiaus. 
Velionis per ilgus metus buvo 
Mokslo Draugystės sekreto- 
riumijr LLD 33 kuopos nariu. 
Savo laiku jis buvo APLA 
centro raštininku.

Velionis buvo tikintis žmo
gus, bet draugiškai sugyveno 
ir su progresyviais. Ilgus me
tus dirbo gatvekario vairuoto
ju (konduktoriumi).

Lapkričio 27 d. mirė Kazi
mieras Bačkis,' 68 metų am
žiaus, West Carlsone. Gyveno 
142 kuopos name. Buvo dien
raščio Laisvės skaitytojas. 
Paliko nuliūdime moterį. Iš 
Lietuvos paėjo Kauno rėdy
bos, Gruzdžių parapijos.

Buvęs LDS 142 kuopos gas- 
pądorius Juozas Mažeikis pa
sitraukė iš kliųbo gaspado- 
riaus, nusipirko 'namą ir gro- 
serio biznį Mount Washingto
ne ir ten nusikėlė su šeima. 
Vėliname jam pasisekimo jo 
biznyje.

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Lapkričio 28 d. buvo su
šauktas atvirutėmis Lietuvių 
Literatūros Draugijos -'87-to s 
kuopos susirinkimas, LDS 160 
kuopos name. Atvykusiems 
nariams buvo išdalinta šių me
tų “žmogus ir Mašina” kny
ga. Už 1949 metus jau pa- 
simokėjo 11 narių duokles. 
Tai gerai, nes tas palengvins 
darbą kuopos valdybai ir 
centrui.

Nustatyta laikyti kuopos su
sirinkimus paskutinį nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio, 2 vai. 
po pietų. Nutarta surengti 
parengimą kuopos finansų la
bui; į komisiją išrinkti'4 drau- 
gai, kurie pasitars, kada ge
riau surengti. Kanadiečių sa
vaitraščio “Liaudies Balso” 
paramai paaukota apie $9.

Perrinkta kuopos valdyba 
1949 metams. Organizatorium 
išrinkta Helen Kairienė, turtų, 
raštininku — J. K. Mažukna, 
užrašų * rąštininku — Stasys 
Orda, kasieriumi=—Jos. Kan- 
sevičįus ir knygiumi — D. P. 
Lekavičius..

Vakare apie 5 valandą pra
sidėjo LLD 4-tosjr. LDS 8-tos 
apskričių komiteto „marių po
sėdis., Tūli nariai nepribuvo. 
Dalyvavo A. Pipiras, Jonas 
Urbonas, ]įf. Povilaųskas, S. 
Orda ir D. P. Lekavičius.

Buvo padarytas apskaitlia- 
vimas nuo bankieto, atsibuvu
sio 24 d. spalių. Pelno susi
darė $298, > Išmokėjus už 
maistą ir dovanas, tai pelno li
ko $29.49. Į abiejų apskri
čių iždus perduota po $10, o

Fotografas
Trąukįy paveiksiąs familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

JONAS STOKES^ 
512 Marion St., Bropklyn 

Kampas Broadway ir Stone Avė., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 6-6191

K. Kairys prisiuntė $10 au
kų spaudai ir labai dėkavojo 
ųž jam suteiktą dovaną, kaipo 
senam veikėjui. A. Kubilskis 
dėkavojo už dovaną ir aukavo 
$3, • J. Gataveckas ir . Kriš
čiūnas ačiavo už jiems suteik
tas dovapas. Dar dėl dviejų 
Veikėjų dovanos • neišsiųstos, 
nes keblumas su antrašais.z

Nutarta šaukti Pittsburgh© 
ir apylinkės veikėjus pasitar
ti dėl Pittsburgh© Skyriaus, 
telpančio paskutinį penktadie
nį kiekvieno mėnesio dienraš
tyje Laisvėje. Pasitarimą su
šauks A. Pipiras.

★ 1
Jono Vąinoriaus, Laisvės 

skaitytojo, sūnus išvyksta į 
Floridą apsigyventi. Jis mano 
ten susirasti darbo, kaip ar
tistas, dainininkas ir muzikan
tas. Vėliname pasisekimo.

D. P. Lekavičius.

Montello, Mass
SERGA

Geras darbuotojas ir me
nininkas Stanley Baronas 
staigiai susirgo ir yra ligoni
nėje. , Jis randasi Brockton 
Hospital, Centre St., Brockton, 
Mass. Linkiu jam greitai pa
sveikti.

Geo. Shi,maltis.

Neareštuojamas Sukčiuą w 
Buvęs Japoną Premjeras

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžios prokuroras kal
tina buvusį premjerą H. 
Ašidą, kad jis paėmė tūks
tančius dolerių kyšių iš 
kontraktorių, kuriems už 
tai davė riebius valdinių . 
darbų užsakymus. Bet Ja
ponijos seimo komitetas vis 
atsisako perduoti Ašidą 
teismui.
Kariniai Japonų Kriminali
stai Laukia J. V. Apkšč.

Teismo Sprendimo •
Tokio. — Naujausias pra

nešimas sako, gen. MacAr
thur atidėjo pakorimą vi- 
šiem septyniem nusmerk- 
tiem kariniam Japonijos 
kriminalistam, kol Aukš
čiausias Jungt. Valstijų tei
smas pernagrinės jų bylas.

Washington. — Kinija 
pasirašė draugiškumo ir 
prekybos sutartį su Jungti
nėmis Valstijomis ’ penke- 
riems metams. ,

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo krauju nuo visokių nešvarumų 60c 
Nuo išgąsčio, bemiegia, galvos ip spran

do skaudėjimų, ausyte ūžimo ........ 85c.
Nuo kosulio, dusulio bei astmos   60c 
Vyriškumo pataisymui' ............................ |1.25
Nuo užsisentjusto kataro, Hąy-fever

ar rose catharh ..................................  |1.25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas ........ , 75c
Pailių arbata 85c. Mostis .................... 21.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo w

tarpini ir varo laukan akmenėliu* 60c 
NcsiŠlapyk bemiegant ...........................«... 60c
TRAJANKO8 šaknys <HI arielkos ........ »L«8
Vilnija vidurius, labai gera arbata 60c 
Nuo sutukimo .eik kūdyn .................... 85c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ............  81c
Nuo vžsisenėjuslo bronkaitis .................. 75c
Nu« visokių išbėrimų, pimples ............ 21.00
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo prašilimą ir slinkimo 60c 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn .«........ 85c
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ........  85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų ............ 60c
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. fiita arbata ne tik užeina kejių 
šioms ligoms, bet ištarpiną susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ..............:.................       11.75

Tyra mostis stabdo bile kokj niežulį
|r galima vartpti bile kur  ~  81.25 

Nuo visokių reunratiškų sausgėlių   68c 
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai už 81.00.

....žolės yra sudėtos j pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

M. XURAITIS, 334 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

i SANDĖLIS KNYGŲ. 
^"IRžOLlŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Celulaidos gražiais 
viriais. Tikis spaudos ...... „.......  <1.75

Vainikėlis, mažesni, paveiksluotos
mišios, juodais apdarais •...,.............  75c

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški-
nimu, ką jie ženklina, bu apskaity
mu, ką jie reiškia ........   32.25

'Nebijok mirti, nes iš jM.neifWgsi ........ 68c
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

jų kelioni vienos aplink kitą ................ 58c
Celibatas, neženotų kunigų ...................«... 88c
Sawizroias didis klasterius ........................ 35c

-Raginjs, gražios pasakos ...........-..........«... 35c
Dainų apie 120 {vairiausių ...... *...............75c
Jonai ir Alenutė, gražios pasakos ........ 25c
Laimė ir planetų nuorimai ...........  25c
Naujausia didelė sapnų knyga    f 1.75 
Detroite muštynės ui dalinimą lapelių

prie lietuvių bažnyčios ........................ .... 35c
Duktė marių, grali apysaka ...........   85c
Karvės ir sūrių < padarymas ...............  35c
Kaip duktė gyveno pustynėje ............ .... 25c
Neužpmkatnaa žiedas, graži pasuka ........ >5c
Gudrus piemenukas .........................  ..... 25c
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos

be kito pagalbos .................................... 85c
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas ........ >38e 
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 25c 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės

ir kiti monologai .................L................. 3fe
Nojaus Arka, jdorof)s skaitymai ............ 25c
Keliautojai i Šventąją žemą Jeruzalę 35c 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti   35c 
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda .............................-........... 25c
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ............ 25c
Patarimai vyrams Ir moterims apie

lyties dalykus su paveikslais ............ 32.50
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže

ir jos pasmaugimas ....................... ..... 25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga t

Su' kankinimo paveikslais ................  35c
Raktas į laimingesn) gyvenimą .........i. 11.80
Ragana, gražios apysakos ..........  «... 85c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? .............. -............  31.50
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 31.5# 
Kabalas, laimių nubūrimas .................... 15c
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų 51.00

M. ZUKAITIS, 334 Dean Terr. v 
Spencerport, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

••i., si

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj krejp 
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksim# 
modemišką patarnavimą 
patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patamavi 
mp ir kainomis būsite pa
tenkinti.

Laiave (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 3, 1948

1113 Ml. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <116



Smūgis Amerikos Garbei 
ir Vardui

Jungtinės Tautos turi 
suorganizavusios Socialinį, 
Humanitarinį ir Kultūrinį 
Komitetą. Tai vienas iš 
svarbiausių tarptautinės 
organizacijos įstaigų. Ame
riką šiame komitete atsto
vauja ponia Rooseveltienė, 
velionio Franklin Delano 
Roosevelto žmona. Bet, ži- 

. noma, ne ji nustato politi
ką: jai instrukcijas duoda 
iš Washingtono valstybės 
sekretorius Marshall ir pre
zidentas Trumanas. Todėl 
ji kalba visos valdžios ir 
net visos šalies vardu. Kai 
ji kalba ir balsuoja teisin
gai, gerai ir protingai, tai 
ji pakelia Amerikos gahbę

AUKSINIAI

Didelis

Peter Kapiskas

ir vardą. Bet kai ji balsuo
ja klaidingai, ji tą Ameri
kos garbę ir vardą pažemi
na.

Kaip tik ji taip ir pasiel
gė vienu didžiausios svar
bos klausimu, — klausimu, 
kuris paliečia darbo žmogų. 
Štai kame dalykas.

Šis Socialinis, Humanita
rinis ir Kultūrinis Komite
tas jau labai seniai svarsto 
taip * vadinamą Žmogaus 
Teisią Deklaraciją. Tai, 
aišku, šių dienų pasaulyje, 
pasidalinusiame į . rases, 
tautas ir klases žmogaus 
teisių klausimo išsprendi
mas yra sunkus darbas. La
bai didelis skirtumas su

KALĖDŲ DOVANOS
Jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI,
ŽIEDAI,

BRONSELftTAI, 
LAKETURAI

pasirinkimas gražiausių džiulerių
Kalėdų dovanoms yra pas

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota 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 parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas
BELT AIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermentj 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAŪL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marčy Ave., Brooklyn, N. Y.
H i.**

■ ii. 1 i -Į—

pratime apie žmogaus tei
ses aukštai patilusiose ša
lyse ir labai atsilikusiose 
šalyse, imperialistinėse ša
lyse ir pavergtose kolonijo
se, socialistinėje Tarybų 
Sąjungoje ir kapitalisti
niuose kraštuose, darbinin
kuose ir kapitalistuose, ir tt. 
Tačiau yra tam tikros žmo
gaus teisės, kurios, rodos, 
jau turėtų būti vykdomos 

, nes jos 
pačios 

nuo jų pri- 
gyvybės

visuose kraštuose, 
yra pagrindinės, 
svarbiausios, 
klauso žmogaus 
palaikymas.

Ir štai Komitete kilo 
klausimas vienos tų pagrin
dinių teisių, atseit, teisės 
į darbą. Be darbo nėra gy
venimo ir gyvybės. Kai 
žmogui atimama, teisė dirb
ti, arba kai žmogus nepri- 
leidžiamas prie darbo, iš jo 
atimama teisė į gyvenimą.

Šį klausimą Komitetas 
svarstė ilgai ir karštai. Už 
tokios teisės įdėjimą į Žmę- 
gaus Teisių Deklaraciją la
bai griežtai kovojo Tarybų 
Sąjunga ir naujosios de
mokratijos kraštai — Len
kija, Čechoslovakija. Ir štai 
atėjo balsavimas. Trisde
šimt devynių šalių atstovai 
balsavo už, dviejų šalių at
stovai susilaikė nuo balsa
vimo ir tik viena ranka pa
kilo prieš, būtent ranka p. 
Rooseveltienės, vardu vi
sų Jungtinių Valstijų, var
du Jungtinių Valstijų val
džios ir žmonių!

Tiesa, ponia Rooseveltie
nė aiškinosi, kad jinai ne
balsuojanti prieš patį prin
cipą teisės į darbą, bet 
prieš “netikusį” rezoliuci
jos bei to Deklaracijos 
punkto suformulavimą’ Jai 
nepatinką žodžiai, kurie 
kalba apie tokį už darbą 
atlyginimą, kurio užtektų 
visos " darbininko šeimos 
žmpniškam pragyvenimui!

Argi čia pasiteisinimas? 
Ne nėra joks pasiteisini
mas. Tai yra tik didesnis 
įžeidimas, darbininko. Ko
kia nauda iš darbo, jeigu 
už atlyginimą negali darbi
ninkas su šeima žmoniškai 
pragyventi, jeigu jis dirba- 
prakaituoja, o jis ir jo šei
ma alkį kenčia?

Čia patiekiu tąjį Dekla
racijos punktą, prieš kurio 
/priėmimą Amerikos vardu 
balsavo ponia Rooseveltie
nė. Skaitytojas prašomas 
pagalvoti, kas blogo šiame 
teisės į darbą suformulavi
me, jog prieš jį mūsų vy
riausybė buvo ponią Roose- 
veltienę instruktavus bal
suoti. Priimtasis punktas 
skamba:

“Kiekvienas turi teisę į 
darbą, į laisvą darbo pasi
rinkimą, į teisingas ir prie
lankias darbo sąlygas ir į 
apsaugą prieš' nedarbą.

“Kiekvienas be diskrimi
nacijos turi teisę į lygą at
lyginimą už lygą darbą. 
Kiekvienas, kuris dirba, tu
ri teisę į teisingą ir prje- 
lanką atlyginimą, užtikri
nant jo šeimai ir jam pa
čiam suderinamą su žmo
gaus vertybe gyvenimą, ir, 
jei reikalinga, papildant so
cialinės apsaugos priemonė-, 
mis. ~ •

“Kiekvienas turi teisę or
ganizuotis ir įstoti į darbo 
uniją dėl savo reikalą ap
gynimo.” > palietis.
ką DARYTI DfiL SKAUSMŲ 

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

Jeigu jūs kenčiate nuo T^TUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCTATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAŪ- 
ROS’ ir t.t„ PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jfls pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių JėSų jums. Ne 
siųskite pinigų, o tiktu! savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletčiių. 
Visi nerodymai ant pakelta.' Nieko jums ne> 
lėžuoc, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARĮJIAOAL CO. 
439 North Street

ROCHESTER B, NEW YORK
Dept 35. ,

New Britain, Conn.
Malonus, draugingas buvo 

Laisvės naudai parengimėlis, 
kurį prirengė LLD 27 kuopos 
draugės moterys. Tarpe pa- 
žangūnų lietuvių darbo žmo
nių, smulkaus biznio žmonių, 
priedan net ir kitakalbių, taip, 
kad susidarė graži grupelė 
bešiedos. Visi draugingai pra
leido smagų laiką. Mūsų mo
terys tikrai sutaisė skanius 
užkandžius sus inešdamos 
kiekviena pridėčkų prie nu
pirkto maisto, taip, kad buvo 
daugiau vertės, negu jos pa
ėmė nuo dalyvių.

Skanumynus baigiant “sutai
syti,” kuopos pirmininkas per
statė vieną, kitą pakalbėti bė
gamais reikalais. Tačiau, 
svečias, kuris daug dirba vie
tos kitakalbių organizacijose, 
pasakė sėkmingą kalbą apie 
tai, ką reiškia pažangi darbo 
žmonių reikalus ginanti spau
da. Jis teisingai' pastebėjo, 
kad veik visas mūsų, pažan- 
giečįų, jaunimas skaito mono
polistinę spaudą,' kuri teikia 
žinias dėl naudos tų, kuriuos 
ji pasiryžusiai gina. Todėl ir 
yra reikalas darbo žmonėms 
turėti savo spaudą, kuri nu
šviečia jų reikalus, o ne tur
čių. Jis gi pakartotinai pa
stebėjo, kad žmonės dabar yra 
kovingesni. Jie daugiau ne
tyli sudėję rankas, kaip da
rydavo. Dabar veda kovą už

Bridgeport, Conn.
Lapkričio 14 iš ryto apie 4 

vai. gaisras pažeidė Lietuvių 
Jaunų Vyrų Kliubą ir svetai
nę. Vargiai iki naujų metų 
bus galima pradėti bent kokį 
biznį. Gaisras padarė nema
žai nuostolių L. J. V. Drau
gijai ir kitoms organizacijoms, 
kurios buvo . besirengiančios 
prie įvairių parengimų, 
bar viskas apmirę ir tik 
kiama, kada bus galima 
tainę naudoti.’-'

Da- 
lau- 
svc-

Peoples Party po rinkimų 
persiorganizuoja ant nuolati
nio veikimo pamatų. Pirmiau 
buvęs tik vienas centras, ku
riame buvo aptariama visi rei
kalai, dabar organizuojami 
kliubai net trijose vietose. Lie
tuviams patariama stengtis 
prigulėti prie artimiausių su- 

. O darbo bus 
progresyvių 

darbo

siedijos kliubu. 
daug, todėl visų 
lietuvių prideryste savo 
dalį pridėti.

or-ir 
Jonas

Mūsų geras kaimynas 
ganizacijų darbuotojas 
Pudimas neseniai grįžo 
goninės po' sunkios tulžies 
operacijos. Dabar randasi 
namie, 1525 Stratford Ave., 
Bridgeporte. Linkime greito 
ir tvirto susveikimo, nes mūsų 
organizacijos pasigenda jūsų, 
Jonai.

-Ą ★
Lapkričio 27 d., apsivedė 

Edmond Daugiello, sūnus Ka
zimiero Daugiellos (graboriai, 
tėvas ir sūnai) su lenkų tau
tybės mergina. Vestuvės buvo 
įspūdingos, ' atsibuvo puikioj 
Būt z svetainėj. Svečių buvo 
daugiau 700 ir linksmai pasi
žmonėjo. žymėtina, jaunave
dys Edmond yra LDS narys. 
Linkiu jauniesiems laimingos 
ateities!

Bridgeporto miesto centras 
puikiai pasipuošęs ' įvairių 
spalvų šviesomis ir didlapiai 
skelbia didžiausio biznio prieš 
Kalędas. Bet, atsižvelgiant į 
žmones darbininkus, kurie 
dirba nepilnai ir yra kandi
datais į bedarbius, nes dauge
ly] dirbtuvių mažinamas (at
leidinėjimu) darbininkų skai
čius, tai, rodos, tokie skelbi
mai .nevisai įtikėtini.

LDS Įdarys.

darė

Buvo

.šviesesnį gyvenimą. Jis 
palyginimą, kaip Chinijos 
liaudis skurdo prispausta 
liuosuojasi iš vergovės.

Dalyviai svečio išvedžioji
mais buvo pasitenkinę, taip, 
kad po jo kalbos pasileido visi 
dėti po dolerį kitą dėl dien
raščio Laisvės budžeto užti
krinimo. Ir netrukus pasiro
dė, jog geraširdžiai dalyviai 
sudėjo aukų 27 dolerius dėl 
Laisvės ir 2 dol. dėl Lietuvių 
Kultūros Centro, bylos vedi
mo. Viso aukų 29 dol. Nuo 
parengimo liks $45.
tokių, kurie tuo syk ir Lais
vės prenumeratą atsinaujino. 
Tas įvykis atsibuvo 28 d. lap
kričio, po pietų, 1WO patal
pose, pačiam miesto centre.

Aukų teikėjai: S. Yurkin $5. 
Po $2: J. Žilinskas, Mr. . & 
Mrs. L. Barkawski, J. ir V. 
Simmons, A. Bakevičia ir Suo
piai. Taipgi $2 P. ir U. Gar- 
dauskai dėl Lietuvių Kultūros 
Centro teismo išlaidų. Po $1:
J. Maršalonis (bristolietis), 
M. Sabaliauskienė (newingto- 
nietė), J. ščebeda, J. Aukš- 
čiūnas, I. Abraham, J. Tom- 
cheski, J. Ambrose, M. Moroz,
K. Bučis, J. Malinauskienė, 
V. J. Valley. A. Moroz 55 
ir J. ščepanski 50 c.

ir
c.

J. ir V. Simanai Išvyksta i 
Floridą

x Tik parengimo laiku išgirs
ta, kad Simanai išvyks į Flori
dos valstiją 30 d. lapkričio. 
Jie buvo pirmiau pasinešę iš
važiuot, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių negalėjo iki dabar 
iškeliauti. Bijo, kad sniegas 
jų neužpultų, bet kaip tyčia 
jis pasirodė. Juodu dalyvavo 
čia tame mūsų gražiame pa
rengime ir sykiu 
atsisveikino su 
prieteliais, o mes 
vietos gyventi
juod vieni gražaus, 
naujoje vietoje gyvenimo.

J. Simanas Hartforde pri
klausė Laisvės chore,x dainuo-

tar proga 
draugais ir 
pasilikę ant 
palinkėjome 

laimingo

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo susirinkimas įvyks 5 
dieną gruodžio, Klubo kambariuose, 
408 Court St. Pradžia 2 vai. ryto. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus svarstoma kaip Klubo reikalai 
pagerinti. Klubo mitingui pasibai
gus 4 vai. dieną, prasidės kitas mi
tingas, LLD 54 kp., nes nutarta 
kartu tą dieną kaip ir Klubo. LLD 
nariai kviečiami dalyvauti, nes nau
ja knyga atsiųsta, kuri nariams pri
klauso. Kurie dar nesate užsimokė
ję duoklių, užsimokėkite. — Narys.

(283-284)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 2:30 vai. dieną, toj 
pačioj vietoj kaip ir visada. Nariai, 
malonėkite visi dalyvauti, nes turė
sime išrinkti delegatus , į 2-ros Aps. 
konf., kuri įvyks sausid 16 d. Taip- 
pat yra ir daugiau svarbių reikalų, 
kurie turės būti apsvarstyti. — V. 
W.: Zelin. (283-284)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks kar

tu su LDS 8 kp., gruodžio 7 d. Pra
džia 7:30 v. v., Jurginčj salėje, 180 
New York Avė. Visi būkite, nes jau 
turime naują knygą — Žmogus ir 
Mašina. Galėsite pasiimti, kaip ži
note, laikas visiems brangus, nelau
kite kol sekretorius atneš knygą į 
namus. Nepamirškite ir duokles už
simokėti. — V. J. Casper,. sckr.

(283-284)

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 6 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose,' 7 v. v. Prašome visus 
narius dalyvauti, "gausite naują kny
gą^ “Žmogus ir Mašina, 
ritne gerai 
vakarienės, 
d. t- Geo.

prie to, tu- 
prisiruošti prie rengimo 
kuri įvyks gruodžio 11 
Shimaitis, fin. sckr.

(283-284)

, PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau Jono Gabrėno, gyvena 

Lawrence,' Mass. Iš Lietuvos paeina 
nuo Bičių kaimo, Kupiškiu parapi
jos. Prašau jo paties atsiliepti, arba 
kas žinote kur jis randasi, praneš
kite man, būsiu dėkingas. ~ C. Star 
nitilis, 17 Rogers St., Johnson City, 
N. Y. 1

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių Moterų Klubas rengia 

pažmonį, gruodžio 4 d., 6 v. v. Ne
valgykite namie, nes turėsime ska
nią vakarienę su įvairiais valgiais ir 
gėrimais. Vieta, 575 Joseph Ave. 
Tai bus paminėjimas 8 metų sukak
ties nuo susitvėrimo Moterų Klubo. 
Pelnas skiriamas darbininkiškiem 
reikalam. Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, paremti šį 
svarbų darbą.—Rengėjos. (284-285)

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

Newark 4, Nė i. 
HUmboldt 2-7964

davo, o Veronika vietos LLD 
kuopos narė buvo. Kadangi 
abu buvo prisirišę prie pro
gresyvių organizacijų, taL bū
tų malonu išgirst, kad ir nau
joje gyvenimo vjetoj e ne atsi
tolintų nuo jų, nes tik prisiris 
Šimas prie pažangių organiza
cijų duoda išlaikyt gražų var
dą žmonėse.

Kaip išrodo, lietuviai visais 
keliais traukia su paukščiais 
kartu į Floridą — ten, kur 
saulė karštesnė, jų tarpe daug 
pažangiečių. Lietuviai galės 
ir ten sudaryt organizacinį 
veikimą. Nusiklausęs.

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

REIKIA VYRŲ
Mes turime keletą tuščių vietų 
sų geso ir elektros išdirbimo fat

Kreipkitės:
429 ATLANTIC STREET, 

STAMFORD, CONN.
THE CONNECTICUT POWER 

. (282

Freedom Train sugrįžo į 
Brooklyną aštuonioms die
noms. Stovi netoli armijos 
bazęs, 64th St. ir 2nd Avė., • 
Brooklynė.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, haudokite No. % M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir 'muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš- 
lungį, traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų .kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš

bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartdkite 
No. 8 M. L- S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo hiežejimo. Kaina $1.

Jei turite' piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas ■- . 

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

New York o 14th St. dabar ■ 
padaryta ekspresine tarp 3rd ' 
ir 9th Avenues, uždrausta ten 
pasistatyti mašinas, už pasta
tymą baudžia.

Today’s Pattern
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su 25 centais >«*Užsakymą 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio siųskite: Amelia 

< Burba, 427 ' Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

——————---- ■—i"...  ? 1 r ■■■■?

Matthew 
BUYAUSKAŠ 

Laidotuvių Direktorius

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Liūdnoje valandoje
Ir asmeniškai patarnauja ui 

prieinamą Mlyglntmią- 

’ g
Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark N. J.

TeL MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
F. W. Shalins

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists

' 394-398 Broadway
Brooklyn, X Y.

Tel. ST. 2-8342
■  ■" ti—■! *1 '■■te I ■ *-■■»! I m|»

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-Q2 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laldoturm

$150
Koplyčias suteikiam nemokami 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 *

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE ' | 
STAGG 2-S043

MATTHEW P. BALLAS
- (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius x |
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. ;
Puikia! Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos '

- * Mylimiems Pašarvoti Dovana!
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. '

. ■■ ■ . . r.- |t,<, ■ ■ ■ , ___________—- s    a .

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 3, 1948
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NewYorko^/i^Zinios Demonstracija už Teisetumą 3 
Thompson^ Byloje

Mullen Kreipėsi į 
Apeliacijų Teismą 

t

Teisėjas John A. Mullen 
kreipėsi į apeliacinį teismą 
su reikalavimu leisti pen-inki- 

. mus palikimų teisėjo (surro
gate). Mullenas kandidata
vo ir pralaimėjo tiktai 1,130 
balsų, surrogatą laimėjo re- 

.publikonas Frankenthaler.
Skunde argumentuoja, kad 

tūlos balsavimo mašinos ne
veikė, kaip reikiant. •

Dailiadaikčių Dovanoms

Gruodžio 4-tos popietį ir 
vakarą Amerikos Moterų Kon
greso brooklyniškis skyrius 
ruošia išpardavimą tapytų pa
veikslų, gražių indų ir kitų 
daiktelių, tinkamų dovanoms. 
Įvyks Annette’s Glaberson na
muose, 127 Remsen St., Bo
rough Hall sekcijoje.

Bartenderiai Reikalaus 
5 Dieny Savaitės

1 Penki tūkstančiai valgyklo
se su barais dirbančių barten- 
derių, nariai AFL Bartenders 
Unijos Lokalo 15-to, šaukia 
mitingą šio sekmadienio rytą, 

' Manhattan Center, nusitarti 
I sąlygas įrašymui kontraktan. 

Kontraktas galioja iki 1950 
metų, tačiau buvo sutikta ati
daryti derybas algų ir sąly
gų klausimais pirm išsibaigi- 
mo kontrakto.

Vyriausiais, jau numatomais 
reikalavimais yra:

Penkių dienų, 40 Valandų 
.darbo savaitės, vieton dirba
mų šešių dienų.

Pridėti dar 5 šventadienius 
*; su alga (dabar turi 6).

Atostogų su alga savaitės 
išdirbusiems pusę metų, 2-jų 
savaičių išdirbusiems metus, 
trijų savaičių išdirbusiems 3 
ar daugiau metų.

Taipgi reikalauja atlei
džiant iš darbo (be rimtos 
priežasties iš bartenderio pu
sės) atmokėti dviejų savaičių 
uždarbiui prilygstamą sumą 
ir po dvi savaites už kiekvie
ną darbo laikotarpį išdirbu
siems virš du metus.

Savininkai sako, kad tokie 
reikalavimai esą neįmanomi 
išpildyti.

Susilaukė Dukrelės
♦

Julius ir Lillian Lason su
silaukė dukrelės lapkričio 29- 

I tą. Naujokė buini, 8 svarų 
ir 2 uncijų. Jei vardas pa
skirtas Loraine. Jinai — an
trasis jų kūdikis, pirmagimė 
Lynn jau apie 3 metų, atvyks
ta su tėvais į lietuvių pramo
gas. Motina ir duktė randasi 
Flushing Hospitalyj. Abiejų 
sveikata gera. Tikimasi, jog 
ne už ilgo parvyks narnoj

Abiejos “senukų” — Liepų 
ir Lazūnų — šeimos kartu su 
jaunais tėvais džiaugiasi pa- 
didėjusia šeima.

AUDITORIJOJE
Liberty Auditorijoje šį 

penktadienį, gruodžio 3-čią, 
įvyks susiedijos kitataučių or
ganizacijos šokiai.

Šeštadienio vakaro 6:30 
vai., gruodžio 4-tą, lietuvių 
draugiškas bankietas mažo
siose salęse. Įžanga nemo-

Gruodžio 11-tą vėl bus ki
tataučių kaimynų šokiai.

šunų nuo pa-

Staten Islande šiomis die
nomis vykdomas antras meti
nis čiepijimas
siutimo z ligos. Sveikatos De
partamentas jį 
po to, kai ten
daug pasiutusių šunų ir buvo 
įkąstų žmonių.

fZ

įvedė pernai 
buvo pagauta

Nepaprastos Prakalbos
Rengia Lietuvių Literatūros 

Draugijos 1-nia kuopa. Įvyks 
gruodžio (Dec.) 9 d., Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sve
tainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyn?. Prasidės 7:30 vai. 
vakaro.

Tiek daug šiuo laikotarpiu 
yra svarbių klausimų, nami
nių ir pasaulinių, kuriuos dir
bantiesiems kas dieną dirbtu
vėse sunku būtų pavieniai iš
siaiškinti. Tam reikia susirin
kimu. .* ____ ;___________

60 Šeimų Pasiliko 
Gyventi Butuose

Bendra veikla privedė ren- 
dauninkns ir savininkus New 
Yorko West Sides ketverių 
namų prie susitarimo. Susi
tarta be teismo, šeimos pa
siliks tuose namuose dar šešis 
mėnesius. Tuo tarpu ieškosis 
buto kitur o pavasariop visgi 
būna lengviau su butais, negu 
dabar, žiemos pradžioje.

Planuotas didžiulis visos su- 
siedijos mitingas priešais tuos 
namus, 426 iki 432 W. 52nd 
St., pavirto į laimėjimo smagų 
pobūvį, kuomet rendauninkų 
ir susiedijos organizacijų dele
gacija sugrįžo su raportu, kad 
savininkai, St. Clare’s Hospi
tal, nusileido, sutiko palaukti.

Jei' nebūtų pavykę susitarti, 
gruodžio 1-mą būtų buvę iš
mesta iš namų 60 šeimų, viso 
250 asmenų.

. Rendauninkams laimėti pa
gelbėjo vietos komunistai, dar- 
biečiai, rendauninkų ir varto
tojų, o taipgi tėvų ir mokyto
jų organizacijų skyriai. Visi 
veikė iš vieno.

Surprizo Puota
Lapkričio 28-tą įvyko sur

prizo puota Rapolui ir Izabe
lei Lamaičiams paminėjimui 
25 metų jų vedybinio gyveni
mo. Ji buvo gerai žinomo 
brooklyniečio Jono Lazausko 
užeigoje, 337 So. Nicholas 
Ave., Ridgewoode. Dalyvavo 
apie 50 svečių,, visi artimiau- 
,si Lamaičių draugai.

Draugams Lamaičiams puo
tą surengė draugai: Julė 
Lazauskienė, Jonas ir Marė 
Pajaujai, pagelbėjo Onutė 
Degutienė. Piršliu buvo Jo
nas Pajaujis, svočia — Petro
nėlė Narkevičienė. Jiedu pa
vaišino dalyvius skaniais gė
rimais ir tortu. Vakaro ve
dėju — Jurgis Bernotą. Ska
nius valgius pagamino ir sve
čius aptarnavo pačios rengė
jos, joms prigelbėjo Lillian 
Pūras (Lazauskaitė) ir pats 
Lazauskas.

•Greta jau minėtų, cele
brantus sveikino žodžiu, do
vanomis, gėlėmis Vincas De
gutis, Antanas Pajaujis, Ur
šulė Bernotienė, pusseserė Ba
ne Zabarauckienė, Al Pūras, 
sūnus Ralph, Jp., ir visi da
lyviai.

PADĖKA
Dėkavojame rengėjams, 

piršliu: su svočia ir visiems už 
dovanas ir gėles, gaspadi- 
nėms, patarnautojams, ir vi
siems svečiams - viešnioms už 
atsilankymą. Ačiū visiems.

Ralph ir Izabel
Lamaičiai.

Sirginėja
Mary Krunglienė pastaruo

ju laiku nešveikuoja. Ją var
gina sunki sloga ar kas pana
šaus. Randasi namie, Wood- 
havene. Linkime jai greit pa
sveikti. J. D.

Užbėgęs ant kelio priešais 
ateinantį sunkvežimį Henry 
McIntyre, 5 metų, tapo pa
vojingai sužeistas Bronxe.

Todėl LLD 1-ma kuopa, 
kaipo kultūrinė-apšvietos' or
ganizacija, rengia prakalbas. 
Turės du garsius ’kalbėtojus, 
kurie nuodugniai išaiškins 
susirinkusiai publikai daug 
painių klausimų.

Rojus Mizara kalbės nami
niais, mūsų šalies klausimais: 
Ką reiškia Trumano išrinki
mas, ir kitais.

Antands Bimba kalbės apie 
Chinijos diktatoriaus ^kimą 
ir karo pavojų. Komisija.

Tebekamantinėja 
Divorsų Dirbtuvę

----------^.,.4..,—

Nežinoma moteriškė buvusi 
kvočiama veik visą dieną pro
kuroro raštinėje, New Yorke, 
praėjusį trečiadienį ir ap
klausinėta eilė kitų dar nepa
skelbtų asmenų. Prokuroras 
stengiąsis nustatyti, kaip pla
čiai veikė divorsų dirbtuvė 
New Yorke.

Tačiau spėjama, kad iš gru
pės pirmiausia areštuotų bū
sią įkaitinti ir teisiami, ma
žiausia, trys asmenys. Jais 
būsiąs divorsų detektyvas 
Max Zuckerman, 53 metų, 
Mrs. Sara B. Ellis, 20 metų, 
ir Samuel Schneiderman, 57 
metų, liudytojas divorsų bylo
se.

i

Mrs. Ellis rolė, anot esamų 
prieš ją skundų, buvo ypa
tinga— ji lošdavusi sugulovę 
vyrų, norinčių gauti divorsą. 
Už sulygtą mokestį ji nueida
vo atsigulti viešbutyje ar ki
toje sutartoje vietoje su tuo 
vyru. Tos pat grupės žino
mas detektyvas juos atrasda
vo ir būtinai pamatydavo iš 
po kaldros kyšant Mrs. Ellis 
nuogas kojas. Ir tuo pat lai
ku vis “pasitaikydavo” tos 
pat grupės asmuo visą tą cir
ką pamatyti, būti liudytoju 
teisme.

Nežiūrint, kaip kam atrodo 
tas lošis, visgi prokuroro raš
tinė geresnį darbą atliktų, jei
gu imtųsi persekioti New Yor
ko valstijoje tebepalaikomą 
viduramžišką, paiką divor- 
sams įstatymą.

New Yorko įstatymas rei
kalauja įrodyti neištikimybę 
to, nuo kurio norima atsiskir
ti. Arba turi būti išsiskyrę 
5 metus, vienas kitam nežino
mi. Vedybiniam gyvenimui 
linkę žmonės nenori 5 metus 
eikvoti laukimui progos for
maliai atsiskirti ir iš naujo 
apsivesti. Išvažiuoti į ‘ tas 
valstijas, kur lengva divorsuo- 
tis, ne kiekvienas išgali pini
gų ar laiko. Tad ir ieško pro
gų kaip nors sudaryti tokius 
“sugulimus” ir “atradimus.”

Tokie divorsų teismai būna 
labai populiarūs, teismabučiai 
perpildyti vėpsotojais, krai
pančiais ausis nugirsti, “kaip 
ten buvo ?” O tie “buvimai,” 
kaip kad dabar areštuotosios 
iMrs. Ellis nuotykyje, ne kartą 
būna tiktai atlošti iš reikalo, 
už atitinkamą mokestį.

--------- _<-------------

Užvedė Bylą Prieš Metro
politan Firmos Projektą

Trys negrai veteranai ir vie
nas baltas taksų mokėtojas 
užvedė New Yorko apeliaci
niame teisme bylą prieš Me
tropolitan Life Insurance Co. 
valdomą gyvenamų namų pro
jektą — Stuyvesant 'Town. 
Reikalauja, kad firma atsiža
dėtų skirstynfb negrų, arba 
būtų panaikintas paliuosavi- 
mas nuo taksų. Firmos nesu*- 
mokėtų taksų Šerą turi sumo
kėti visi kiti miestiečiai, tar
pe tų ir negrai, kurių neįlei
džia į projektą.

Lapkričio 29-tos rytą brook
lyniečiai gavome pirmo įmato
mo sniego, tačiau sniegas tuo
jau sutirpo lietuje.

Oficialiai Skaičiai Balsy 
New Yorko Mieste

Miestavoji Rinkimų Taryba 
jau perrokavo ir paskelbė 
lapkričio 2-rą įvykusių balsa
vimų pasekmes. Prezidentas 
Trumanas mieste gavęs 488,- 
329 balsus daugiau už Dewr 
ey. Imant atskiromis parti
jomis, gavo sekamai:

Trumanas demokratų 'parti
jos tikietu gavo 1,596,545, li
beralų—193,166.

Dewey, republikonų, 1,- 
108,216.

Wallace, Amerikos Darbo 
Partijos tikietu,- 422,355.

Thomas, socialistų,. 25,997.
Pirmiau, tuojau po rinkimų 

skelbtieji skaičiai buvo skel
biami taip, kaip juos nusira
šė nuo balsavimo mašinų bal
sų saugotojai, valdinės įstai
gos oficialiai nepatikrinti, 
visgi buvo labai artimai 
k uotą..

O 
suro-

Angliško Darbininkų 
Dienraščio Kampanija

dar- 
Daily

Pasiruošiant angliško 
bininkų dienraščio 
Worker’i o 25 metų sukaktį 
minėti, ateinantį sausį, komu
nistų organizacijos ’ spaudos 
atstovų konferencija, įvykusi 
lapkričio 29-tą, New Yorke, 
nusitarė gauti 23,000 Worke- 
rio prenumeratų.

Apskričių atstovai pasiskirs
tė kvotas. Brooklyniečiai pa
sižadėjo gauti 10,000 prenu
meratų.

Queens grand džiūreje gruo
džio mėnesiui bus ir dvi mo
terys, Mrs. Florence Raynor iš 
Woodhaven ir Mrs. Rose M. 
Snyder iš Laurelton.

Ruth Waldo, gražuolė mo
deliuotoja, 31 metų, dalyvau
janti milionierių bendrijoje, 
bandžiusi nusižudyti' miegui 
tabletei ė mis. Ją rado dar gy
vą jos bute, New Yorke, ir 
nuvežė į Bellevue ligoninę.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir LLD 138 kp. susi
rinkimai įvyks gruodžio 2 d., 8 v. ,v. 
Rusų Name, 56-58 61st St. Bus val
dybos rinkimas 1949 metams, taipgi 
reikia aptarti kitus svarbius reika
lus. Atėję į susirinkimą gausite 
naują knygą. Tad prašome būti lai
ku. — V. Kartonas. (282-283)

REIKALAVIMAI
Reikalingas šuniukas. Kas turite 

šuniuką, kurį norite atiduoti arba 
parduoti, prašome .skambinti žemiau 
pažymėtu telefonu. Mes užtikriname, 
kad šuniukas bus tinkamai užlaiko
mas, beje, pageidaujama, kad jis bū
tų geras sargas. Skambinkite darbo 
dienom tarpe 8 vai. ryto ir 6 vai. 
vakaro. Klauskite Mr. Anthony 
Linkus, Jr. Michigan 2-2068.

(283-286)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos: i 
E

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių v

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

Rex Harrison ir Linda Darnell 
filmoje “Unfaithfully Yours.”

Demokratai Pasiskyrė 
Miesto Tarybos Narį

New Yorko Miesto Taryba 
(City Council) nubalsavo pri
imti savo nariu advokatą Da
niel S. Weiss pavaduotoju bu
vusio kaunsilmano S. Samuel 
Di Falco, kuries tapo išrink
tas teisėju dar nepasibaigus 
jo terminui taryboje.

Ta pati taryba, Tammanės 
demokratų kontroliuojama, 
žinoma, pritariant republiko- 
nams, atsisakė pasodinti ko
munistą Simon W. Gersoną, 
kurį komunistai paskyrė pa
vaduotoju mirusio tos parti
jos nario kaunsilmano Peter 
V. Cacchionės. Tokie mūsų 
demokratai, tokia mūsų de
mokratija praktikoje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda batų taisymo krautuvė, 

arba galima, išnuomoti. Didelė vieta, 
renda žema. $1800. Adresas: 64-09— 
56th Rd., Maspeth, N. Y.

(281-286)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. £
i Telefonas EVergreen 4-0203 ?

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE —! ~

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE ||
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 S6. 4th ST., 
Cor. Hewes St. v 

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kub 
dikiam reikmenys, Įvairūs daik
teliai^ - ligonių kambariui reikme-* 
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTU SPECIALIST AL

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

Tel. EVergreen 7-6238

Gruodžio 8-tos priešpietį 
šaukiama demonstracija prie 
majoro O’Dwyer’io raštinės, 
City Hali, reikalauti teisėtu
mo ir veiksmo Thompsonų by
loje.

Robert Thompson, Ispanijos 
ir paskiausiojo pasaulinio ka
ro veteranas, apdekoruotas su 
Distinguished Service Cross, 
vadovaujantis k o m u n i stas, 
prieš keletą mėnesių buvo fa- 
šistuojančių gaivalų ar jų pa
samdytų gengsterių užpultas, 
pasikėsinta ant jo gyvybės. 
Bot dėl to ir šiandien niekas 
nėra tyrinėtas, areštuotas, nu
teistas.'

Prieš keletą savaičių detek
tyvų firmos agentas Robert 
Burke įsibriovė į Thompsonų 
namus ir vos nesužalojo

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailiu Moteriški; ir Vyrišky 
Laikrodžiy Didelis Pasirinkimas

✓

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS
Rankpinigiai Palaikys Bile Ediktų 

Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173 .

Brooklyn, N. Y

Nau jo vinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves
S 7 50
f. UP

Swirl Cut

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

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

sutai-

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

1 Fashion 
Center Hairdressers

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

TITDWG DAD 411 GRAND STREETLUrr □ BAK Brooklyn, K y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
Telefonas HTITT TPVTQTfVIV
EVergreen 4-7729 *’ JL ILJLlL V 1^1 "11

■ i ■ * ■■«■■■■ ...................... H im.—............ ................................................................................ .

6 pu»l.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruod. 3, IMS

Thornpsonų 7 metų amžiaus 
dukrytę. Tačiau Queens pro
kuroro raštinė pasitenkino su
ėmimu Burkės, o toliau nety- 

kad tos 
ant dar- 
pripuola- 

šaukėjai, 
savo pa- 

newyorkie- 

rinėja, nors aišku, 
pakartotinos atakos 
bininkų vado nėra 
mos.

Demonstracijos 
kortiunistų ' partija, 
reiškime ragina
čius padaryti tą demonstraci
ją masine, galinga, nes, kol 
komunisto- nsffhai ir šeima nė
ra saugūs, “jokie namai, joks 
kūdikis nesaugus,” jeigu ma
joras neveik's tas atakas su
stabdyti, kaltininkus tinkamai 
nubausti.

SKELBKltĖS laisvėje

kad jūsų plaukų pro-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizgant] •

sukelia komplimentus <,

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

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

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatlnka . 
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.
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