
Jurgis Kuraitis.
Netekome Veiklaus Draugo.
Kas Gi Bėga.
Dvokiantis “Arbūzas.”
Pavojus Nepraėjęs.

Rašo A. BIMBA

Staiga, netikėtai netekome 
gero, veiklaus draugo. Jurgį 
Kuraitį pažinau per virš tris
dešimt metu. Ir neatsimenu 
tų laikų, kada jis būtų buvęs 
pasitraukęs iš veiklaus daly
vavimo pažangiajam Ameri
kos darbininkų judėjimo.

Brooklyne jis išgyveno apie 
keturiolika metų. Ar Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo, 
ar Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopoje, ar dienraščio 
Laisvės vajuje, jis visur apsi
ima, visur eina, visur rūpina
si ir dirba. Kuopos susirin
kime jis nusirašinėja tarimus 
ir paskui parašo i dienraščio 
vietines žinias.

Be to, Jurgis Kuraitis pas
kutiniais laikais buvo Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Centralinio Komiteto nariu.

Vadinas, Jurgio mirtis pa
darė didele spragą mūsų ju
dėjime. žinau, kad labai 
smarkiai jo pasiges Brook lyno 
vietinės organizacijos.

★ ★ ★
Jurgis buvo tvirtos sveika

tos žmogus. Dar galėjo gero
kai pagyventi. Mirė nelaimė
je. Krito lipdamas laiptais, 
užsigavo galvą ir už pusva
landžio mirė.

Susirenkame penktadienio 
ryte dirbti. Sako: Jurgis Ku
raitis užsimušė, mirė! Sunku 
buvo tikėti.

Dar tik.vakar jis rūpinosi 
rengimu- gruodžio 9 dieną 
prakalbų. O tik dieną prieš 
tai jis priėjo prie manęs, už
dėjo savo tvirtą ranką man 
ant peties ir sako: “Antanai, 
turėsi sakyti prakalbą! Ar 
gerai ?”

Taip sau, trumpai, be jo
kių ceremonijų ir formališku
mų. Jurgis daug kalbėti ne
mėgo. Jis buvo žmogus vei
klos, o ne šnektos .

Ilsėkis, Jurgi, Dėdės Šamo 
žemėje. Tavo gyvieji drau
gai, kurių turėjai labai daug, 
atmintį apie tave nešiosis sa
vo širdyse.

★ ★ ★
Iš Kinijos žinia: galvatruk- 

čiomis ir šimtais bėga žmonės 
iš Kinijos sostinės Nankingo. 
žada nešdintis su jais ir 
Čiango fašistinė diktatūra.

Bet iš Nankingo nebėga pa
prasti žmonės, darbo žmonės. 
New Yorko Timeso korespon
dentas rašo, kad bėga turtin
gieji ir galingieji. Jie mano, 
kad atėję komunistai jų turtų 
nepaglostys. ' Aišku-, kad jie 
savo ateitį gerai atspėja.

Komunistams laimėjus, jie 
turėtų gyvenimą pasidaryti 
ne vagystėmis, suktybėmis ir 
išnaudojimu, bet savo darbu. 
O to jie bijo—bijo daugiau, 
negu pasakiškasis velnias 
švento vandens.

★ ★ ★
Po rinkimų atrodė, kad fa

šistinis Neamerikinės Veiklos
j v Komitetas jau pabaigė savo
į durnavojimo dienas. Bet stai

bi ga jis vėl pasirodė. Jis pa-
|( skelbė, kad šnipas Chamber

atidengęs negirdėtą paslaptį 
j apie “komunistų šnipus” Wa
ft shingtone.
) Chamber uusivežęs komite-

to narį Mundt pas save į far- 
mą ir parodęs milžinišką ar- 

į buzą. Paskui tas pats Cham
ber paėmė peilį, perplovė ar
būzą ir iš jo vidurių ištrau
kė “mikrofilmą,” kurioje esą 
nukopijuoti slapti aukštų 
Washington© valdininkų pasi
kalbėjimai. Tai esąs “komu
nistų šnipų” darbas, vestas 
dar prieš karą!

★ ir ★
Ir vėl komercinė spauda 

pilna sensacijų apie “komu
nistų šnipus.” Rašo ir zala- 

. tija. Komitetas dabar jau 
* turįs tokių įrodymų, • kuriais

(Tąsa 6-me pusi.) t 
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
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Kinų Liaudinnkaj Suveržė 
250,000 Bėgusių Čiang 
Kai-šeko Tautininkų
Visomis Pusėmis Atakuoja 350,000 Tautininkų

Nanking, Kinija, gruod.
6. — Kinų komunistų ra
dijas pranešė, jog liaudinin
kai - komunistai kietai ap
gulė 250,000 Čiang Kai-šeko 
armijos, kuri bėgo nuo Su- 
čovo į pietus. Čiangas buvo 
įsakęs šiai savo armijai pra
simušti per liaudininkų eiles 
ir atliuosuoti’ 100,000 kitų 
tautininkų, kuriuos komu
nistai apsupo Pengpu srity
je, apie 100 mylių į šiaurva
karius nuo sostinės Nankin-1

Jugoslavai Parsiuntė Namo 
$20,000,000

Belgradas, Jugoslavija.— 
Nuo Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos jugoslavai iš 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
kraštų parsiuntė namo 
daugiau kaip 20 milionų do
leriu, v

Nuskendo 2 Laivai su 
9,000 Kinų Tautininkų

Šanghai, Kinija.— Tiktai 
dabar pranešta, jog praei
tą mėnesį susprogo jūroje 
laivas, kuriuo 6,000 kitų 
tautininkų bėgo iš Mandžu- 
rijos nuo komunistų. Visi 
bėgliai nuskendo .

Praeitą penktadienį eks- 
plodavo Yangtze upėje ki
tas laivas, kuriuo plaukė iš 
Nankingo ir Šanghajaus 4,- 
000 turtingesnių tautininkų, 
bijodami artėjančių liaudi
ninkų - komunistų. 3,000 šių 
bėglių žuvo.

Smarkėja Studentų 
Riaušės Egipte

Kairo, Egiptas. — Jau 
kelinta diena verda Egipto 
studentų riaušės prieš pa
taikaujančią Anglijai val
džią. Susikirtimuose su .po
licija tapo užmušti keli as
menys iš abiejų pusių, su
žeista 163. Riaušės smarkė
ja.

Policija šaudė į demons
truojančius studentus. Stu
dentai gynėsi rankinėmis 
granatomis. Demonstrantai 
šaukė prijungt Egiptui 
Anglo-Egiptinį Sudaną, ku
ris Anglijos pavergtas.

Argentinos Ministras 
Tarsis su Trumanu

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pakvietė Argenti
nos užsienio reikalų minis
trą Juaną Bramuglią pasi
tarti politiniais klausimais.

Bramuglia, Argentinos 
delegatas Jungtinėms Tau
toms, žadėjo šiomis dieno
mis atlėkti į Washingtoną. 
Su juom tarsis prez. Truma- 
nas ir valstybės sekretorius 
Mlarshallas.

Lima, Peru. — Naujasis 
Peru valdovas gen. Manuel 
Odria* įvedė griežtą karo 
stovį.
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Neva Sekretui Dokumentai Yra
Naudojami Išpūtimui Bylos 
Prieš 12 Komunistų Vadų

go.
(Tai būtų didžiausias iki 

šiol tautininkam smūgis, sa
kė New Yorko miesto radi
jo stotis pirmadienį.)

Dabar liko jau tik viena 
mažesnė, dar nevisai apsup
ta tautininkų armija tarp 
Pengpu ir Nankingo, kaip 
teikė kinų komunistų radi
jas.

Tautininkai gyrėsi, kad 
amerikiniai lėktuvai padedą 
jiem atmušti komunistus.

Čiangas Laukia Dar
3 Bilionų Dolerių

Washington. — Kinijos 
diktatoriaus čiang Kai-šeko 
pati ir Čiango ambasado
rius Wellington Koo prašė 
iš Amerikos dar bent 3 bi
lionų dolerių per 3 sekamus 
metus — karui prieš kinų 
liaudininkus - komunistus.

Tūli republikonai Kong- 
re nariai sakė, jog po trejų 
metų užtektų “tiktai” po 
600 milionų dolerių '1 meti
nės paramps Čiangui.

Čiango tautininkų val
džia po karo jau gavo dau
giau kaip 4 bilionus dolerių 
pašalpos iš Jungtinių Vals
tijų.

Žemės Drebėjimas Calif. 
Valstijoj ir Meksikoj

Los Angeles. — žemės, 
drebėjimas Santa Maria 
srityj, pietinėje Californi- 
joj, sužeidė kelis žmones ir 
padarė tūkstančius dolerių 
nuostolių.

Mexico City. — Žemės 
drebėjimas Marias salose, 
Meksikoj, užmušė 4 asme
nis, sužeidė 21.

Sydney, Australija. — Į- 
vyko du žemės drebėjimai 
New Britain saloje. ,

Čiangas “Išvalysiąs 
Nepastovius” Kareivius

Nanking, Kinija. — Čiang 
Kai-šeko tautininkų koman
da ketina “išvalyt nepasto
vius” kareivius mūšių fron
te prieš komunistus.

Jau iš pirmiau žinoma, 
jog ištisi Čiango pulkai pe
reidavo į liaudininkų - ko
munistų pusę ir atkreipda
vo ginklus prieš tautinin
kus.

ATPLAUKIA EX-KARA- 
LIUS PETRAS

New York. — Queen Ma
ry laivu atplaukia Ameri
kon buvęs Jugoslavijos ka
ralius Petras. Priešsovieti- 
niai politikieriai rengia jam 
prakalbas apie dalykų eigą 
Europoje.

Washington. — Bus rei
kalaujama, kad Kongresas 
paskirtų $100,000,000 para
mos dvidešimčiai tūkstančių 
studentų per metus.

Washington. — Pirmiau 
prisipažinęs kaip šnipas, 
Whittaker Chambers dabar 
atidengė nufotografuotus 
neva slaptus [valstybės ir 
laivyno departmentų doku
mentus iš 1937 ir 1938 me
tų.

Tuos būk tai raudonųjų 
išgautus sekretus jis laikė 
arbūze savo farmos darže 
Marylando valstijoj. Taria
mas “slaptybes” paimti bu
vo pakviestas iš Washingto- 
no Robertas E. Striplingas, 
advokatas raudonbaubiško 
kongresmanų Neamerikinės 
Veiklos Komiteto.

Tariamieji “sekretai” bus 
naudojami, kad pastiprintų 
valdžios bylą prieš Wm. Z. 
Fosterį ir 11 kitų Komunis
tų Partijos vadų, kuriem 
teismas skirta 1949 m. sau
sio 17 d.

Chambers andai pasako
jo, būk Alger Hiss ir tūli 
kiti valdžios pareigūnai vei

Jankių Žibalo Biznis Nuvertęs 
Venezuelos Prezid. Gallegosą

Havana, Kuba. — Atskri
do buvęs Vendzuelos prezi
dentas Romulo Gallegos. Jis 
parieškė, kad jankių žibalo 
kapitalas Venezueloje ir re
akciniai karininkai nuvertė 
Gallegos valdžią.

Jie padarę perversmą to
dėl, kad Gallegos vyriausy
bė uždėjo naujus 50 nuošim
čių taksus visam žibalo biz

Areštuoti Liudytojai, Kurie 
Mate Negro Žudytojus

Atlanta, Georgia.— Pen
ki baltieji, apsisiautę kuk- 
luksų skraistėmis, nušovė 
negrą Robertą Mallardą, 
bevažiuojant jam ir žmonai 
Amy’ai automobiliu.

Lyons apskrities šerifas 
R. Ė. Gray areštavo du jau
nuolius, nušautojo pusbro
lius, kurie matė žmogžudy
stę.

Buvo areštuoti penki ku-

Riaušininkai Užmušė Kairo 
Policijos Viršininką

Kairo, Egiptas. — Per 
studentų demonstracijas 

prieš Egipto valdžią tapo 
užmuštas ir Kairo policijos 
galva Selim Žaki Paša. Jam 
pataikė paleista nuo stogo 
bomba.

Areštuota apie 500 stu
dentų.

Sumažėjo Užsieniniai Pel
nai Amerikonų Judžiams
Washington. — Ameriki

nės judamųjų paveikslų 
kompanijos šiemet gaus tik 
$100,000,000 iš užsienių už 
savo judžius, tai bus $38,- 
000,000 mažiau, negu per
nai. Užsieninius pelnus a- 
merikiniams judžiams . su
mažino ypač anglų boiko
tas.

kę kaip “sovietiniai šni
pai.”

Alger Hiss užvedė prieš 
Chambersą bylą kaip šmei
žiką. Tad Chambers sakėsi 
turįs dokumentus apie vadi
namus raudonuosius šnipus 
valdžioje.

Bet neva dokumentai 
keistai pasirodė tik pas pa
tį Chambersą. Vienas vadi
namų sekretų pasirašytas 
Williamo C. Bullitto, buvu
sio Amerikos ambasado- 
doriaus Francijai, kuris 
pervedė naciams Paryžių.

Chambers yra redakto
rius Time žurnalo, kurį lei
džia Henry Luce. O Luce y- 
ra Bullitto patronas.

Minimus neva sekretus 
tyrinės federalė grand džiū- 
rė New Yorke; tai ta pati 
džiurė, kuri įkaitino 12 ko
munistų vadų būk už są
mokslą nuversti Jungtinių 
Valstijų valdžią “jėga ir 
prievarta.” 

niui, kurį daugiausia apima 
Jungtinių Valstijų kapitali
stai.

Nors užgrobusieji valdžią 
karininkai paleido Gallego- 
są iš kalėjimo, bet jie vis 
dar kankina jo ministrus 
kalėjime, sako Gallegos.

Jis buvo pirmutinis Ve- 
nezuelos prezidentas, iš
rinktas visuotinais piliečių 
balsavimais.

kluksai. Du jau paleisti. 
Tardymui laikomi trys — 
Roderick L. Clifton, Wm. 
L. Howell ir James W. Spi
vey.

Nužudyto negro našlė A- 
my bijojo liudyti prieš 
žmogžudžius ir slapstėsi.

Du paskirti valstijos poli
cininkai, kaip sargai, paga- 
liaus, ją atgabeno į Lyons 
miestą, kad prisiektų war- 
rantus prieš žmogžudžius.

Francijos “Radikalai” 
Giria Marshallo Plana u

Paryžius. — Suvažiavi
mas vadinamos “radikalų- 
socialistų” partijos gyrė 
M'arshallo planą, esą, “už 
puikią, žmogmylišką pagal
bą” Francijai. Ta partija y- 
ra konservatyvė, nepažangi 
ir tik prisidengus smarkiu 
vardu. I

“BURDINGIERIUS” 
NUŠOVĖ MERGAITĘ

Philadelphia. — Parėjęs 
naktį girtas D.' J. Palo 
kėlė trukšmą. Šeimininkės 
duktė Anna Clara Depisp, 
15 metų, grasino pašaukt 
policiją. Už tai trukšmada- 
ris ir nušovė mergaitę.

--------- j------
ORAS.—šalta, giedra.
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Sovietai* Sako, Vakarinio
Berlyno Rinkiniai Smurtu
Padaryti ir Klastingi
Į Balsavimą Stotis Atėję Tik po Keletą Piliečiu

Berlin. — Amerikonai, 
anglai ir francūzai terori
zavo - baugino gyventojus 
savo užimtoje vakarinėje 
Berlyno dalyje, versdami 
juos balsuoti už socialdemo
kratus ir kitus dešiniuosius 

•rinkimuose praeitą sekma
dienį, kaip sakė oficialė So
vietų žinių agentūra TASS.

Anglai - amerikonai skel
bė, kad rinkimuose dalyva
vę 1,343,500 vakarinių ber
lyniečių; 64 nuošimčiai^ jų

Mike Quill Mojasi 
Pašalinti Kairiuosius

Chicago. CIO Transpor
to Darbininkų Unijos suva
žiavime Mike Quill, jos pir
mininkas, buria savo sėb
rus, kad pašalintų visus va
dinamus raudonuosius iš 
vadovybės vietų unijose, v

Dar tikrai nežinia, katrų 
delegatų yra daugiau suva
žiavime, ar Quillo dešiniųjų 
ar kairiųjų.

Quill yra gėdingai pasi
žymėjęs tuom, kad tik per 
jo pasidarbavimą New Yor
ke tapo pakelta kaina už va
žiavimą požeminiais trauki
niais ir eleveiteriais nuo 
penktuko iki dešimtuko.

Jūron Nukrito Kareivinis 
Lėktuvas sn 37 Žmonėmis

Honolulu. — Nukrito į 
vandenyną kareivinis tran
sporto lėktuvas C-54. Dingo 
7 jo įgulos nariai ir 30 ke
leivių. Lėktuvas gabeno ka
reivius iš Japonijos salos 
Okinawos į Spokane, Wa
shington. Toje saloje jie bu
vo specialiai lavinami per 3 
mėnesius.

Kiti lėktuvai ir laivai ieš
ko dingusių žmonių.

Pirm krintant, nelaimin
go lėktuvo radijas pranešė, 
jog sugedo du jo inžinai.

Vyskupai Prašo Paliuosuot 
Išdaviką Petainą

Paryžius. — Katalikų vy
skupai ragino Francijos 
valdžią paleist iš kalėjimo 
maršalą H. P. Petainą, 94 
metų amžiaus. Jis, uolus 
katalikas, įkalintas kaip 
Fraancijos išdavikas na
ciams. Vyskupai sakė, kad 
Petaino sveikata silpna. 
Teisingumo ministerija at
rado, jog kalėjimas negręsia 
pavojum jo gyvybei.

Graikijos Monarchistai Už
mušę 77 Partizanus

Athenai, Graikija.— Mo- 
narcho-fašistų komanda gi
riasi, kad jie mūšiuose ant 
Siatsikon kalno nukovę 77 
partizanus ir suėmę 55; bet 
slepia savo nuostolius.

Carlsville, Wis. — Sudu
žus lėktuvui, žuvo 3 biznie
riai.

balsavę už socialdemokra
tus, 19 nuoš. už klerikalus 
ir 16 nuoš. už liberalus.

(Rytinė Berlyno dalis yra 
Sovietų k o n t roliuojama. 
Praeitą savaitę rytinio 
Berlyno unijos ir politinės 
partijos, per savo atstovų 
sueigą, išrinko naują mies-- 
to valdžią.)

Sovietinė žinių agentūra 
TASS pirmadienį sakė:

—Vakarinio Berlyno rin
kimai neteisėti ir apgavingi. 
Gyventojai buvo gąsdini
mais verčiami balsuoti. Re
tai kur buvo matyti dau
giau kaip 2 arba keturi 
žmonės balsavimo stotyse. 
Vakarinio Berlyno gatvės 
buvo beveik tuščios, apart 
ekstra policijos.

Balsai nebuvo skaitomi 
balsavimo stotyse. Todėl ga
lima buvo juos suklastuoti.

Graikų Fašistai Mėto 
Moteris nuo Stogo

London. — Graikų parti
zanai pranešė, kad Graiki
jos fašistai numetė nuo po
licijos stoties stogo ir už
mušė Stavrulą Tsuhlu, 63 
metų moterį, kuomet ji at
sisakė liudyti prieš partiza
nus.

•

Monarcho-fašistai žmog
žudiškai kankina moteris, 
versdami jas liudyt, būk 
partizanai grobią graikų 
vaikus. 

____

Jankiai Prieš Rytinę 
Berlyno Valdžią

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos dele
gatai Jungt. Tautose pareiš
kė, kad Sovietai turį pirma 
panaikint naują Berlyno 
valdybą, sudarytą rytinėje, 
sovietinėje miesto dalyje, 
jeigu nori, kad per derybas 
būtų išspręstas ginčas dėl* 
Berlyno. a

Amerikonai, anglai ir 
francūzai taip įspėjo “bepu- x 
sišką” Jungt. Tautų Sau
gumo Tarybos komisiją, 
kuri svarsto klausimą dėl 
sovietinių markių įvedimo, 
kaipo vienintelių pinigų vi
sam Berlynui. 

—————————
Audros Siautėja Daugelyj 
Vakarinių Valstijų

Chicago. — Sniego ir lie
taus audros vargina vakari
nes valstijas. Vėjai pleška 
60 mylių per valandą. Aud
ra palietė ypač Illinojų, 
Kansas, Nebraską, Missou
ri, Mississippi, Oklahomą ir 
Michiganą.

Grants Pass, Oregon. — /
Sudužo ir sudegė autobu
sas, kuriuo važiavo widuri- ? 
nes mokyklos futbolininkai. ; 
2 mokiniai žuvo, 25 sužeis- 1 
ta. 

*



Kas Ką Rašo ir Sako

į

i

—Aš, Alfredas Bud vy d is,— 
senas Lietuvos miesto Jurbar
ko gyventojas. Čia aš esu gi
męs, augęs ir ilgą laiką dirbęs 
škiperiu Nemuno laivininkys
tėje. Karo metu aš pakliuvau 
Vokietijon, į anglų okupacinę 
zoną. Mano šeima—žmona ir 
du sūnūs—pasiliko tėviškėje, 
Jurbarke.

tai 
re-
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Kleinis, 
sve- 
Sto- 
bet 

savo
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Vokietijoje man teko dirbti 
privačioj vokiečių firmoj 
Miundene, * plaukiojau tos 
firmos laivais Miundenu, 
Vesdriu ir kanalu, čia 
pat netoli Hechstgachto 
(Hamburgo rajonas) buvo 
lietuviška DP stovykla špa- 
kenberg, kurioje gyveno ma
no uošvis Augustas Kleinis ir 
jo brolis Ermonas
kaip ir aš, pakliuvusieji 
timon šalin karo metu, 
vykioj aš negyvenau, 
dažnai būdavau ten pas 
gimines ir mačiau, kaip laiko
bėgyje augo lietuvių skaičius, 
norinčių grįžti tėvynėn. Bet 
išvažiavimą namo visokiau
siais būdais stengėsi sukliu
dyti stovyklos vadovybė. Ne
paišant to, lietuviai įvairiau
siais būdais išsiverždavo iš 
stovyklų ir su tarybinių atsto
vų repatriacijos reikalais pa
galba w išvykdavo į tėvynę. 
Tąrp išvažiavusiųjų tėvynėn 
buvo mano pažįstami' Zeno
nas" Antanaitis* ir Venclovai- 
tis.

Šių metų pavasarį aš ga
vau pirmą laišką iš žmonos. 
Ji parašė, kad gyva, sveika, 
gerai gyvena ir laukia mano 
sugrįžimo. Aš tučtuojau nu
važiavau į Hamburgą ir užsi
registravau tarybinėj misijoj, 
pareikšdamas norįs grįžti tė
vynėn. Grįžęs iš Hamburgo 
buvau sulaikytas špakenberg
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i Turtingieji Bėga
Įdomių žinių ateina iš Nankingo, čiang-kai-šekinės Ki

nijos sostinės. Turtingoji klasė ir Čiang-kai-šeko valdi
ninkai ten nusiminę, nusigandę ir net panikoje dėl to, 
kad bijosi komunistinių armijų atėjimo.

Čiang-kai-šeko valdžios tūlos ministerijos jau krausto
si iš miesto į Cantoną, kitos į čiunčiungą. Žmonės tai 
mato ir jiems yra geras įrodymas, jog Nankingas bus 
komunistinių armijų užimtas.

Bet tai dar ne viskas.
Išeidinėją iš Nankingo į pietus traukiniai yra pilni 

turčių. Turtingieji, bijodamiesi komunistinių armijų ar
tėjimo, krauna į traukinius savo turtus, sodina juosna 
savo šeimas, sėdasi patys ir “džiauna” linkui Cantono!

Spaudos korespondentai pažymi, jog šis turčių žygis 
žmonėms moralą pakerta labiau, negu kas kitas.

Mfes nemanome, kad vidutinis Nankingo pilietis, darbo 
žmogus, bijotųsi komunistinių armijų atėjimo. Priešin
gai, mes manome, jog didelė Nankingo • darbo žmonių 
dauguma laukia komunistinių armijų, laukia išsilaisvini
mo. Prieš tūlą laiką buvo spaudoje žinių, kad Nankinge 
laukiama sukilimo, kad ten veikia komunistai ir jų talki
ninkai; kai tik komunistinės armijos prie miesto priar
tės, tuojau Nankinge gali įvykti sukilimas.

Taigi valdžios įstaigų iškėlimas iš Nankingo negali 
tiems žmonėms moralo pakirsti. Turčių bėgimas taipgi 
negali pakirsti moralo. Liaudyje moralas, pasitikėjimas 
Čiang-kai-šeku ir jo valdžia jau senai yra pakirstas.

Jeigu žmonės piktinasi turčių bėgimu ir turto gabeni
mu, tai piktinasi tik dėl to, kad visa tai jiems aiškiai pa
rodo, kam čiang-kai-šeko valdžia tarnauja. Ji tarnauja 
turčiams. Kas turi pinigų, tam viskas galima.

Daugelis Kinijos turčių dar ir šiandien neleidžia savo 
sūnų kariuomenėn, bet jų vieton pasamdo vargdienius 
vyrukus. Galima įsivaizduoti, kokia gali būti armija iš 
sūsamdytų vargšelių.

Nankingo, kaip ir kitų Kinijos miestų, darbo žmonės 
numato štai ką: kai komunistinės armijos miestui rimtai 
pagrąsins,,kai čiang-kai-šekinės armijos iš ten trauksis 
(jei suspės), tai Čiang-kai-šekas įsakys joms naikinti 

.mieste viską, ką tik*gali. Jos ir naikins, nepaisydamos, 
kad mieste lieka žmonės, kiniečiai, kuriems teks ten gy
venti. k

.Bet turčiai iš ten jau bus išbėgę; jų turtas bus laikinai 
saugus kur nors pietinėje Kinijos dalyje. '

Juokinga, Jei Nebūtų Tragiška
Praėjusią savaitę vakarinėje Berlyno dalyje vyko rin

kiminės miesto kampanijos masiniai mitingai. Kaip ži
nia, gruodžio 5 dieną Berlyne, vakarinėje jo dalyje, bu
vo renkama miesto valdyba (vakarinei miesto daliai).

Įdomu tai, kad socialistų ruošiamuose masiniuose mi
tinguose buvo gniaužiamas bent koks laisvesnis žodis. Jei 
tik žmogus padarys kalbėtojui pastabą, paklaus klausi
mo, tai suorganizuoti socialistų mušeikos tuojau jį ap
šaukia komunistu ir baisiai sužaloja, sumuša.

Penktadienį buvo net taip: prie vienos salės, kur vyko 
socialistų mitingas, išanksto buvo parūpinta gydytojai ir 
slaugės sumuštiems gydyti. Jie laukė, kol prasidės mitin
gas.

Kai mitingas prasidėjo ir atsirado “komunistų”, tuo
jau jie buvo sumušti, sužaloti, na, ir tuojau atiduoti at
gabentiems gydytojams ir slaugėms pirmajai pagalbai 
suteikti, gydyti!....

Amerikos komercinės spaudos korespondentai Berly
ne ta sociąlistų “išmintimi” labai džiaugiasi.

Kokia tragi-komedija!

Visur Tas Pats
Uruguajaus lietuvių liaudies laikraštis “Darbas” (š. m. 

ąpal. 9 d.) rašo:
“Šacikausko, Lazdausko ir komp. pasirašytas atsipra

šant atsišaukimas buvo patalpintas nekuriuose buržuazi
nes spaudos organuose. Lietuvos vardu jie reikalauja 
kapitalistinių šalių “demokratinių” atstovų, kad jiems 
sugrąžintų fašistinę Lietuvą...

“Po atsišaukimu pasirašiusieji “veikėjai” prašo, kad 
atominės bombos diplomatai, naujojo karo kurstytojai, 
suvažiavę į Jungtinių Tautų Asamblėją Paryžiuje, jiems 

z išvaduotų Lietuvą. Atsišaukimas nuo pradžios ligi galo 
parašytas vadovaujantis melu ir prasimanymu apie lie- 

' tuvių tautos atsiekimus smetoninės santvarkos viešpa
tavimo laikais.

“Nesunku šiems individams skleisti melą ir klaidinti 
vietos skaitytojus. Kapitalistinė spauda mielai priima bet 
kokį prieštarvbinį šlamštą. Mes galėtumėm sumušti tuos 
melus, įrodydami faktais ir skaičiais apie mūsų tautos 
buvusį kultūrinį, moralinį bei medžiaginį skurdą, kada 
Lietuvoje šeimininkavo Šacikausko - Lazdausko draugų 
klika. Tačiau mes to negalime pasiekti ir Urugvajaus 
skaitytojams parodyti tiesą. “Objektyviškoji” buržuazi

ni// spauda pe tam tarnauja.
- “Truputį mus stebina tiktai Lazdausko draugystė su

NE KINIJAI, BET KINI
JOS PLĖŠIKAMS 
PAVOJUS /

Be galo išsigandusios ir 
nusiminusios Naujienos su
rado “Kinijoje pavojų.” 
Ten, mat, braška Čiang 
Kai-šeko plėšikų klikos dik
tatūra. Naujienos tiesiog 
šaukia:

Kai-šekas atsidurtų eilėse 
Mikolaičikų. Atrodo, jog 
taip ir bus. Tos dienos rei
kia ne tik tikėtis, bet ir 
laukti. ■

Kas įdomiausia, žinoma, 
kad • nuo to likimo Čiang 
Kai-šeko ir jo klikos nebe
išgelbės nė visos menševikų 
ašaros.

BARA NAUJUOSIUS 
IMIGRANTUS

Kanadoje tarybininkų lei
džiama “Nepriklaus omą 
Lietuva” rašo:

Daugumas tremtinių atvy
kusių iš Europos užsireko
mendavo labai gražiai kaip 
savo darbovietėse, taip ir vie
šajame gyvenime. Tačiau yra 
ir liūdnų išimčių.

Neseniai sulaužę sutartis 
Montrealą apleido trys lietu
vaitės. Dar blogiau, kad jos 
pabėgo nesusimokėdamos kai 
kuriu sąskaitų krautuvėse.4. *■ 4.

Kiti vėl drumsčia darnią 
pobūvių nuotaiką, štai Lietu
vių parapijos vakarienės me
tu vienas įsigėręs tremtinys 
labai nešvankais žodžiais svai
dėsi į moteris. Lietuvių klube 
teko pastebėti lietuvaičių, ku
rios savo laisvu elgesiu pikti
no ne vieną lankytoją.

Mums rašo darbininkai, ku
riuos atkvietė tabako auginto
jai, kad dalis jų draugų ne
pateisino savęs ūkyje, užgavo 
savo atkvietėjus ir dabar dėl
to sunku gauti afideRitus 
naujiems tremtiniams.

Netrūksta tokių, kurie pa
kliuvę į sunkesnį darbą, pa
sivėlina sau net prikaišioti sa
vo atkvietėjams, esą, jie būtų 
nevažiavę į Kanadą, jei būtų 
žinoję, kad čia taip “bloga.”

Atsiminkime, kad Vokieti
joje visi sakėme, kad būtume 
laimingi ir akmenų skaldyk
loje, kad tik kas nuvežtų į Ka
nadą.

Reikią, žinoma, žmogų 
barti už jo negražų sociali
nį užsilaikymą. Nedoras, 
nešvarus elgesys žemina 
kiekvieną visur ir visuomet.

Bet kas kita su atsisaky
mu nešti nepanešamos dar
bo naštos. Tie atkvietėjai, 
matyt, nori naujiems imig
rantams nulupti paskutinį 
kailį, nori juos beteisiais 
vergais laikyti. Už pasiprie
šinimą tokiai vergijai dar
bininkus negalima smerkti.

Mes jau esame davę nau- 
v j’ kurie turi savo darbu užsi

dirbti pragyvenimą, patari
mą, ką jie turi daryti. Jie 
turi stengtis klasiniai susi
prasti. Jie turi stoti į darbo 
unijas ir rūpintis savo gy
venimo pagerinimu. Asme
nišku įkarščiu būklės nepa
gerinsi. Darbo ir gyvenimo 
sąlygų pagerinimui reikia 
visų dirbančiųjų bendros 
veiklos. F. ‘

Naujieji imigrantai turi 
skaityti gerą darbininkišką 
spaudą, kaip mūsų dienraš
čiai Laisvė ir Vilnis. .Jie 
turi skaityti’ Lietuvių Lite
ratūros leidžiamas ^knygas 
ir iš jų šviestis. Kitais žo
džiais, jie turi įsitraukti į 
Amerikos darbininkų judė
jimą.

Komunistų ginkluotos jėgos 
veržiasi vis giliau į Kinijos 
tautinės vyriausybės teritoriją 
ir gręžia pavojus, kad bus pa
imta jos sostinė Nanking. 
Valdžia jau įsakė savo 250,000 
vyrų garnizonui Suchow mies
te, kuris guli už dvejeto šim
tų mylių į šiaur-vakarius nuo 
Nankingo, iš tėn pasitraukti 
ir eiti ginti sostinę. Bet kažin 
ar Suchow garnizonas galės 
pasiekti Nankingą, nes, sako, 
kad komunistų jėgos atkirto 
jam kelią iš pietų pusės.

žodžiu, padėtis Kinijoje da
rosi kas valandą vis labiau 
kritinga. Gen. Chiang Kai- 
shek šaukėsi į Jungtines Vals
tybes pagalbos, bet Washing- 
tonas paliko kurčias jo prašy
mui. Dabar atvyksta Kinijos 
prezidento žmona ieškoti pa
ramos šioje šalyje..

Tačiau Trumano adminis
tracijos žmoiiės kasdien kar
toja spaudos atstovams ir ži
nių agentūroms, kad p-ia 
Chiang Kai-shekienė būsianti 
priimta “mandagiai, bet šal
tai.” Vadinasi, iš Amerikos ji 
nesulauksianti nieko.

Jeigu Jungtinės Valstybės 
neduos Kinijai pagalbos, tai 
bolševikai ją užkariaus — ir 
didžiausia Azijos tauta atsi
durs už Geležinės Uždangos. 
Ar tuo bus Kinijos klausimas 
išspręstas? Anaiptol. Tada 
prieš Ameriką atsistos ne vie
nos Kinijos, bet visos Azijos 
problema.

(N.., gr. 1 d.) •

Bet tai nesąmonė, 
blofas. Čiang Kai-šeko 
žimo nuvertimas kaip tik 
išgelbėtų visą Aziją iš im
perialistinių plėšikų, iš ba
do ir baisaus atsilikimo. Ta 
milžiniška Kinija atsistotų 
greta tikrai laisvų, tikrai 
pažangių šalių. Žemės re
forma išgelbėtų šimtus mi
lijonų žmonių iš nuolatinio 
alkio padėties. Pakiltų liau
dies iniciatyva ir darbingu
mas, nes pirmu sykiu ji pa
sijustų laisva ir gerbiama.

Kinijos i š s i laisvinimas 
kaip tik palengvintų tarp-1 jai pribuvusiems lietuviams
tautinę padėtį. Amerikos 
žmonėms iš to būtų daug 
naudos. Azijos problema 
Amerikai sudaro ‘kaip tik 
korupcijos suėsto Čiang 
Kai-šeko režimo viešpatavi
mas. Ir dar kokią problemą! 
Tik bėgiu paskutinių poros, 
metų mūsų vyriausybė su
šėrė tam režimui mažiausia 
už keturis bilijonus dolerių 
visokių gerybių. Tie milži
niški Amerikos turtai tapo 
suversti kaip į kokią bedug
nę. Ir vis dar neužtenka. 
Čiang Kai-šekienė pribuvo 
reikalauti daugiau. Galo gi. 
nesimato.

Šita Azijos problema Ame
rikai tuojau išsispręstų, 
jeigu pilnai visoje Kinijoje, 
laimėtų liaudis, jeigu Čiang

“daktaru”. Prieš kelėtą metų Lazdauskas per kelis “Nau
jienų” numerius Šacikauskui nuplėšė kaukę. Dabar gi, 
kaip nieko nebūta, jie dideli draugai...”

Kas yra Uruguajuje, tas pats ir Jungtinėse Valstijose. 
Čionai tos pačios veislės ponai rašo visokias “prošenijas” 
ne tik Tautų Sąjungai, o ir aukštesniems Amerikos pa
reigūnams. Prieš prezidentinius rinkimus jie landžiojo 
kanceliarijose prezidento Trumano, taipgi gubernato
riaus Dewey’aus, — demokratų ir republikonų kandida
tų, abiem' pažadėdami’ savo balsus, jei tik jie prižadės 
padėti ant lėkštės Lietuvą ir sakyti: “štai, ponai, imkite 
ją ir darykite su ja, ką tik norite!”

Laikas tiems svieto juokintojajns suprasti, jog šian
dien niekas jiems Lietuvos negalį atiduoti, apart pačios 
lietuvių tautos, gi pastaroji, sykį išsilaisvinusi, niekad 
nesutiks pasiduoti vergijon antru kartu.

Lapkričio 4 dieną tarybi
nėje spaudoje pasirodė pra
nešimas apie tai, kad Ryga 
— Latvijos TSR sostinė pir
ma laiko įvykdė trečiųjų le
miamųjų pokarinio penk
mečio metų planą. Antrą 
sykį Rygos šlovingieji dar
bo žmonės įvykdo metinę 
programą savo miesto liau
dies ūkiui atkurti bei išvy
styti pritaikydami tai įžy
miajai datai — Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos šventei. Taip buvo 
1947 metais, taip pasikarto
jo ir 1948 metais.

Puiki rygiečių pergalė 
byloja visam pasauliui apie 
latvių darbo žmonių lieps
ningą tarybinį patriotizmą, 
apie jų beribę meilę ir atsi
davimą tarybinei Tėvynei. 
Rygos proletarų, kovotojų 
prieš autokratiją bei kapi
talizmą revoliucinės tradici
jos įėjo į Rusijos darbinin
kų klasės auksinę pergalių 
knygą.

Rygos bolševikai nuo pir
mųjų tarybų valdžios dienų 
pasiaukojančiai kovojo dėl 
socialistinės Tėvynės sukle
stėjimo, prieš josios vidaus 
bei išorės priešus. Anglų, 
amerikiečių bei vokiečių 
imperialistų pagalba 1918 
metais buvo sukurta bur
žuazinė Latvija, tapusi sve
timšalių kapitalistinių mo
nopolijų tėvonija. Tačiau, 
šlovingieji Rygos proletarai 
visuomet buvo ištikimi ne
nugalimai marksizmo vėlia
vai. Ir 1940 metais Latvijos 
darbo žmonės Rygos pro
letarų - bolševikų vadovau
jami paskelbė tarybų val
džią, likvidavo svetimšalių 
ir vietinių kapitalistų bei 
baronų viešpatavimą. Neil
gai teko Latvijos gyvento
jams naudotis laisvomis ta
rybinės socialistinės san
tvarkos sąylgomis. 1941 m. 
birželio mėnesį vokiškosios- 
fašistinės gaujos įsiveržė į 
Latviją, paskandino j ą 
kraujuose, sugriovė josios 
gamyklas ir fabrikus, gele
žinkelius ir kultūros įstai
gas, išnaikino dešimtis tūk
stančių josios gražiausių 
sūnų ir dukterų.

Tik prieš 4 metus Tary
binė Armija — armija-iš- 
vaduotoja — išvadavo Ry
gą. Per tuos 4 metus Rygos 
darbo žmonės TSR Sąjun
gos vyriausybės, Maskvos 
ir Leningrado, Ukrainos, 
Uralo, Vidurinės Azijos 
darbo žmonių padedami ne 
tik atstatė, atkūrė visas 
miesto pramonines įmones, 
bet ir pastatė dešimtis nau
jų gamyklų bei fabrikų. 
Nauja technikine baze at
kurta Rygos vagonų ga
mykla pasidarė stambiausia 
Tarybų Sąjungos įmone. Iš 
naujo pastatyta elektrinių 
mašinų gamykla. Naujai y- 
ra pastatytos penicillino ga
mykla ir laivų statybos bei 
remonto gamyklos. Rekon
struota ir žymiai yra pra
plėsta dviračių gamykla, 
radijotechnikos ,turbinų ga
mykla ir eilė kitų įmonių. 
Per 3 metus ir 8 mėnesius, 
kurie sekė po Rygos išvada
vimo iš vokiškųjų okupantų, 
pramoninėms į m on ė m s, 
transportui, komunaliniam 
bei butų ūkiui atkurti, pra
plėsti ir naujai pastatyti 
Latvijos sostinė išleido dau
giau kaip 700 milijonų rub
lių.

Rygos darbininkai ir spe
cialistai, šlovingieji sūnūs 
ir ainiai tų, kas 1905 ir 1917 
metais drauge su visais Ru
sijos darbo žmonėmis kovo
jo prieš autokratiją ir kapi
talizmą, kovos su vokiškai
siais - fašistiniais okupan-

Rygos Darbo Žmonių Dovana Savo Tėvynei
Rašo J. U.

tais 1941 - 1945 metais ak
tyvui dalyviai dabar su di
džiule energija kovoja dėl 
pokarinio stalininio penk
mečio įvykdymo per 4 me
tus. Tarybinė santvarka pa
gimdė Latvijoje, kaip ir vi
sose kitose respublikose, į- 
einančiose į TSRS, naujus 
žmones, kuriems darbas iš 
peiktino ir sunkaus jungo 
virto garbės, narsumo ir 
didvyriškumo dalyku. Ry
gos fabriko . “Bolševička” 
audėja - daugiastaklininkė 
Emilija Vagina 1948 me
tais įvykdė devynias meti
nes normas. Devintosios me
tinės normos sąskaiton dir
ba “VEF” gamyklos dau- 
giastaklininkas Strodas, ra- 
dijotechnikos g a m y k los 
štampuotojas Kisis, turbinų 
gamyklos formuotojas Gra-

va ir daug, daug kitų. Ry
gos įmonėse priskaitoma 
19,600 stachanovininkų ir 
15,530 spartuolių. Iš jų 1032 
žmonės jau įvykdė penkerių 
metų užduotį, 3569 žmonės 
įvykdė po 4 metines nor
mas ir 468 jau cĮirba 11952-53 
metų sąskaiton. Rygos dar
bo žmonės karštai atsiliepė 
į 35 Maskvos įmonių šūkį 
dėl viršumplaninių socialis
tinių sukaupų. Rygos pra
monės darbuotojai įsiparei
gojo šiemet duoti 97 mili
jardus rublių pelno viršum 
plano-. 1948 m. lapkričio 1 
dienai Rygos gamyklos ir 
fabrikai jau davė 72,300 
rublių viršumplaninio pel
no.

Šitaip dirba Tarybų Latvi
jos šlovingosios sostinės ta
rybiniai žmonės?

Teroristai iš Špakenhergo 
Stovyklos

Stovyklos policijos. Policijos 
viršininkas Kairys per kvotą 
pradėjo grąsinti, kad man 
teks nukentėti, jei neišmesta 
iš galvos minties apie sugrį
žimą namo. Man beišeinant 
iš stovyklinės policijos patal
pų, buvau užpultas paties 
policijos viršininko Kairio ir 
penkių policininkų. Stipriu 
smūgiu per galvą jie parbloš
kė mane žemėn, mindė ko
jomis, sužalojo krūtinę ir 
plaučius. Lietuviai iš špaken- 
berg stovyklos nuvežė mane 
ligoninėn Hechstgachte. De
šimt parų buvau be sąmonės.

Po užpuolimo, kuris sujai> 
dino visą stovyklą, mano uoš
vis ir DP stovyklos gyvento
jai įskundė stovyklos policiją 
anglų teisme. Teisme polici
jos viršininkas Kairys atvirai 
pareiškė, kad užpuolė mane 
visai sąmoningai, mat, nėra 
man jokio reikalo važiuoti į 
Lietuvą.

Vos tik pas mane atsirado 
jėgos ir pasijutau galįs išlai
kyti kelionę, aš nuvažiavau į 
Hamburgą, o iš tenpcrBraun- 
šveigą į gimtąją Lietuvą. 
Drauge su manim tėvynėn su
grįžo daug lietuvių iš špa- 
kenberg stovyklos.

Rugsėjo pradžioje aš atva
žiavau į Jurbarką ir po ilgų 
persiskyrimo metų vėl pasi
mačiau su savo šeima. Aš la
bai laimingas, kad grįžau tė
vynėn. šiuo metu aš gydausi 
pas gerus gydytojus naujai 
pastatytoj miesto poliklinikoj. 
Visi mano šeimos nariai gyvi 
ir sveiki, mano gyvenimas rie
da ramiai ir aš be baimės gal
voju apie rytojaus dieną.

ALFREDAS BUDVYDIS.
Jurbarkas, 
Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika.

. Daugiau Aukų Bylos 
Vedimui ♦

Ir vėl gavome gerokos finansinės paramos ieškojimui 
teisybės teisme. Smagu, kad mūsų priedeliai mus pare
mia. Šiuo tarpu aukojo sekami:

LDS. 13 kuopa, Richmond Hill, N. Y........ $15.00
Moterų Pažangos Kliubas, Detroit, Mich. . 10.00

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00

LLD 185 kuopa, Richmond Hill, N. Y. ... 
J. Benaitis, Flushing, N. Y.....................
Milinkevičius, Brooklyn, N. Y................
Briedis, Brooklyn, N. Y. ..:..................
Kazimieras Judickas, Easton, Pa..........
Mr. ir Mrs. Marucie Farion, Easton, Pa. . 
Kūlikai, Brooklyn, N. Y...........<.............
Agota ir Jonas Yesadavich,

K New Kensington, Pa..........
Ona šlapikienė, Easton, Pa.....................
Albertas Šlapikas, Easton, Pa..................
Dziovėnas, Brooklyn, N. Y.......................

11

11

11

11

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 ,

Majauskas,
Šiulvas,
Lagiški,
Andriulevičius
Meškenienė,

Širdingai dėkui visiems aukotojams.
Visais reikalais rašykite:

Lithuanian Building Corporation, 
110-06 Atlantic Ave.; Richmond Hili 19, N.



■

>

Kaip V eikia Tarybų Sąjungos 
Rinkimine Sistema

Rašo E. š.
Kiekviena rinkiminė kam

panija yra svarbiausias po
litinis įvykis Tarybinės vi
suomenės gyvenime. Val
džios organai, formuojami 
rinkimų pagrindais, nėra a- 
titrūkę nuo liaudies, arba 
kažkas stovįs virš jos; jie 
tampriai ir kasdien surišti 
su plačiomis liaudies masė
mis. Todėl kiekvienam tary
biniam žmogui dalyvavimas 
rinkimuose yra artimas gy
vybinis reikalas.

Tarybų Sąjungos piliečiai 
kas 4 metai dalyvauja TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos ir 
Sąjunginės respublik, Aukš
čiausiosios Tarybos rinki
muose, kas 2 metai — kraš
to, srities, miesto, rajonų ir 
kaimo apylinkių darbo žmo
nių deputatų Tarybų rinki
muose.

Pirmasis rinkiminės kam
panijos etapas prasideda 
formavimu rinkiminių ko
misijų, kurios paruošia ir 
praveda rinkimus ir saugo, 
kad teisingai būtų pritaiko
mas rinkiminis įstatymas. 
Šitos komisijos sudaromos 
iš įvairių visuomeninių or
ganizacijų atstovų (profsą
jungų, kooperatyvų, moks
lo, kultūrinių, technikos 
draugijų, komunistų parti
jos, komjaunimo sąjungos 
organizacijų, įmonių ir į- 
staigų darbininkų bei tar
nautojų • kolektyvų, kolekty
vinių ūkių, tarybinių ūkių,, 
karinių dalių ir t.t.).

Rinkimams į TSRS Auk
ščiausiąsias Tarybas vado
vauja Centrinė Rinkiminė 
Komisija, kuri tvarko są
junginių ir autonominių 
respublikų, apygardų ir a- 
pylinkių rinkiminių komisi
jų veiklą.

Rinkimai pravedami apy
gardomis, kurių skaičius 
priklauso nuo atstovauja
mosios normos, nustatytos 
šiam renkamam organui. 
Paimsim, pavyzdžiui, rinki
mus į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Ji, kaip žinoma, su
daryta iš dviejų rūmų. At
stovaujamoji norma į Są
jungos Tarybą: vienas de
putatas kiekvieniems 300 
tūkstančių gyventojų; Tau
tybių Taryba, specialiai pa
šaukta atspindėti specifi
nius tautinius daugybės 
tautų, gyvenančių Tarybų 
šalyje, interesus, formuoja
ma kitokiu principu. Tad, 
kiekviena iš šešiolikos są
junginių respublikų nepri
klausomai nuo jos gyvento
jų skaičiaus, siunčia į Tau
tų Tarybą 25 deputatus, 
kiekviena autonominė res
publika — 11 deputatų, 
kiekviena autonominė sri
tis — 5, kiekviena 
apygarda — vieną 
tatą.

Per paskutinius 
mus, 1946 metais,
teritorijoj buvo sudaryta 
656 rinkiminės apygardos 
rinkimams į Sąjungos Ta
rybą ir 631 apygarda rinki
mams į Tautybių Tarybą.

Visos rinkiminės apy
gardos skirstomos į rinki
mines apylinkes, kurios su
daromos prieš pusantro mė
nesio iki rinkimų.

“Nuostatai dėl rinkimų į 
TSRS Aukščiausiąją Tary
bą” numato atskirų rinki
minių apylinkių sudarymą 
rajonams su 1500-3000 gy
ventojų miestuose ir 500- 
2000 žmonių kaimo vietovė
se.

Be to, tolimuose rajonuo
se leidžiama sudaryti rin
kiminės apylinkės gyven
vietėms, kur tėra 100, o

Tolimosios Šiaurės tautinė
se apygardose, kalnuotuo
se ir labai nutolusiuose ra
jonuose net 50 gyventojų.

Rinkiminės apylinkės su
daromos taip pat ligoninė
se, gimdymo ir invalidų na
muose, kariuomenės dalyse, 
tolimųjų kelionių trauki
niuose. Čia kaip tik matyti 
būdingas Tarybų Sąjungai 
rūpinimasis visokeriopai 
palengvinti rinkėjui įvyk
dyti jo pilietinę pareigą, su
daryti jam labiausiai palan
kias sąlygas, laiduojančias 
laisvą valios pareiškimą.

Rinkiminėms apylinkėms 
Tarybų Sąjungoj paveda
mos pačios geriausios, erd
viausios, šviesiausios ir pa
togiausios patalpos.

Svarbus rinkiminės kam
panijos momentas yra kan
didatų į deputatus išstaty
mas. Pagal TSRS Konstitu
ciją ir tautinių respublikų 
konstitucijas teisę išstatyti 
kandidatus turi profsąjun
gos, komunistų partijos ir 
komjaunimo ’organizacijos, 
pramoninių įmonių ir įstai
gų darbininkų bei tarnauto
jų, kolektyvinių, ūkių, tary
binių ūkių, kultūrinių drau
gijų, kariuomenės dalių ko
lektyvai. Kiekviena kandi
datūra apygardos rinkimi
nės komisijos registruoja
ma.

Tarybinė rinkiminė sis
tema nepažįsta tų nedorų 
metodų bei priemonių, ku
rie lydi rinkimines kampa
nijas buržuazinėse šalyse. 
Tarybų Sąjungoj negali bū
ti nei korupcijos, kurios pa
galba kapitalistai praveda 
jiems tinkamus kandidatus, 
nei rinkiminių aferų, ku
rias daro tamsūs vertelgos, 
kaip antai, žinomas Pen- 
dergastas JAV.

“Mano manymu — sakė 
J. V. Stalinas 1946 m. rin
kimų išvakarėse, jog rinki
minė kampanija yra rinkė
jų teismas, kuriame teisia
ma komunistų partija, kaip 
valdančioji partija., O rin
kimu rezultatai reikš rinkė- c
jų sprendimą.”

Rinkiminės kampanijos 
lemiamu momentu yra rin
kimų diena. Rinkimai būti
nai vykdomi nedarbo dieną; 
balsavimas pradedamas 6 
vai. ryto ir baigiamas 12 
vai. nakties vietiniu laiku.

Rinkiminių biuletenių už
pildymas vyksta specialiai 
įrengtose kabinose. Rinkė
jas palieka kiekviename

rinkiminiame biuleteny to 
kandidato pavardę, už kurį 
jis balsuoja, išbraukdamas 
likusiųjų pavardes. Paskui 
jis įmeta biuletenį į rinki
minę urną. Kiekvienas rin
kėjas balsuoja asmeniškai, 
atvykęs tam tikslui į rinki
minę apylinkę. Į sergančius 
rinkėjus jų prašymu nu
kreipiami su specialinėmis 
urnomis rinkimų apylinkės 
komisijos nariai, kad paim
tų biuletenius netarpiškai 
namuose. Pasenėliams ir.in
validams rinkimų dieną su
teikiamas transportas, kad 
galėtų nuvažiuoti į rinkimi
nę apylinkę ir grįžti.

Pasibaigus balsavimui 
rinkiminė komisija atvožia 
rinkimines, dėžes ir pradeda 
skaičiuoti balsus. Patalpose, 
kur viešai skaičiuojami bal
sai, yra visuomeninių orga
nizacijų, darbo žmonių 
draugijų atstovai, o taip 
pat spaudos korespondentai.

Baigus skaičiuoti balsus 
apylinkės rinkiminė komi
sija surašo balsavimo proto
kolą, kuris paskui pateikia
mas apygardos rinkiminei 
komisijai. Apygardos rinki
minė komisija pagal apylin
kių rinkiminių komisijų 
protokolus suskaičiuoja bal
sus ir nustato balsų skaičių, 
paduotų už kiekvieną kan
didatą j deputatus.

Tarybinė rinkiminė siste
ma pašalina bet kurį gali
mumą per rinkimus iškrai
pyti liaudies valią ir aprū
pina visų rinkėjų dalyvavi
mą rinkimuose. Taip, pa
vyzdžiui, 1946 m. vasario 
mėn. rinkimuose į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą bal
savime dalyvavo 99.7 proc. 
bendro rinkėjų skaičiaus; iš 
jų už komunistų ir neparti
nių bloko kandidatus balsa
vo 99.18 proc.

Tokiais pat puikiais re
zultatais praėjo ir 1948 m. 
vasario mėnesio rinkimai j 
sąjunginių respublikų Auk
ščiausiąsias Tarybas.

Italijos Valdžia Ketina 
Kariaut prieš Sovietus

Roma. — Italijos užsie
nio reikalų ministras, gra
fas Sforza seime sake:

— Apsigaudineja tie, ku
rie svajoja, kad Italija sto
vės nuošaliai, jeigu kils ka
ras (tarp vakarinių valsty
bių ir Sovietų Sąjungos).

(Washingtono valdžia 
planuoja įjungt Italiją į va
karų santarvę prieš Sovie
tus.)

tautinė 
deputa-

rinki- 
TSRS

Nedora Moteris
Rašo JACK LONDON

Loreta atsilankė Santa Kla
roje, nes ji buvo susipykusi su 
Riliu. Rilis negalėjo suprasti. 
Jo sesuo pranešė, kad jis visą 
naktį vaikščiojo ii- dejavo. 
Loreta taip pat nemiegojo, 
nes ji beveik visą naktį verkė. 
Daizė apie tai žinojo, kadan
gi Loreta verkė jps glėbyje. 
Ir Daizės vyras kapitonas Ki
tas taip pat žinojo. Loretos 
ašaros ir Daizės raminimai su
trukdė jam daug miego.

Kapitonas Kitas nemėgdavo 
neišmiegoti. Re to, jis neno
rėjo, kad Loreta ištekėtų už 
Rilio----- nei už ko nors kito.
Kapitonas Kitas buvo įsitiki-, 
nęs, kad jaunesnės sesers pa
galba būtinai reikalinga Dai
zės šeimininkavimui. Tačiau 
jis to garsiai nepasakė. Bet
gi jis visuomet tvirtindavo, 
kad Loreta dar yra per jauna 
galvoti apie vedybas. Ir taip 
kapitonui Kitui gimė mintis 
išsiųsti Loretą aplankyti misis 
Ileminguėją. Ten nebus jo
kio Bilio.

Dar prieš tai, negu išbuvo 
savaitę Santa Klaroje, Loreta 
įsitikino, kad kapitono Kito 
idėja buvo gera. Pirma: nors 
Rilis niekuomet tuo nepatikės, 
ji nenori už jo tekėti. An
tra: nors .ir kapitonas Kitas 
tuo nepatikės, ji nenori palik
ti Daizės. Kai Loreta išbuvo 
Santa Klaroje dvi savaites, jai 
pasidarė visiškai aišku, kad ji 
nenori tekėti už Bilio. Tačiau 
ji nebuvo tikra, ar nenori pa
likti Daizės. Tai buvo ne dėl 
to, kad ji mažiau Daizę mylė
ti], bet todėl, kad jai kilo 
abejonių.

Loretos atvykimo dieną mi
sis Heminguejos smegenyse 
gimė neaiškus planas. Kitą 
dieną ji prasitarė savo vyrui 
Džekui Ilcminguejui, kad Lo
reta yra negudrus jaunas su
tvėrimas, ir, jei ne jos meilus 
naivumas, ji būtų visiškai 
kvaila. Ir, patvirtindama savo 
žodžius, misis Hemingueja pa
pasakojo savo vyrui keletą da
lykų, kurie jį pralinksmino. 
Trečią dieną misis Hemingue- 
jos planas paaiškėjo. Tada ji 
parašė laišką. Ant voko ji 
pažymėjo adresą: “Misteriui 
Edvardui Bešfordui, Atėnų 
Klubas, San Francisko.”

“Brangus Nedai“—šiais žo
džiais prasidėjo laiškas. Ka
daise, dar prieš jos vestuves, 
jis buvo apie tris savaites karš
tai ją įsimylėjęs. Bet ji susi
rišo su Džeku Hemingueju, 
kuriam ji pati, kaip ir jos šir
dis, pirmiau pasižadėjo, o Ne- 
das Bešfordap pažiūrėjo į tai, 
kaip filosofas, ir jam neplyšo 
dėl to širdis. šį išgyvenimą 
jis tepridėjo prie visų kitų, 
surankiotų panašiais .atvejais, 
iš kurių buvo susidaręs ištisą 
filosofiją. Savo meniška ir 
temperamentinga sielo jis bu-

triumuo-

neapves- 
pritrūko 

paaiškin-

BOGOTA, Kolombija. — 
Šio krašto valdžia skundžia
si, kad jankių žibalo kom
panijos suka priklausomus vo graikas—nuvargęs graikas. 
Kolombijai pelnus. Jis mėgdavo cituoti Nitšę, tuo

Laivakroviarns sustreikavus, 45,000 ranku nustojus 
dirbti, buvo sustabdytas ir traukiniais gabenimas 
prekių, tūkstančiai vagonų stovėjo stotyse. Mato- 

masis pats nešant savo bagažą yra John D.
Rockefeller 3-sis. Rytinio pajūrio laivakroviai jau sugrįžo darban^ laimėję šiokius to

kius pagerinimus, nors ir ne viską, ko reikalavo.

duodamas suprasti, kad ir jis 
persirgęs, tą ilgą ligą, kurią su
kelia uolus tiesos ieškojimas; 
jis taip pat pasveikęs ir esąs 
perdaug prityręs, perdaug 
Įžvalgus, perdaug protingas, 
kad jį vėl galėtų pagauti jau
nuoliška tiesos meilės bepro
tybe. Jis dažnai cituodavo: 
“Garbinti vaidinius, tikėti 
formomis, tonais bei žodžiais 
—visu vaidinių Olimpu.“ Ir 
šitą ištrauką jis visuomet už
baigdavo: “Tie graikai pačia 
savo esme paviršutiniški !“

Jis buvo dar gana jaunas 
graikas, bet išvargęs ir išsi
sėmęs. Tais atvejais, kai jis 
netekdavo savo įprastos aukš
tos filosofinės pusiausvyros ir 
jį apimdavo pesimizmas, visos 
moterys jam atrodydavo neiš
tikimos ir nepatikimos. Jis 
netikėjo moterų teisingumu; 
tačiau būdamas ištikimas savo 
mokytojui vokiečiui, jis nenu- 
plešdavo to lengvučio šydo, 
po kuriuo slėpėsi jų melas. 
Jis būdavo patenkintas, galė
damas laikyti jas tik vaidi
niais ir tuo džiaugtis. Jis bu
vo pačia savo esme paviršuti
niškas.

“Džekas prašo, kad neuž
mirščiau palinkėti jums gero 
vėjo“-—rašė misis Hemingueja 
savo laiške, “ir pasakyčiau, 
kad atsivežtumėte savo žvejy
bos įrankius.“ Misis Ilemin- 
gueja savo laiške rašė ir apie 
kitus dalykus. Ji pasakojo, 
jog pagaliau esanti pasiruošu
si parodyti jam visiškai tei
singą, skaisčią ir nekaltą mo
terį. “šioje planetoje nieka
da dar nebuvo išsiskleidęs nuo
širdesnis ir nekaltesnis mote
riškumo pumpuras.” Tai buvo 
vienas iš daugelio variantų, 
kuriais ji išdėstė savo moty
vus. Ir savo vyrui ji 
dama tarė:

—Jei aš šį kartą 
dinsiu Nedo... — jai 
žodžių ir fantazijos
ti, kas atsitiktų baisiuoju prie
šingu atveju.

Priešingai visiems savo spė
liojimams, Loreta pajuto, jog 
Santa Klaroje ji nėra nelai
minga. Tiesa, Bilis rašė jai 
kiekvieną dieną, bet jo laiškai 
buvo ne taip įkyrūs, kaip jo 
artumas. Taip pat ir persi
skyrimas su Daize nebuvo jai 
toks sunkus, kaip ji anksčiau 
tai įsivaizdavo. Pirmą kartą 
gyvenime Daizės brandi, iš
baigta ir spindinti asmenybė 
jos netemdė. Tokiose palan
kiose aplinkybėse Loretai ne
trukus atiteko pirmaujantis 
vaidmuo, o misis Hemingueja 
kukliai ir be jokios gėdos pa
sitraukė į šalį.

Loreta pradėjo įsitikinti, 
kad ji nėra blyški planeta, 
šViečianti atspindžiu. Visai 
nejučiomis ji tapo mažu dė
mesio centru. Kai ji sėdėda
vo prie pianino, visuomet at
sirasdavo, kas verstų pusla
pius ir pareikštų savo susi
žavėjimą ta ar kita daina. Jei 
iškrisdavo jai nosinė, tai ir 
čia būdavo, kas pakelia ją. 
Atsirasdavo taip pat ir tokių, 
kurie lydėdavo ją, kai ji ei
davo pasivaikščioti arba skin
ti gėlių. Taip pat ji išmoko 
mėtyti muses į ramų kūdros 
vandenį arba į sraupią upę ir 
išnarplioti į krūmus įsipynu
sias šilkines ir gyslines meš
keres.

Džekas Hemminguejus ne
mėgo pradedančiųjų mokyti, 
todėl žvejodavo daugiausia 
vienas, tuo būdu suteikdamas 
Nedui Bešfordui apsčiai laiko 
stebėti Loretą, kaip vaidinį. 
Taip, ji atitiko visus jo filoso
fijos reikalavimus. Jos mėly
nos akys turėjo atvirą berniu
ko žvilgsnį ,ir jis džiaugėsi jo
mis visa sa*vo siela ir draudė 
sau galvoti apie tą dviveidiš
kumą, kuris, pagal jo filoso
fiją, turėtų slypėti jų gelmė
se. Ji buvo gracinga, kaip' 
Įeina gėlė, spalva ir trapumu 
panaši į kinų porceliną; nebo
damas Bernardo Šou, kuriam 
tikėjo, jis džiaugėsi visu tuo; 
negalvodamas apie joje kun-

kukuojančią gyvybės jėgą.
Loreta pražydo. Ji greitai 

subrendo. Ji pareiškė savo 
norus ir pageidavimus, kurie 
nevisai sutiko su Daizės norais 
ir pageidavimais. Džekas He- 
minguejus ją lepino, Alicija 
Hemingueja paikino, o Nedas 
Bešfordas domėjosi ja, di
džiai atsidėjęs. Jie skatino 
jos užgaidas, juokėsi iš jos 
kvailysčių, ir ji pasidarė graži, 
maža tirone, į ką yra linku
sios visos gražios ir švelnios 
moterys. Aplinka, lyg mig
domieji vaistai, veikė jos anks
tyvesnįjį troškimą visuomet 
gyventi su Daize. Šis troški
mas nebedilgino jos, kaip 
anomis dienomis, kai ji drau
gavo su Biliu. Juo labiau ji 
stebėjo Bilį, juo labiau įsiti
kindavo, kad jokiu būdu ne
galėtų gyventi be Daizės. Bet 
juo labiau ji stebėjo Nedą 
Bešfordą, juo labiau ėmė už
miršti, kad jai taip būtinai 
reikalinga Daizė.

Nedas Bešfordas taip pat 
kai ką užmiršdavo. Jis supai
niodavo paviršutiniškumą su 
įsigilinimu- ir nebeskirdavo 
vaidinių nuo realybės, kol pa
galiau pradėjo juos laikyti 
vienu dalyku . Loreta skyrėsi 
nuo kitų moterų. Joje nebu
vo nieko paslėpta. Ji buvo 
natūrali. Jis tai pasakė misis 
Heminguejai ir netgi dar dau
giau,, o ji pritarė jam, bet tą 
pačią akimirką pastebėjo, kad 
jos vyras reikšmingai mirkte
lėjo.

Kaip tik tuo metu Loreta 
ir gavo iš Bilio laišką, kuris 
kai kuo skyrėsi nuo kitų, 
šiaip, kaip ir visų jo laiškų, 
taip šio, turinys buvo keistas. 
Tai buvo ilgas pasakojimas 
apie išgyvenimus ir kančias, 
apie savo nervingumą ir nemi
gą ir apie širdies būseną. To
liau sekė priekaištai, kokių jis 
prieš tai niekada nedarydavo. 
Jie buvo pakankamai skau
dūs. kad pravirkdintų ją ir 
paliktų jos veide tragiškumo 
pėdsakus. Su tokia tragiška 
išraiška ji atėjo ir prie pus
ryčių stalo. Tai sudomino mi
sis Hemingueją ir kankino Ne
dą. Jie sužiuro į jį, norėdami 
gauti paaiškinimą, bet jis tik
tai pakraipė galvą.

—Aš sužinosiu šį vakarą,— 
tarė misis Hemingueja savo 
vyrui. Bet Nedas užtiko po 
pietų Loretą didžiajame salio- 
ne. Ji bandė nusisukti. Jis 
pagriebė jos rankas, ir ji at
kreipė į jį savo veidą drėgno
mis blakstienomis ir dreban
čiomis lūpomis. Jis pažvelgė 
į ją tyliai ir meiliai. Blaks
tienos dar labiau sudrėko.

—Na, na, neverk, mažyte,— 
tarė jis švelniai.

Paskui, lyg norėdamas ap
saugoti, apkabino savo ranka 
jos liemenį. O ji, kaip nu
vargęs vaikas, paslėpė savo 
veidą ant jo peties. Jis su
drebėjo neįprastu būdu grai
kui, pasveikusiam iš ilgos li
gos.

—O, Nedai,—verkšleno ji, 
įsikniaupusi į jo petį. — Kad 
jūs žinotumėte, kokia aš ne
dora.

Jis atlaidžiai nusišypsojo ir 
giliai atsiduso, jos plaukų 
kvapo svaiginamas. Jis prisi
minė daugybę savo išgyveni
mų su moterimis ir dar kar
tą giliai atsiduso. Jam atro
dė, kad iš jos sklido žavus 
vaiko švelnumas -7- “nekaltos 
sielos dvelkimas,“ — taip iš
sireiškė jis savo mintyse.

Paskui pastebėjo, kad ji 
ėmė dar labiau verkti.

—Kas tau, mažyte? — pa
klausė jis pataikaujančiu bal
su ir beveik visai tėviškai. — 
Gal Džekas tave užgavo? Ar 
gal taVo didžiai mylima sesu
tė nustojo rašiusi?

Ji nieko neatsakė, ir jis pa
juto, kad iš tikrųjų turi pa
bučiuoti jos plaukus ir kad 
jau nebegalės atsakyti už sa
vo veiksmus, jei ši padėtis už
sitęstų ilgiau.

—Pasakykite man,—tarė jis 
švelniai, — o paskui’ pažiūrėsi
me, gal aš galėsiu kuo nors 
jums padėti.

—Aš negaliu, jūs paniekin
site mane. O, Nedai, man taip

gėda!
Jis nusijuokė, netikėdamas, 

ir savo lįipomis švelniai palte-S; 
tė jos plaukus, taip švelniai, 
kad ji net nepajuto.

—Brangioji, mažyte, pa
mirškime viską, kas ten bebū
tų. Aš noriu pasakyti taut 
kaip aš myliu...

Iš džiaugsmo ji gatsiai su- 
suko, o paskiau sudejavo...

—Per vėlu!
—Per vėlu ?—nustebęs pa

kartojo jis.
—O, kodėl aš tai padariau ? 

Kodėl aš tai padariau ? — ai- , 
manavo ji.

Jo .širdis staiga apmirė.
—Kas?—paklausė jis. . „ffS
—O aš.. . jis. . . Bilis. Aš 

esu tokia nedora moteris, Ne
dai! Aš žinau, jūs daugiau 
niekuomet nebekalbėsite su JIS 
manimi. t

— šitas..*. Bilis, 
jis mikčiodamas,—ar jis jūsų 
brolis ?

—rNe... jis... aš nežino
jau, aš buvau tokia jauna. Aš 
nieko negalėjau padaryti. O, 
aš išeisiu iš proto! aš išeisiu • 
iš proto! '

Kaip tik tada Loreta paju
to, kad jo petys ir ją apka
binusioji ranka suglebo. Jis * 
švelniai pasitraukė ir atsargiai 
pasodina ją į fotelį ,0 ji įsi
kniaupė veidu į atlošą ir vėl 
pradėjo verkti. Jis karingai 
užraitė ūsus ir, pasitraukęs ki
tą kėdę, atsisėdo.

—Aš. . . aš nesuprantu,— 
tarė jis.

—Aš tokia nelaiminga,—su
dejavo ji.

—Kodėl nelaiminga?
-/-Nes... jis... jis nori, 

kad aš tekėčiau už jo.
Jo veidas vienu akimirksniu 

nušvito, ir jis švelniai uždėjo 
savo rankas ant jos.

—Dėl to nė viena mergaitė 
neturėtų būti nelaiminga, 
mintingai pastebėjo jis.— 
dangi jūs jo nemylite, tai nė
ra jokios priežasties... Juk, 
žinoma, jūs jo nemylite?

Loreta, tvirtai paneigdama, 
papurtė galvą ir pečius.

—Ar ne ?—Bešfordas norė
jo įsitikinti.

—Ne!—energingai patvirti
no ji 
nenoriu Bilio mylėti!

—Kadangi jūs jo nemylite, 
—su pasitikėjimu tęsė Bešfor
das,—tai graužtis vien dėl to, 
kad jis jums pasipiršo,< nėra 
ko.

Ji vėl ėmė kukčioti ir po 
valandėlės verkšlendama sušu
ko. r

—čia ir yra visa nelaimė. 
Būtų gera, kad būčiau jį pa
milusi. O, aš norėčiau būti 
mirusi!

—O, mano brangus vaike, 
jūs kankinate save dėl menk
niekiu.

Jis sukryžiavo savo rankas 
ir padėjo ant josios rankų.

—Moterys tai daro kasdien. 
Todėl, kad jūs pakeitėte sa
vo nusistatymą ar jo nežino
jote, todėl, kad jūs—jei leisi
te pasakyti nevisai tinkamą 
aštrų žodį—apvylėte vyriškį...

—Apvyliau?—ji pakėlę gal
vą ir pažiūrėjo į jį nuo ašarų 
pasruvusiomis akimis.—O, Ne
dai, kad tai būtų viskas!

—Viskas? — paklausė jis 
dusliu baisu ir pamažu ati
traukė savo rankas. Jis buvo 
toliau bekalbąs, bet susilaikė.

—Tačiau aš nenoriu tekėti už 
jo,—protestuodama pertraukė, 
Loreta.

—Tai aš to ir nedaryčiau,— 
patarė jis.

—Bet aš privalau tekėti 
jo.

—-Privalote tekėti už jo?
Ji linktelėjo galva.
—Tai žiaurus žodis.
—Aš tai žinau,—pritarė 

stengdamasi suvaldyti savo 
drebančias lūpas. Paskui ėmė 
ramiau kalbėti.

—Aš esu nedora, moteris, 
baisiai nedora moteris. Be Bi
lio daugiau piekas nežino, ko
kia aš nedora.

įsiviešpatavo tyla. Nedo Beš- 
fordo veidas surimtėjo ir jis 
nustebęs pažvelgė į Loretą. '

—Jis—Bilis žino ?—paklau
sė jis pagaliau.

(Daugiau bus) x

— pratarė

—iš- 
Ka

Aš nemyliu Bilio. Aš

už

3 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Gruod. 7, 1948
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Protokolas

(Tąsa)
Štai, iš esmės viskas, ką darė jis ir tie, 

kurie buvo su juo. Bet gal dar niekados 
gyvenime jis nejautė tokio atkaklaus no
ro išlikti gyvam. Tai buvo ne mirties 
siaubas, ne baimėj kad nutruks gyveni
mas, toks, koks jis buvo, su visais 
džiaugsmais ir liūdesiais, ir ne baugi 
mintis, kad ateis rytojus, o jo, Saburovo, 
jau nebebus pasauly.

Ne, visą šią dieną jis buvo pakerėtas 
vienu vieninteliu troškimu — išsėdėti, 
sulaukti tos minutės, kai stos tyla, kai 
pakils vokiečiai, kai galės pats pakilti ir 
šaudyti į juos. Šią dieną jis ir visi ap
linkui esantieji triskart laukė šito mo
mento. Jie nežinojo, kas bus paskui, bet 
kiekvieną kartą norėjo, žūt būt, sulauk
ti tos minutės. Ir kai septintą valandą 
vakaro buvo atmušta trečioji, paskutinė 
ataka, stojo trumpa tyla, ir žmonės pir
mą kartą per visą dieną ištarė kitokius 
žodžius, nebe komandos ir baisius keiks
mus, kuriuos jie kimiai rikteldavo, šau
dydami i vokiečius. Šitie žodžiai pasiro
dė nelauktai tylūs, ir ore jautėsi iškil
mingumas, tarsi įvyko kažkas nepapras
tai svarbaus, švento. Saburovas pajuto, 
kad jie šiandien nugalėjo vokiečius, pa
darė ne tik tą, apie ką vėliau bus In- 
formbiuro pranešime parašyta: Tokia ir 
tokia dalis sunaikino iki 700 (arba 800) 
hitlerininkų,” o kad jie bendrai šiandien 
nugalėjo,vokiečius, pasirodė stipresni už 
juos.

Pusę aštuntos, jau sutemus, į Saburo
vo apkasą atėjo Annenskis. Saburovas 
sėdėjo ant milinės, nugara prisišliejęs 
prie apkaso sienelės ir tingiai šakute 
knaibėsi mėsos konservų dėžutėje, steng
damasis save įtikinti, kad jis alkanas ir 
kad reikia pavalgyti, nors valgyti visiš
kai nenorėjo.

— Na, atmušėme, — pasakė Annens
kis.

Jo veidas buvo toks pat juodas ir iš
vargęs, kaip ir visų čia esančių, — ma
tyt, ten, kūr buvo Annenskis, šiandien 
dėjosi tas pats, kas ir čia.

— Atmušėme, — atsakė Saburovas.
— O kaip bendrai?

— Ir bendrai atmušėme, — pasakė 
Annenskis. — Aš atėjau su leitenantu, 
jis jus pakeis, — jus generolas šaukia.

— O kaip ten?
— Ten taip pat atmušė. Jūs eikite, 

skubiai šaukia.
— O kur Remizovas?
-— Jį nunešė į blindažą.
— Kas tokio? Sužeidė?
— Ne, nesužeidė. Senis tiesiog prieš 

pusvalandį, kai viskas pasibaigė, susmu
ko nualpęs. Juk jo sužeidimas ne tik juo
kingas, bet ir sunkus. Dabar jį vandeniu 
gaivina. Tai eikite, eikite pas generolą, 
0 tai pyks.

— Viso labo. — Saburovas paspaudė 
Annenskiui ranką.

— Taip, prie progos, — pasakė An
nenskis. — Dabar jo vadovietė ne ten, 
kur buvo. Jis įsakė kraustytis.

— Kur?
— Trys šimtai metrų nuo čia, ant pat 

skardžio. Jūs jį, tur būt, ten ir užtik
site.

Saburovas nuėjo praėjimu atgal. Pra
ėjęs tris šimtus žingsnių, jis pamatė Pro- 
cenko, stovėjusį ant skardžio krašto. Jis 
buvo tokiu pat, kaip ir visi, vatinuku, 
bet su generoliška, raudonu lankeliu, ke
pure, neseniai jam atvežta iš užfrontės, 
iš anos pusės. Truputį tolėliau du kovo
tojai kasė blindažą.

— Saburovai, — riktelėjo Procenko, 
pamatęs jį dar už dešimt žingsnių.

— Saburovai, tai tu?
—* Aš, drauge generole. .

Procenko žengė' trfs žingsnius jo pa
sitikti, sustojo, išsitempė ir, ne pagal 
savo įprotį, labai oficialiai pasakė:

— Drauge Saburovai, vadovybės var
du dėkoju jums.

Saburovas taip pat išsitempė ir, sto
vėdamas padėty “ramiai,” sumišęs kaž
ką sumurmėjo.

— Aš jus pristačiau apdovanoti — 
Lenino ordinu. Jūs to nusipelnėte, aš 
noriu, kad jūs tą žinotumėte.

~ Esu be galo dėkingas, — netikėtai

vaikiškai pasakė Saburovas ir nusišyp
sojo.

Procenko taip pat nusišypsojo. Abu 
suprato, kad šiandien visiems įvyko kaž
kas labai didelio ir šventiško. Ir ar pri
statytas, ar nepristatytas Saburovas ir 
gaus jis ar negaus ordiną, visa tai paga
liau ne tiek esminga, palyginti su tuo, 
kas šiandien įvyko. O šiandien buvo per
galė. Šiandien buvo pergalė prieš vokie
čius, kurie turėjo atsiimti krantą — ir 
neatsiėmė.

— Na, kaip, gyvas, sveikas? — pa
klausė Procenko, apkabinęs Saburovą ir 
tyliai tapšnodamas jo petį. — Gyvas? 
Kada nors mudu, Aleksiejau Ivanovi- 
čiau, atsiminsime šią dieną, štai atmink 
mano žodį, kaip tik šią dieną. Gal būt, 
kas prisimins ir kitą dieną, o mes kaip 
tik šia. Kokia puiki šiandien savijauta, 
a?

Saburovas tylėdamas linktelėjo.
— Štai pakeičiau vadovietę, — pasakė 

Procenko. — Čia anksčiau buvo batalijo- 
no štabas, aš įsakiau praplatinti man. 
Jie rytoj čia nukreips svarbiausiąjį smū
gį. O mes šios vietos neatiduosime. Šian
dien visi tai pajuto, aš žinau, — ir tu, 
ir aš, ir visi pajutome. Tad aš noriu tą 
jausmą žmonėms sutvirtinti ir su štabu 
atsikrausčiau čionai, kad ne tik jaustų, 
bet ir žinotų, jog neatiduosime jos. Su
pranti?

— Suprantu. Tik jums ten patogiau 
buvo.

— Ten patogiau, bet aš juk ir čia 
tvirtai įsitaisiau, žinai, drąsumas -— 
drąsumu, o vis tiek bent keturios rąstų 
eilės viršum divizijos- vado galvos turi 
būti. Tarp kitko, turiu tau liūdną žinią. 
Užmuštas Potapovas... Su Remizovu 
susipažinai?

— Susipažinau.
— Na, kaip? Širdies žmogus, tiesa?
— Taip, — sutiko Saburovas.
— Bus dabar tavo pulko vadu vietoj 

Potapovo.
— O Remizovo pulke?
— Ten manau Annenskį palikti. Tai, 

vadinas, pirma. Antra, vakar aš susilp
ninau abu pulkus, kad surinkčiau štur- 
mavimo grupes. Na, juos kiek ir pa
spaudė. Ir tavo batalijoną paspaudė. Da
bar divizija vėl krūvoje — tas gerai, bet 
mus labiau prie kranto prirėmė, penkis 
namus atidavėme.

— Ir mano? — paklausė Saburovas, 
nuogąstaudamas kaip žmogus, kuriam 
nemaloniausių žinių dar nepranešė.

— Taip. Ir tavuosius paspaudė. Aš 
pats vakar ten pusdienį buvau. Gal būt, 
ir mano kaltė — truputį per daug tavo 
žmonių paėmiau, bet būčiau nepaėmęs — 
nebūtume susijungę su Remizovu. Pus
dienį prasėdėjau ten pas tave.

— Taip, — pasakė Saburovas.
— Iš trijų namų vokiečiai vieną pa

ėmė, tą, kuris kaip raidė “G” (Originale 
rusiška “G”. — Vert.) Žinai?

— Žinau.
— Bendrai, vykite į batalijoną ir įsi

kibkite ten, kur sustojote, tai svarbiau
sia. Nesisielok, nesisielok, — patapšnojo 
Procenko atkakliai tylėjusiam Saburovui 
per petį, — svarbiausia, kad visa divizi
ja drauge, tai brangiau už tavo namą. 
Taip, prie progos, seni mudu tarnybos 
draugai, o nežinojau, kad tu toks slapus.

— Kodėl slapus? — nustebo Saburo
vas.

— Žinoma, slapus. Aš gi sakau, kad 
pusdienį tavo batalijone prabuvau. Man 
ten viską papasakojo. x

— Ką papasakojo? — nesuprasdamas * 
paklausė ’Saburovas.

— Vedei, sako.
— A, štai kas... ~ Saburovas tiktai 

dabar suvokė, ką turėjo galvoje Procen
ko.

— Taip, vedžiau, — pasakė jis.
— Sako, net vestuves norėjai kelti. Tai 

ir būtum pakėlęs, o manęs nepakvietęs? 
O aš tą merginą žinau. Aš jai net ordi
ną įteikiau. Gera mergina.

— Labai, — pasakė Saburovas.
— Ji felčeris ar sesutė?
— Felčeris.
— Ar yra tavo batalijone felčeris?
— Paskutiniu metu nėra. Jį užmušė, 

kai aš buvau ligoninėje.
(Bus daugiau)

Konferencija įvyko spalių 31 
d., 1948 m.-, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Konferenciją atidarė J. Kar
sonas, organizator., 11:30 v. 
iš ryto. Jisai paskyrė mandatų 
komisiją: M. Kazlauskas, J. 
Usevičius., abu iš So. Boston, 
Mass, kuopos.

Skaitytas ir priimtas laiškas 
nuo ALDLD Centro komiteto, 
sveikinantis konferenciją.

Buvo pakviesti kalbėti bėgan
čiais reikalais šie draugai: S. 
Janulis iš Worcester, Mass., G. 
Šimaitis iš Montello, Mass., S. 
Penkauskas iš Lawrence, Mass., 
V. Kvietkus iš Cambridge, 
Mass, ir A. Sauka iš Montello, 
Mass.

Priimti pasveikinimai su $5 
auka nuo 2-ros kuopos moterų 
iš So. Bostono ir nuo 37-tos 
kuopos iš Lawrence, Mass. Pa
sveikinimai su aukomis priimti 
gausiu plojimu.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos. Delegatų dalyvauja 
26 nuo 9-nių kuopų ir vienas 
apskričio komiteto narys — 
so 27 dalyviai.

Išrinktas prezidiumas iš 
kančių delegatų: pirmininku 
J. M. Lukas, pagelbininku 
G. Šimaitis, sekretore — D. Lu
kienė. Rezoliucijų komisija: J. 
Karsonas, J, Grybas ir S. Pen
kauskas.

Perskaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas, 2 apskri
ties komiteto protokolai ir trys 
protokolai bendrai komiteto ir 
draugių. Protokolai vienbal
siai priimti.

Apskrities komiteto narių 
raportai išklausyti ir priimti.

Išklausytas ir priimtas pla
tus raportas Laisvės pikniko, 
kuris įvyko Maynard, Mass.

Nutarta rengti Laisvės pikni
ką liepos 3-čią dieną 1949 me
tais, Maynard, Mass.

Uždaryta 1-ma sesija ant va
landos pietums.

vi-

se-

Iš pereitos konferencijos bu
vo išrinkti 3 delegatai atsto
vauti mūsų apskritį į Lietuvių 
Suvažiavimą, kuris įvyko gruo
džio 14 d., 1947, Dudley Klubo 
salėje, Roxbury, Mass. Delega
tų raportai išklausyti ir priim
ti.

Apskrities piknikas įvyko 
Montello, Mass. J. Grybas iš
davė raportą. Pelno liko $96.84. 
Raportas ir pelnas nuoširdžiai 
priimti.'

Iš atsibuvusio apskrities ko
miteto posėdžio, vasario 29 d., 
1948 m., buvo tarta, kad Wor
cester, Hudson, Gardner koloni
ja; Norwood, Stoughton, Mon
tello kolonija; Lawrence, Ha
verhill, Nashua kolonija rengtų 
prakalbų maršrutą, paliekant 
3-jų kolonijų nuožiūrai. Rapor
tai išklausyti ir priimti. Pasiro
dė, kad nepraktiška taip rengti 
— geriau rengti platų prakalbų 
maršrutą po apskrities komite
to ‘priežiūra.

Palikta apskrities komitetui 
surengti prakalbų maršrutą.

Palikta apskrities komitetui 
surengti pikniką apskrities nau
dai.

Išklausyti ir vienbalsiai 
imti delegatų raportai iš 
pų veikimo.

Priimtas pakalbėti prof, 
bilius “Amberland Radio”

pri- 
kuo-

Ku- 
ve- 

dėjas. Jisai pranešė, kad laikas 
ir stotis bus permainyta su lap
kričio 14 d.; programos stotis 
1190 ant radio, laikas 9 vai., iš 
ryto iki 9:30 sekmadieniais. 
Nutarta ir pageidaujama, kad 
mūsų kuopos remtų “Amber- 
lando” programą.

Vaj in inkai bei delegatai 
plačiai raportavo iš, jų darbuo
tės “Laisvės” vajuje. Buvo keli 
nusiskundimai Laisvės agentų 
—- tai tas, kad jų pageidavimai 
“Laisvės” nebesiųsti, katriem 
yra pasibaigusi prenumerata.' 
Konferencija pageidauja, kad 
Laisvė kooperuotų tame klau
sime su Laisvės agentais.

Palikta, kad mūsų apskrities

valdyba susitartų ,jaunuolių 
klausimu su kitom apskritimis, 
kaip tai, meno ir LDS.

Nutarta išaukoti sekančiai: 
Laisvės Popierio Fondui $15; 
Liaud. Balsui $10; Daily Wor
ker $10; Ambertand Radio 
$25; ALDLD Centrui $10; Ci
vil Rights $25. Viso $95.

Išklausyti ir vienbalsiai pri
imti mūsų apskrities fin. sekr.’ 
S. Barono ir iždininko S. Pen- 
kausko raportai. Ižde pinigų 
yra $111.90.

Išrinkta aps. valdyba sekan
tiems metams: H. Tamašaus
kienė, D. Lukienė, V. šūkis, J. 
Karsonas, J.- M. Lukas, S. Pen- 
kauskas, S. Baronas, J. Grybas 
ir J. Jeskevičius.

Konferencija užsidarė 5 
pietų.
Pirm. J. M. Lukas,
Sekr. D. Lukienė.

po

Newark, N. J

vai.

Jeske- 
mumis 
kartu 

valan- 
žinią,

Manėm, kad su jomis 
būti 
mūsų 
kaip

nesmagumų. Ta- 
jaunuolės linksmu- 
paukštytės, krykš- 
kaip niekur nieko 

senesnių kelios

Sietyniečių Kelionė i Bostono 
Festivalį ir Atgal

Pagaliau ir sietyniečiams te
ko laimė atlikti garbingą mi
siją* oru, į Bostoną, 300 mylių 
oru ima tik vieną valandą ir 
15 minučių. -

šeštadienio rytas apsiniau
kęs, subjuręs, lyja visu smar
kumu. Bet nėra ką daryti, 
kas reikia, tai reikia; kaip 
10:30 ryte turime būti New- 
arko orlaivių lauke, o 11 va
landą apleisti. Pažymėtu lai
ku visi choriečiai čia jau lau
kiam. Oro “paukštis” irgi 
sparnus ištiesęs laukia gata
vas skrist. Bet ir vėl nesma
gumas. Nėra Amilijos 
vičiūtės-Young, kuri su 
iš anksto susitarus 
skrist. Laukiam pusę 
dos, nėra! Gaunam 
kad jų mašina “sustreikavus” 
ir jie randasi stotyj Newarke. 
Laukiam dar 15 minučių, nė
ra. Orlaivio kapitonas pa
reiškia, kad mes čia negalim 
ilgiau stovėti. Pakylam į orą 
15 min. iki 12-tos, nesmagiam 
ūpe, kad nėra Amilijos su 
mumis. Raminamos, kad ne
galėjom nieko daugiau pada
ryt.

Kelios jaunos mergaitės 
skrenda pirmą kartą su mu
mis, 
gali 
čiau 
tės, 
tauja sau, 
nebūta. Iš 
“paukštės” sparnus nuleipino, 
tačiau apsilankius draugams 
Bajorui ir Vytautui su “gy
duolėmis nuo pipirų,” greit 
pralinksmėjo, kaip ir nieko 
nebuvę.

Kadangi oras debesuotas, 
tai pakilom virš debesų. Čia 
vaizdas puikiausias: saulė 
šviečia virš debesų, spindu
liai atsimušdami į debesis su
daro kaip ir snieguotus kal
nus baltučiukus. Rodos, iš
liptum, vaikščiotum po tuos 
snieginius “kalnus.”

Mums čia bežioplinėjant, 
besidžiaugiant ta gamtos gro
žybe, tik juntam, kad mūsų 
“paukštis” jau rengiasi tūp- 
tis pasilsėt... Tai, vadinasi, 
jau mes atlikom savo kelionę 
į vieną pusę. Jau Bostono 
aerodrome.

Išsiveržiam į lauką, visi 
linksmi, smagūs, o ypatingai 
mūsų jaunuoliai Bob ir Harry 
su linksma mina ant veidų, 
tuoj žvelgia į mane ir sako: 
“Matai, kaip greit atvažia
vom; kaip sakėm, kad kelio
nė truks valandą ir 15 minu
čių, taip ir bufvo.” Pažvelgiau 
į laikrodį, o gi tikrai pirma 
valanda. Sako: “būtum va
žiavę busu, tai tik vakare 
čia būtume atsiradę, visiškai 
nusikamavę nuo ilgos kelio
nės; dabar, matai : čia tik ką 
sulipom į tą ‘paukštį,’ čia jau 
ant vietos.”

Greit mus apspito gerieji 
Bostono draugai, kurie čia jau 
mūs laukė. Visus “susipaka
vę” į savo mašinas, pristatė, 
kur reikia.

Festivalio Įspūdžiai ir 
Vietiniai Žmonės

Abiejų vakarų koncertai 
įvyko miesto mokyklų salėse. 
Salės gražios, švarios, šiltos, 
darančios jaukų įspūdį. Abi 
dienas programa truko apie 
po tris ar mažiau valandų. 
Programos susidėjo po apie 
14 punktų ir gerai, sklandžiai 
ėjo. Abiejuose vakaruose 
pirmininkavo J. Grybas, ne
leisdamas laiko veltui, žmo
nės pžsilaikė pavyzdingai, 
kultūriškai, apseita be rūky- 
md, kas sudaro jaukią atmos
ferą, ne tik programos pildy- 
tojams, bet ir pačiai publikai.

Klausant ir stebint chorus, 
visuose pasireiškė stoka teno
rų balsų, o nekurie chorai be 
jaunimo, ant estrados daro 
nekokį įspūdį į žiūrėtojus. 

-Kas programoj geriausia pa
sižymėjo, tai čia ne mano 
tikslas analizuoti. Newarkie- 
čiai išstojo nedėldienio pro
gramoj paskutiniais. Progra
ma užsibaigė 6 valandą.

Iš čia greit nutraukėm į 
draugų bostoniečių kliubo 
kambarius, kur pavalgydino 
mus ir iš ten vėl, atsisveiki
nus su savo geraisiais drau
gais, tarus trumpą padėkos 
žodį, tie patys draugai nuga
beno mus į tą patį oro lauką. 
Dar ten žodis sudiev—ir 10 
valandą nusileidom Newarke, 
jau namie!

Varde choro, širdingiausia 
jums padėka, mielieji bosto
niečiai !

G. Albinas.

Philadelphia, Pa
Phijadelphijos Lietuvių Mo

terų Kliubo parengimas—pa
statymas veikalo “Pergalė”— 
įvyko lapkričio 27 d., Lietu
vių Muzikalėje Salėje, 2715 
Allegheny Ave.

Vaidintojai buvo kviesti iš 
Brooklyn©, N. Y. Atvyko au>- 
tobusu, laiku. Ir suvaidino 
taip gerai, kad geriau jau ir 
negalima. Kiekvienas vaidin
tojas atliko savo rolę labai 
pagirtinai . Sėdint ir tėmijanf 
kiekvieną jų atvaizduojant 
Lietuvos žmonių pergyventas 
kančias, gyvas paveikslas at
siveria prieš akis. Veik visa 
publika negalėjo susilaikyti 
nuo ašarų. Matėm tikrą, šir
dį drebinantį perstatymą.

Ųž taip gerą suvaidinimą 
Lietuvių Liaudies Teatro gru
pei rengėjos taria jums vi
siems, malonūs draugai, di
delį ačių.

At
Publikos turėjome daug. 

Kėdės buvo užpildytos, 
ėjo veik visa publika laiku, 
kaip buvo garsinta, kad pra- 
siės 7 vai. vak. Vaidinimas 
buvo pradėtas laiku ir viso’ 
vakaro eisena buvo geroje 
tvarkoje. Publika užsilaikė 
pagirtinai ramiai laike vaidi
nimo.

Pasibaigus veikalui, visi 
svečiai suėjo apatinėn salėn, 
prasidėjo draugiški pasimaty
mai ir širdingi sveikinimaisi 
tarpe philadelphiečių ir atvy
kusių draugų. O mes jų tu
rėjome ganą daug. Eastonie- 
čiai atvyko pagirtinai skait
lingi, taipgi pribuvo iš Read- 

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

■■■■■■■II Laidotuvių 
Direktorius
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ing, Chester ir Bucks County, 
Pa., iš Paterson, Atlantic Ci
ty ir Camden, N. J., iš Bal
timore, Md.

Taip ir baigėsi vakaras di
džiausiame smagume ir drau
giškume.

Tie mūsų muzikantai netin
gėjo groti, mėgstantieji šo
kius smagiai pasišoko. *Išal- 
kusieji gavo skanių užkan
džių, taipgi skanių širdžiai 
nuraminti gėrimų irgi turė
jom.

čionai turėsiu suminėti var
dus draugų ir draugių, prisė
dėjusių su darbais prie mais
to ir kitokio patarnavimo, tas 
mums, komisijai, buvo labai 
smagu:

II. Kušliekienė, H. Tureikie- 
nė, A. ‘ Kušliekienė pagelbėjo 
pas komisiją priruošti ii iš
kepti visą maistą, ir dirbo vir
tuvėje per parengimą. Bar- 
tenderiais buvo J. Lasiutis ir 
Albertas Kušlieka. Prie įvai
rių darbų: F. Pukienė, V. 
Urbienė, Mrs. Michel, A. Rei- 
ly, A. Plietienė, Miss D. Mi
chel, A. Klimo, U. šapranaus- 
kienė, A. Pauliukaitienė, I. 
Sedemema, Al. Merkis, B. Ka- 
valčukienė, T. šaulinskienė, 
V. Paliepienė; J. Bekampis 
gelbėjo, kiek tik jam laikas 
leido. R. Merkis patarnavo* 
su automobiliumi veik visur, 
kur tik reikėjo. Jis surado 
laiko, niekada neatsisakė. Vi
są maistą ėmėm nuo d. J. Be
kampio, jis jį davė mums be 
jokio sau uždarbio ir dar šeš
tadienio rytą surado laiko at
vežti pas komisiją, išliko nuo 
darbo.

Jeigu katro iš darbininkų 
praleidau vardą nepaminėtą, 
atsiprašau, sąraše pas mane 
šiuo tarpu tik tiek randasi.

Komisija širdingai dėkavoja 
visiems darbininkams, taipgi 
tikietų platintojams, ir tiems, 
kurie iš anksto pirkote tikie- 
tus, tad buvo daug lengviau 
dirbti pas duris, nes, kaip ma
tėte, visai trumpu laiku žmo
nės suėjo salėn. Ir dėkui sve
čiams iš apylinkių už pribuvi
mą ir visai publikai už skait
lingą 'atsilankymą.

Visų rėngėjų vardu>
P. Walantiene.

PAMESTA
Lapkričio 27-tą, “Pergalės” 

pastatymo parengime, tapo 
pamesta rankom išsiuvinėtas 
karoliukais moteriškas šilkinis 
šalikutis, žalias. Kas radote, 
meldžiu sugrąžinti 5148 Og
den St., arba pašaukti telefo
nu GR 3-4032.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kliokiu grupių Ir pavienių., 

Iš senų padarau: 
naujus paveiks-.

K lūs ir kra javus’ 
sudarau su ame-

Į\ rikoniškais. Rei-,
■ kalui esant ir
■ padidinu tokio 
f dydžio, kokio pa- < 
* geidaujama. Tai-j

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.,

JONAS STOKES * 
512 Marion St., Brooklyn :

Kampai Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 i

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 

v Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



istorinio įvykio sukaktį, 
tikru pasididžiavimu ta- 
liaudis gali žiūrėti į 31 
jos nueitąjį kelią, į at- 

Kuomet

■S*

Didžiosios Spalio Revoliu ei jos Sukaktis
šių metų spalio 7 d. sukan

ka 31 metai, kai įvyko di
džiausias pasaulio istorijoje 
persilaužimas, atvėręs žmoni
jai kelią į socializmą — Di
džioji Spalio Socialistinė Re
voliucija. Sukanka 31 metai, 
kai Revoliucijos vadai—Leni
nas ir Stalinas—įkūrė pirmą 
pasaulyje tarybinę socialisti
nę valstybę.

Per tuos 31 praėjusius me
tus daug kas pasikeitė pašau*- 
lyje. Socializmas, laimėda
mas vieną po kitai visą eilę 
pozicijų, veržėsi pirmyn, pri
versdamas tarptautinį kapita
lizmą užleisti jam kelią. Tie 
socializmo laimėjimai ii* kapi
talizmo pralaimėjimai istoriš
kai buvo neišvengiami.

Šiandien visame pasaulyje 
yra tvirtai įsišaknyję Didžio
sios Spalio Revoliucijos pa
skelbtieji principai, o Lenino- 
Stalino pergalingoji vėliava 
didingai plevėsuoja šeštoje 
dalyje pasaulio ir šimtai mi
lijonų žmonių mini šio svar
baus

Su 
rybų 
metų 
siektus laimėjimus, 
kapitalistinis pasaulis per tą 
laikotarpį trankėsi iš krizio į 
krizį, tarybų šalyje vyko di
džiausias ūkio ir pramonės at
gimimas, jos ekonominis au
gimas; kuomet kapitalistinėse 
šalyse darbo žmonės skurdo ir 
kentėjo bed-a-rbę ir visokius 
trūkumus, tarybų šalyje be
darbės nė pėdsakų neliko, 
darbas ir dirbančiųjų ekono
mine padais kilo pagreitintu 
tempu. Tarybų santvarka su
teikė ir užtikrino liaudžiai vi
sas galimybes pakelti savo 
material/, kultūrinį ir socialį 
būvį, ir todėl kįlo ir stiprėjo 
visa tarybų šalis, ji liko nesu
griaunama.

metų patirtis aiškiai

įrodė, kad Didžiosios Spalio 
Socialistinės Revoliucijos reikš
mė yra milžiniška ne tik vi
suomeniniu ir ekonominiu at
žvilgiu, ji yra kartu revoliu
cija liaudies samprotavime. Ji 
pagimdė naujo tipo žmogų— 
tarybinį pilietį, šviesų, išmoks
lintą, laisvą nuo buržuazinių 
prietarų, tvirtą ir atkaklų nau
jo socialistinio gyvenimo kūrė
ją, nepalaužiamą taryb. Tėvy
nės gynėją. Ir du šimtai mi
lijonų tokių tarybinių piliečių 
milžinišką daugtautinę šeštą 
dalį pasaulio aprėpiančią 
valstybę išugdė ir sutvirtino, 
iš seniau buvusios atsilikusios 
ir skurde vargstančios šalies 
padarė šviesią, kultūriniai ir 
ekonominiai suklestėjusią ša
lį, neturinčią lygios pasaulyje.

Didysis Tėvynės karas prieš 
hitlerinę Vokietiją buvo 
griežtas bandymas didžiųjų 
moralinių ir materialinių ta
rybų liaudies jėgų. Tėvynės 
kare pasireiškė visame savo 
didingume daugiatautės tary
bų liaudies moralinis ir poli
tinis vieningumas, nenugali
mas, gaivinantysis tarybinis 
patriotiškumas; tai ypatybės, 
kurios riša ir tvirtai cemen
tuoja tarybinę visuomenę, 
duoda jai nepergalingumą.

Spalio Revoliucijos pagim
dyta nepergalimoji Tarybų 
Sąjunga atlaikė tą didžiausį 
bandymą ir išėjo iš karo per
galėtoja, sutriuškindama žiau
riausio tarptautinio kapitaliz
mo išaugintą ir apginkluotą

I nacifašiznią. Spalio Revo- 
1 line i jos ir Tarybų Valstybės 
i autoritetas ir įtaka žymiai pa
didėjo per karą ir dar labiau 
po jo. Tarybų Sąjungai, ta
pus nugalėtojai, pasaulio liau
dyje simpatija jai pakilo ir ji 
dar labiau sutvirtėjo dėl to, 
kad aplinkybės ir jėgų san
tykiavimas tarp socialistinės 
ir kapitalistinės sistemų po

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774
□HMD

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštai 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite ,,
SHoreroad 8-9330 i

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

Specialistai Pritaikymui , i

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS Į 
FUNERAL HOME, Inc., 35<PMaray Ave., Brooklyn, N. Y. (

-- ----------------------------------------- ---------------- ---------■--- -

karo pasikeitė tarybų šalies 
naudai. Karingosios tarptau
tinės svarbiausios jėgos liko 
sumuštos ir pakrikdytos, o 
kartu su tuo visoje eilėje tau
tų tapo sugriauta kapitalis
tinė santvarka ir įsisteigė 
liaudiškosios demokratinės 
valstybės, žengiančios į soci
alizmą.

Išliuosavus nacifašizmo pa
vergtas tautas, laimėjusio so
cializmo šalis Tarybų Sąjunga 
pokarinių metų bėgyje, atsi- 
statydama ir iškildama iš ka
ro padarytųjų nuostolių, nei 
minutes nesustojo kovojusi už 
brangiausius viso pasaulio 
liaudies reikalus: už tautų 
laisvę ir saugumą ir už pasto
vią taiką pasaulyje ir prieš 
imperialistų bandymus pa
degti naują karą. Ji, kaip 
karo metu buvo viso pasaulio 
liaudies viltis, taip ir po karo 
yra pažangiosios kultūros ir 
demokratijos valstybė, pasau
linės civilizacijos tvirtovė ir 
pirmaeile kovotoja už taiką 
pasaulyje.

Dabar, po 31 metų nuo to 
milžiniško ^įvykio, sukrėtusio 
iš pat pagrindų kapitalistinį 
pasaulį, išaugus, įsitvirtinus ir 
tapus nesugriaunamai Spalio 
Revoliucijos pagimdytai Tary
bų Valstybei, įkūrusiai naują 
socialistinę santvarką, kova 
tarp dviejų antagonistiškų 
santvarkų pasaulyje eina visu 
aštrumu.

Imperialistiniai karo kursty
tojai nesiliauja neįvykdomose 
savo užmačiose sunaikinti so
cializmo šalį. Sutriuškinus jų 
išaugintą ir apginkluotą na- 
cifašizmą, jie bando iškelti 
naują karo pabaisą, ginkluotą 
atomine bomba, šių laikų 
tarptautiniai nesutarimai, dėl 
kurių vyksta nepabaigiamos 
konferencijos ir pasidalinimas 
kaip Jungtinių Tautų kon
ferencijoje, taip ir kitur 
yra padaras imperializ
mo siekių sukelti pasaulio

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo krauju nno visokių nesvarumų 
Niki ičirasčio, bemiegės, galvos ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ......
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ..........
Vyriškumo pataisymui ..........................
Nuo užsisenėjusin kataro, Hay-fcvcr 

ar rose catharh ..................................
Sunkių mėneštniįi sureguliavimas .......
Pailių arbata 85c. Mostis ............ .....
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina ir varo laukan akmenėlius 
Ncsišlapyk bemiegant ..............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos .......
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .cik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ...............
Nuo užsisenčjusio bronkaitis .................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ...........
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja nuo pražilimų ir slinkimo 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ......
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ..........
Nuo vandeninės ir širdies ligų ...........
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

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

Tyra mostis stabdo, bilo kokį nicžulj 
ir galima vartoti bile kur ......

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .. 
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už $1.00.

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

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

60c

85c 
60c 

$1.25

$1.25 
75c

$1.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85c 

. 75c 
$1.00

60c 
85c 

. 85c
60c

$1.75

$1.25
60c

340c.

ntirody-

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Celuloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos ..................

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais ..................

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

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi .......
Saulė ir visos dangiškos planetos ir 

jų kelionė vienos aplink kitą ........ ..
Celibatas, neženotu kunigų ......................
Sawizroias didis klasterius ......................
Raginis, gražios pasakos ..........................
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alcnutėr gražios pasakos .......
Laime ir planetų nubfiriniai ..............
Naujausia didelė snpnų knyga ...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ...................... <
Duktė marių, grafži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynėje ...............
Neužmokamas žiedas, gražį pasaka .......
Gudrus piemenukas ................... ..............
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš menkės 

ir kiti monologai ...... «.....................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai . ..........
Keliautojai i Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 

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

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

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

Su kankinimo paveikslais ................
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražius apysakos ...................
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ......... ,...................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas ..................
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų 

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

$1.75

75c

$2.25
. 60c

50c 
. 30c 
, 35c 
. 35c

75c 
. 25c

25c 
$1.75

, 35c 
. 25c

25c 
25c 

. 35c
25c

35c 
30c 
25c

35c 
25c 
35c 
35c

. 25c
, 25c

$2.50

25c

85c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15c
$1.00

opiniją prieš. Tarybų Sąjungą. 
Daugelyje atvėjų Tarybinės 
Valstybės politiką vedantieji 
vyrai: Stalinas, Molotovas, 
Višinskis ir kiti, demaskuoda
mi karo kurstytojų siekius, 
įrodė Tarybų Sąjungos taikos 
poziciją taikos gynime ir pa
brėžė, kad Tarybų Sąjunga 
nori taikiai ir draugiškai gy
venti su visomis pasaulio vals
tybėmis, kad dvi skirtingos 
santvarkos, socialistinė ir ka
pitalistinė, gali gyv^Tinti san
taikoje viena šalia kitos.

Tarybų Sąjunga, laikyda
masi šios taikos pozicijos, pil
do ir reikalauja, kad būtų 
pildoma pasirašytosios sutar
tys, kad Vakarų didžiųjų 
valstybių valdžios kolaboruo
tų taikos išlaikyme ir neieš
kotų būdų sukelti pasaulio 
opiniją prieš TSRS. Tuomet 
ir Berlyno problema būtų 
lengvai išspręsta ir Jungtinių 
Tautų konferencijoje nebūtų 
nesutarimų, tuomet ir pasau
lio liaudis nebūtų bauginama 
naujojo karo pavojum.

Bet žlungančio imperializ
mo reakcinės jėgos dar reiš
kiasi kapitalistinių šalių po
litikoje maršalų, fosterdulių, 
bevinų ir kitų asmenyse. Tai 
imperializmo įrankiai kovoje 
prieš Tarybų Sąjungą ir jos 
taikos poziciją, Nors pasku
tiniajame kare imperializmo 
pastangos sunaikinti socialis
tinę tarybų šalį tapo suardy
tos, bet jie nesiliauja ir nau
doja visas savo jėgas, bjau
riausias priemones siekimui to 
iš anksto nusmerkto nepasise
kimui tikslo.

Imperializmo jėgos dar di
delės, bet taikos ir demokrati
jos jėgos didesnės. Tarybų 
Sąjunga ir jos išlaisvintosios 
liaudiškosios demokratijos ša
lys, o kartu ir viso pasaulio 
pažangioji liaudis, sudaro tą 
didžiąją jėgą, prieš kurią su
byrės visi imperialistiniai pla
nai'.

Kinijos liaudies laimėjimai, 
nepalaužiamoj Indonezijos 
liaudies kovos, Graikijos de
mokratinių jėgų stiprėjimas 
ir atkakli kova prieš jankių 
imperializmą, ir Prancūzijos 
darbo liaudies kova už savo 
brangiausius reikalus ir už 
šalies nepriklausomybę nuo 
amerikinio imperializmo — 
tai ryškios žymės šiandieninio 
pasaulio, kuris purtosi nuo 
kapitalistinio imperializmo 
priespaudos ir veržiasi į nau
jąją santvarką, gimusią Di
džioj /je Spalio Socialistinėje 
Revoliucijoje.

Tarpe taiką ir tautų laisvę 
mylinčios žmonijos dalies ir 
karo kurstytojų imperializmo 
šalininkų vyksta kurti ir žiau
ri kova. Tai kova progreso 
ir regreso jėgų, to reikalauja 
žmonijos žengimas į priekį, 
pasiliuosavimas nuo kapitaliz
mo varžtų. Jau 31 metai nuo 
Didžiosios Spalio Socialistinės 
Revoliucijos, žmonija turi aiš
kiai nušviestą kovos kelią. 
Didžiųjų genijų Lenino ir Sta
lino mintys yra kelrodis viso 
pasaulio liaudžiai į pasiliuo- 
savimą. Ir viso pasaulio liau
dis, vienur smarkiau, kitur 
lėčiau, nors ir' varžoma, nors 
ir per savo kraują ir aštrias 
kovas, ryžtingai eina link 
naujosios, pažangiosios Tary
bų socialistinės santvarkos, 
siekiasi pasiliuosuoti iš po 
kapitalizmo priespaudos. “Ka
pitalizmas tapo žmonijos pa
žangos stabdžiu, — sako V. 
M. Molotovas, —r o avantiū
ristinės imperializmo politi
kos, sukėlusios jau du pasau
linius karus, tęsimas yra svar
biausias pavojus taikingoms 
tautoms. Didžioji Spalio So
cialistinė Revoliucija atidarė 
tautoms akis, kapitalizmo am
žius eina prie galo, jau at
rasti patikimi keliai į visuo
tiną taiką ir didžiąją tautų 
pažangą. Imperialistų, po ku
rių kojomis siūbuoja dirva, 
pastangos neišgelbės kapita
lizmo nuo artėjančias pražū
ties. Mes gyvename tokiame 
amžiuje, kąda visi keliai ve
da į komunizmą.“

(Iš Argentinos “Vienybės”)

Tarybų Estijos Ūkiniai Laimėjimai
Rašo ARNOLDAS VEIMERIS

moksli n in- 
kvalifikuiotų 
stambiausių

Griuvėsių ir pelenų krūvas, 
gaisrų dūmus, susprogdintas 
elektrines, fabrikus ir gamy
klas — paliko prieš ketverius 
metuią vokiečių grobikai estų 
tautai. Visiškai buvo sugriau
ti Narvos, Otepiajos, Antslos 
ir Tyrvos miestai, o respubli
kos sostinėj — Taline buvo su
naikinta 49 procentai viso gy
venamo ploto. Tik spartus Ta
rybines Armijos puolimas ir 
aktinga darbininkų kova dėl 
savo įmonių išgelbėjo Estijos 
liaudies ūkį nuo visiško su
griovimo bei sunaikinimo.

Kaip tik Tarybų Estija buvo 
apvalyta nuo vokiečių oku
pantų, pagalbą suteikti į res
publiką atvažiavo 
kų, specialistų, 
darbininkų iš
TSRS pramonės bei kultūros 
centrų. Iš*1 broliškų respubli
kų pradėjo eiti ešelonai su 
duona, maisto produktais, pre
kėmis gyventojams, su įrengi
mais gamykloms ir fabrikams 
bei mašinomis žemės ūkiui.

Ketveri metai visos tautos 
įtempto darbo, broliškoms res
publikoms,- ypač rusų tautai, 
gausiai ir nesavanaudiškai pa
dedant atnešė, nematytus Es
tijos istorijoj rezultatus.

šitie rezultatai ypą,ę vaiz
džiai pasireiškė atstatant bei 
vystant pramonę. Penkmečio 
plano atstatant ir vystant 
liaudies ūkį uždaviniai, ku
riuos respublika ėmė vykdyti
1946 metų pradžioje, kas mė
nesį ir kas metai viršijami. 
Pramoninės produkcijos ga
mybinis planas 1946 m. buvo 
įvykdytas 106z.2 proc., 1947 
m.—113.2 proc., o per aštuo
nis 1948 m. mėnesius—109.2 
proc.

Didžiausi statybos bei vysty
mo tempai pasiekti skalyno— 
cheminėj pramonėj. Skalyno 
baseine statomi' nauji miestai 
bei gyvenvietės. Naujuose so
cialistiniuose miestuose Acht- 
mėj Kochtla—Jarvėj, lichvy, 
Kivyily, kalnakasiai 1948 m. 
gavo 51,285 k v. metrų naujo 
gyvenamo ploto.

Nemažiau reikšmingi lai
mėjimai ir kitose pramonės 
srityse. Per aštuonis 1948 m. 
mėnesius, palyginus su tuo pat
1947 m. laikotarpiu, elektros 
energijos pagaminta 13.5 pro
cento daugiau, elektros moto
rų—106.6 proc., tekstilės dir
binių—68.7 proc., baldų—27.7 
proc., piauto miško — 66.6 
proc., avalynės—19.3 procen
to daugiau.

Pradėta aktingas atstatymas 
tokių stambių įmonių, kaip 
buvusios, gamyklos “Variklis,“ 
“Voltą“ ir Rusų-Pabaltijo, už
konservuotų nuo 1916 metų, 
o taip pat pradėta statyti ei
lė naujų sunkiosios industri
jos gamyklų.

Per pokarinius metus pasi
keitė ir respublikos miestai. 
Talino mieste griuvėsių vietoj 
pastatyti ir tebestatomi tokie 
pastatai, kaip teatras “Esti
ja,“ Mokslų Akademijos Na
mai, Mokslininkų Namai, dve
ji namai skalyno — cheminės 
pramones ministerijos, moky
klos Luizės ir Piarnu-maante 
gatvėse, Kinematografijos Mi
nisterijos namai, gyvenami 
kvartalai Kaply ir Majka, Pi
arnu-maante ir Koidu. Pra
tiestos naujos gatvės, aikštės, 
keliai, skverai. Narvos mies
te, išvadavus iš okupantų, teli-' 
ko 2 gyventojai, dabar jau yra. 
daugelis tūkstančių žmonių.

Didžiuliai darbai pravedami 
atstatant universitetinį miestą 
Tartu, Piarnu;, Viljandi bei ki
tus respublikos miestus ir gy
venvietes.

Nauji autobusai, sunkveži
miai ir lengvosios automašinos 
sėkmingai vykdo keleivių bei 
liaudies ūkio krovinių trans
portą. Krovinių pervežimas 
geležinkeliu šiais metais išau
go palyginus su 1946 m. 46%, 
o autotransportu—45 %.

Dideli pakitimai per šituos 
metus įvyko ’respublikos že
mės ūkio srityje. Tarybinė 
žemės reforma aprūpino visus 
.darbo valstiečius žeme, sukūr-

ta (Jaugiau negu 27 tūkstan
čius 
ūkių, 
gavo 
ūkiai
Ramam naudojimui beveik pu
sę milijono hektarų žemės. 
Per pokarinius metus Tarybų 
valdžia padėjo Estijos valstie
čiams, suteikusi kreditų apie 
200 milijonų rublių sumai. 
Didelę reikšmę derlingumui 
pakelti turi trąšos. Respubli
kos valstiečiai gavo didelį kie
kį mineralinių trąšų. žymią 
paramą ‘ Estijos valstiečiams 
teikė ir tebeteikia broliškos 
respublikos. Jos reguliariai 
teikia Estijos valstiečiams pre
kių. 1947 m/ kaimui buvo 
parduota prekių 60% dau
giau, o 1948 m.—186 nuošim
čiais daugiau negu 1946 m.

Remdamiesi didžia broliškų 
respublikų 
ba, darbo 
gai atstatė 
žemės ūkį.
lankių 1948 m. meteorologinių 
sąlygų respublikos laukuose 
surinkta žymiai geresnis der
lius negu pernai.

Įsitikinę socialistinės ūkio 
vedimo sistemos pranašumu, 
valstiečiai organizuoja žemės 
ūkio arteles. Dabartiniu me
tu respublikoj jau yra apie 
200 kolektyvinių ūkių. Pir
masis kolektyvinis derlius pil
nai aprūpino kolektyvininkus 
visai žiemai duona, žemės 
ūkio produktais ir pinigais. 
Kolektyvininkų pajamos žy
miai , prašoko individualinių 
ūkių pajamas. Per šituos me
tus padidėjo skaičius gyvulių, 
kurių pusė buvo vokiečių iš
naikinta. Arklių skaičius pa
didėjo 12.6%, karvių 14.7 
proc., kiaulių 18.3 proc.

Tarybų valdžia sudarė sąly
gas neribotam vystymui estų 
kultūros, tautinės forma ir so
cialistinės turiniu.

Vokiečiai, pasitraukdami iš 
Estijos, sunaikino 119 moky
klų, sudegino 400 tūkstančių 
knygų, pasigrobė 75% moks
lo priemonių ir mokyklų la
boratorinių įrengimų. Per po
karinį laikotarpį visos moky
klos atstatytos ir pastatyta ei
lė naujų, šiais metais Estijoj 
1,126 pradinėse ir vidurinėse 
mokyklose mokosi per 156,000 
dahbo žmonių vaikų, t. y. 25,- 
000 daugiau negu 1939 me
tais. Atstatyti ir vėl atidary
ti šimtai knygynų. 1950 me
tais respublikoje jų bus dau- 
.giau negu 900. Atstatyti ir 
veikia visi poilsio namai ir be
veik visos sanatorijos.

Estų tautos prisidėjimo prie 
pažangios tarybinės kultūros 
išdavoj, prasidėjo spartus 
tų nacionalinės literatūros 
meno klestėjimas. Apie 
byloja pasirodymas eilės 
mių meno kūrinių sukurtų 
tų meno meistrų, apdovanotų 
Stalininėmis premijomis.

Respublikos teatruose eina 
Stalininės premijos laureato 
A. Jakobsono pjesė “Gyveni
mas citadelėj.“ “Kova be 
fronto linijų” ir “Du lage
riai.“ Naujame operos ir ba
leto teatre su nuolatiniu pasi
sekimu praeina spektakliai 
pirmojo estų baleto “Kulivi- 
poeg“ ir operos “Keršto ug
nys“ E. Kappo ir “Piucha- 
jarv“ G. Ernesakso.

naujakurių valstiečių 
Apie 18 tūkstančių ūkių 

papildomos žemės. Visi 
gavo iš valstybės nemo-

industrijos pagal- 
valstiečiai sėkmin- 
vokiečių sugriautą

Nepaisant nepa-

es- 
bei 
tai 
žy- 
es-

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

REIKIA VYRŲ
Mes turime keletą tuščių vietų mū
sų geso ir elektros išdirbimo fabrike.

Kreipkitės:
429 ATLANTIC STREET, 

STAMFORD, CONN.
THE CONNECTICUT POWER CO.

(282-287) .

Kinas pats masiškiausias me
nas, pasidarė vienas iš labiau
siai paplitusių ir mėgstamų 
meno rūšių darbo žmonių tar
pe. Per pokarinius metus ki
no įrengimų skaičius padidėjo 
3 kartais palyginus su 1939 
metais.

Respublikos liaudies ūkio at
gimimu ir pakilimu, socialisti
nės kultūros suklestėjimu reiš
kiasi didieji istoriniai tarybi
nės visuomenės bei valstybės 
santvarkos pranašumai.

PRANEŠIMAI
NEW JERSEY LIETUVIŲ 

ŠAUKIAMA W AL L A C E 
REIKALE KONFERENCIJA
Konferencija įvyks gruodžio 12 

d., 10 vai. ryto, 408 Court St., Eli
zabeth,* N. J. Tai, vadinasi, toje 
vietoje, Klube, kur turėjome 3 sa
vaitės prieš rinkimus. Visų drau- 
gių-gų prašome dalyvauti, kurie bu
vote anoje konferencijoje ir kurie 
nebuvote, nedaro skirtumo, bile tik 
būsite dar skaitlingiau negu praėju
sioj. Turėsime raportuoti ką nuvei- 
kėm ir ką turėsime veikti ateityje. 
Kas tik patėmysite šį pranešimą, 
pasakykite ir kitiems, nes sekreto
rius neturi visų delegatų adresų, 
kad pranešti atvirukėmis. Būkite 
laiku. — G. J. Jamison, laik. sekr.

(287-288)
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 8 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Turėsime svarbių reikalų, dalyvau
kite. — Fin. Sekr. (286-287)'

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas Įvyks 

gruodžio (?—Adm.), 103 Green St., 
7:30 v. v. Draugai, malonėkite su
sirinkti, yra svarbių reikalų, taipgi 
bus kuopos valdybos rinkimai. Iš
girsime raportą iš LLD 3-čios Apsk. 
konferencijos, kuri įvyko gruodžio 
5 d., Hartforde. Tad būkite susirin
kime, galėsite pasiimti knygą “žmo
gus ir Mašina."—S. Meison, fin. sek.

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

Newark 4,. N. 9.
HUmboldt 2-79S4

Matthew - 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja ut 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

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

TeL MArket 2-81TB

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Grv.od. 7, 1948
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NewWko-*^ig0zfe?lnl()i
Puodą Bankietas Tik 
Už Dviejy Savaičiy

Norisi priminti visiems Li
berty Auditorijos valgyklos ir 
mūsų patrijotams, jog puodų 
bankietas-balius jau tik už 
keliolikos dienų. Jis įvyks 
gruodžio 19-tą, pirm pat K a; 
lėdų. O tai bus proga vi
siems smagiai pabaliavoti ir 
tuomi prisidėti prie įrengimo 
virtuvei to, ko labiausiai ten 
trūksta.

Moterų Apšvietos Klubas.

Petro Kapicko Dovana 
Laisvės Redakcijai

Geras Laisvės kaimynas 
Petras Kapickas padovanojo 
redakcijai pirmos rūšies ra
diją; Dabar galima bus leng
viau pagauti naujausias ži
nias.

Laisvės redakcija nuošir
džiai dėkoja už dovaną.

Petras Kapickas turi svetin
gą užeigą po num. 32 Ten 
Eyck S#7 Brooklyne.

Žada Kelti New Yorko 
Valstijos Taksus

si aly
vai s- 
treč-

Gubernatorius Dewey 
siąs pakelti New Yorko 
tijos taksus 66 ir dviem 

• daliais nuošimčio, sako asme
nys, artimi valstijos adminis
tracijai. Pakelti juos už šiuos, 
jau baigiamus metus, kad at
einančio balandžio 15-tą jau 
sumokėtume.

Tiek pakelti taksus gali be 
specialio tarimo ,nes toks nuo
šimtis skaitosi laikinai numuš
tu nuo 1941 metų. Guberna
torius Lehman 1912 metais 
buvo pasiūlęs taksus numažin
ti per tą laikotarpį, kuriuo 
valstijos iždinėje susidarytų 
perteklius. Kitais žodžiais, 
taksai būdavo surokuojami 
pagal seną skalę pilnumoje, 
bet paskiau, mokant taksus, 
padaroma nuolaida.

Normališka taksavimo skalė 
valstijoje (neskaitant taksų 
federalei valdžiai, tik valsti
jai) yra du nuošimčiai 
pirmo 
j amų, 
antro 
trečio.

nuo 
tūkstančio metiniui pa
po 3 nuošimčius nuo 
tūkstančio, po 4 nuo

Ligonių komisionierius Ber- 
necker pranešė majorui O’
Dwyer, kad jis rezignuoja 
tų pareigų.

iš

Ponia Chiang Kai-shek Nori 
Gauti 3 Bilionus Dolerių;
Iš Kur Juos Imtų?

Ką* padarė Čiang Kai-sheko 
Valdžia su tais, kuriuos jau 
davėme ?

Ar daviniai čiang Kai-she
ko valdžiai paliečia mūsų1 
duona ir steik a ?

Ar mūsų pinigai išgelbės 
tą diktatorių nuo Kinijos 
žmonių valios?

Kodėl- Trumanas ir demo
kratai laimėjo rinkimus?

Kokios dabar galima tikė
tis šios šalies naminės ir už
sieninės politikos?

Kokia ateitis Progresyvių 
Partijos ir bendrai mūsų ša-

Lie-

lies liaudies judėjimo?
Tais ir kitais klausimais 

kalbės: "
Rojus Mizara ir * 
Antanas Bimba.
Prakalbos, rengiamos

* tuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos, įvyks jau šio 
ketvirtadienio vakarą, gruo-

I džio 9-tą, Lietuvių Amerikos 
i Piliečių Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. įėjimas ne
mokamai.

Rengėjai kviečia atvykti vi
sus susidomėjusius mūsų ša
lies ir pasaulio padėtimi.

Bartenderiai Tariasi 
Streiko Klausiniu

Unijistai bartenderiai New 
Yorke gruodžio 6-tą pradėjo 
balsuoti klausimą streikuoti, 
ar stengtis gauti patenkinimą 
reikalavimų be streiko, žino
ma, tokių stebuklų šiais lai
kais niekas nesitiki, tad, vei
kiausia, skelbs streiką. Pradė
tų kada nors pirm švenčių.

Vyriausiu jų reikalavimu 
yra trumpesnė darbo savaite.

Muzikantai 
Perrinko Valdybą

Demonstracija Reika
laus Nubausti Thomp- 
sono Užpuolikus

New Yorko Kiniečiai 
Prieš Rėmimą Čiang 
Kai-sheko Režimo

Muzikantų Unijos Lok ai e 
perrin- 
Manuti 

prezidentą
pralaimėjęs

dėl 
Al

Gruodžio 8-tos priešpietį, 
10 valandą, šaukiama de
monstracija prie City Hali, 
New Yorke . Ji reikalaus, 
kad majoras O’Dwyer veiktų 
areštu o d i nimui ir nubaudi
mui tų, kurie sukurstė suo
kalbį prieš vadovaujantį ko
munistą, garbingai atsižymė
jusį kare veteraną Thompso- 
ną ir jo šeimą. Demonstraciją 
šaukia komunistų organizaci
ja.

Angliškas darbininkų dien
raštis savo sekmadieninėje 
laidoje — The Worker—iškė
lė kaltinimą, kad už pasikė
sintoji! pečių stovi aukštesnie
ji reakcininkai. Tos atakos 
nėra eilinė kriminalybė, sako 
laikraštis. Ir iškelia daugelį 
įdomių dalykų parėmimui sa
vo pareiškimo.

Šešiolikiniai Jaunukai 
Išėję su Deimantais

šešiolikinės Barbaros Kemp 
auklėtojams išėjus kur nors 
sueigon, ją palikes su senu
te, pas mergšę atėjęs 15-me- 
tis jos draugas Charles Craw
ford su savo draugu Charles 
Davis, taipgi 16-kos metų. 
Jie atsidarę bonką scotch. Po 
to pralinksmėję, pašumiję-iki 
gerokai po pusiaunakčio ir 

Tai buvo St. Albans,

visAmerikos reakcija dar 
gali padaryti daugiau suiru
tės, daugiau sunaikinti žmo
nių ir turto Kinijoje, bet ne
galės užkarti savo valios Ki
nijos žmonėms. Taip pareiš
kė Chu Tong, redaktorius ki
niečių laikraščio China Daily 
News.

Chu Tong kalbėjo City Ci
vic Center įvykusiame masi
niame mitinge, kurį surengė 
Committee for a Democratic 
Far Eastern Policy.

Apie tūkstančio dalyvių 
priimta rezoliucija ragina 
prezidentą Trūmaną:

Išsiųsti ponią Chiang Kai- 
shek ie n ę namo pas vyrą.

Sustabdyti visokią Ameri
kos intervenciją Kinijon.

Leisti Kinijos žmonėms iš
spręsti patiems savo reikalus 
be jokio užrubežiečių kišimo
si į jų reikalus.

Ruoštis įsteigti 
kooperatyvius 
valdžia, kuri 
bankrutavusį 
mą, nes, sakė
dienos jau suskaitytos ir 
kia .pagalba iš Amerikos im
perialistų jo nebeišgelbės.

802 iškilo ginčas 
kimo valdybos, 
kandidatavęs į 
Unity sleitu, bet
labai mažu skaičiumi balsų, 
pareikalavo, kad Honest Bal
lot Association įsikištų. Toji 
įstaiga, paėmusi balotus pati
krinimui. Richard McCann, 
senasis, gavo 5,199 balsus, o 
Manuti—5,119 balsų.

Kranis Prisiekdintas 
Kaunsilmanu

Gruodžio 3-čią majoras O’
Dwyer prisiekdino miesto 
kaunsilmanu Jack Kranis, 
Brooklyn© demokratą, užimti 
tą vietą, kurią demokratai pa
sigrobė nuo komunistų Peter 
V. Cacchionei mirus .

Kranis tapo išrinktas pas
kiausiuose ' rinkimuose, tai 
vietai išbuvus neužimta metus 
laiko.

New Yorko Miesto, Čarteris 
nusako, jog mirusio ar kaip 
kitaip pasitraukusio be išbai
gimo termino kaunsilmano 
pavaduotoją skiria jo partija. 
Komunistui Cacchionei mirus, 
komunistai buvo paskyrę jo 
vieton Simon W. Gerson’ą, 
bet demokratų kontroliuoja
ma taryba jo neįsileido, saky
dami, kad nerinktas. Girdi, 
gal žmonės būtų jo nerinkę. 
Tačiau praėjusiuose rinkimuo
se žmonės 
komunistą 
šoną buvo 
000 balsų, 
skyrimo 
cionalės 
sistema, 
didesnės
balsų, kad būti išrinktu.

Gal demokratai nebepripa- 
žįsta savo pasigaminto City 
Charter’io ?

Taip. Ir ne.
Nepripažino tada, kada jis 

būtų tarnavęs darbininkams, 
balsavusiems už komunistą.

Pripažino tada, kada jis 
tarnauja Tammanės demo
kratams, nes tik šiomis die
nomis, be rinkimų, demokra
tų tapo paskirtas kaunsilmanu 
Daniel S. Weiss, newyorkietis, 
vieton kito demokrato kaun
silmano S. Samuel Di Falco, 
kuris pasitraukė iš tų parei
gų tapti teisėju.

Kriaučių Atydai!
Gruodžio 8 d., šį trečiadie- 

vak aro, įvyksta 
nepaprastas susirin-

Lietuvių Amerikos Pi- 
Kliubo patalpoje, 280 

Avenue, Brooklyne. 
metiniai lokalo viršinin-

kriaučių 
k imas 
liečiu 
Union 
Įvyks
kų rinkimai.

Kriaučiai ir kriaučkos, šis 
yra svarbus susirinkimas, bū
tinai ivisi dalyvaukite, kadan
gi nuo jūsų priklauso išrinki
mas gerų žmonių į mūsų lo- 
kalo valdybą. Ypatingai į 
pildomą tarybą reikia išrinkti 
bešališkus žmones, kurie pirm 
visko rištų klausimus unijos, 
o ne politikos. J. S.

nuo

Gavo 900 Prenumeratą 
Per Vieną Dieną

ko-New Yorko apskrities 
munistai praėjusį .sekmadienį 
turėjo masinę mobilizaciją 
gavimui skaitytojų angliškam 
darbininkų laikraščiui Daily 
Worker’iui, ypatingai jo sek
madieninei laidai, The Work
er. Jie ėjo po namus sek
madienio rytą. Ir sugrįžo ne
šini devyniais šimtais prenu
meratų.

Apskrities komunistų orga
nizacija yra nusistačiusi gauti 
7,500 prenumeratų šiame va
juje ir 75 nuošimčius to skai
čiaus gauti iki šio mėnesio 
20-tos.

įrodė, kad jie būtų 
rinkę, nes ūž Ger- 
paduota virš 150,- 
Laike Gersono pa

buvo galioje propor- 
atstovybės balsavimų 
užteko • 75,000 arba 
pusės to skaičiaus

Perdaug Pažįstamas
Buvęs jau “prasigyvenęs” 

ir, sakoma, pasitraukęs nuo 
rinkinėjimo iš šeimininkių 
mokesties už gaso ir elektros 
bilas — rinkinėjimą sau — 
James E. Murphy, d8 metų, 
tapo areštuotas mažame 
miestelyje Slate Hill.

Murphy, spėjama, taip su
sirinkęs apie $90,000, buvęs 
įsigijęs gražią farmą ir 
ketinęs ramiai, poniškai 
venti. Bet prie jo atsekė 
liolįka mėnesių vėliau, 
rinkliavos. Atsekė dėl
žeisto vienos rankos piršto, 
kurį šeimininkės pastebėdavu
sios. O jį (buvęs areštuotas 
prieš porą desėtkų metų) ir 
jo rankas policija jau žinojo.

Williamsburgo Tiltas 
Paliko be Gatvekario

Nuimtas nuo Williamsburg 
Tilto paskutinis gatvekaris, 
gruodžio 5-tą pradėjo kursuo
ti busai.

Naujoji busų linija B-39 eis 
maždaug tą patį tolį

I Alien ir Delancey Sts., New 
I Yorke, iki Havemeyer ir So. 
15th St., Brooklyne. Duoda 
nemokamą transfėrą važiavi- 

Į mui gatvekariais Brooklyne. 
j Su tuomi pasinaikina ir seno- 
Iji gatvekarių stotis ant De- 
| lancey St.

Nuėmus trekes ir pataisius 
, juomi galės važiuoti 
dvi gretos automobilių, 
8-mis gretomis, po ketu- 
į vieną pusę. Du centri
ni o žta i bus skiriami k e-

! kelią 
dar 
viso 
r i as 
niai
leiviniam trafikui, o du išlau
kiniai—prekiniam.

! Egzaminuojanti Akis, 
j Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius

ramius 
ryšius su 

pavaduos 
Chiango
kalbėtojas, jo 

jo-

ir
ta

su:-
reži-

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 7 d., Šapolo-Vaiginio salė
je, 147 Thames St., Brooklyne. Da
lyvaukite susirinkime ir užsimokė
kite savo duokles, nelaukite iki bū
site suspenduoti. Taipgi palengvin
kite Centrui sutvarkyti metinius ra
portus. — P. Babarskas, prot. sekr.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

jau 
gy- 
ke- 
po 

pa- Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
*

r7TTT>D^Q DID 411 GRAND STREETZUr r o d AK Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

I.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

i

i

t

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

turės tikėti ne tik visa Ame
rika, bet visas pasaulis!

Bet šitas Chamber arbūzas 
labai smarkiai dvokia. Kodėl 

»jo tam Komitetui Chamber 
seniai neparodė ? Kodėl lau
kė iki šiol? Juk Chamber | 
prieš keletą mėnesių ištisas 
valandas ir dienas Komitete

Jitldijb.
Čia bus naujas to fašistinio 

komiteto blofas.

3:30 ryto p oi i cistas 
pastebėjo jaunukus 

rankomis vaikš-

Tas tik parodo, kad reak
cijos pavojus tebėra nepraė
jęs. Reikia žinoti, kad po Nau
jų Metų susirinks naujas Kon
gresas. Tuojau kils klausi
mas apie Neamerikinės Vei
klos Komiteto likimą. Mundt 
ir kiti reakcijom oriai reika
laus Komitetą palikti veikti 
ant toliau. Jo veiklos vedi
mui reikalaus iš valstybės iž
do šimtų tūkstančių dolerių.

Tai reikia dabar pasirodyti. 
Reikia sensacijos, reikia skan
dalo, reikia naujo pavojaus!

Apie 
Conway 
susiėmusius 
čiojant prie Park Ave. ir 46th 
St., New Yorke. Pasirodė 
per jauni tuo laiku paraduoti 
no gatves. Užklausti, jie išsi
sukinėję nuo atsakymų, o pas
kiau Davis leidęsis bėgti, bet 
pavirtęs. Policistas įsakęs vi
siems sugulti ant šaligatvio, 
iškratė. Pas Crawforduką ra
dęs brangų laikroduką, dei
mantinę sagą ir pas abu ber
niukus radę po revolverį.

Berniukai sakęsi tą viską 
pasiėmę iš Kemp namų. 
Brangumynus ketinę užstatyti 
gavimui pinigų Barbaros ke
lionei į Kaliforniją.

Parėję namo, Barbaros au
klėtojai, radę namus netvar
koje. ne už ilgo susirado Bar
butę policijoje. Jie atsisakė 
pasirašyti vaikams kaltinimą, 
sakydami, kad Barbutė buvo 
pripratusi visko gauti, ko tik 
nori. Tad gal jinai, o taip 
pat ir berniukai, jautėsi, kad 
jie pe vagia, tik pasiima, kaip 
daugelis vaikų kad žiūri į tė
vų ar jų artimųjų turtą.

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6808 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta*

Valandos:

i

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

Reakcija nepasiduos. Re- 
akcijonieriai išgalvos ir supla
nuos šimtus visokių apgavys
čių, kad neleidus žmonėms 
šaltai ir rimtai pagalvoti apie 
savo reikalus. »

Kilus ginčui del budžeto, 
rezignavo Yonkers’o gaspado- 
rius Thomaš V. Kennedy. Tai 
jau 8-tu kartu pasikeitė mies
to gaspadoriai, iš tų 4 buvo 
pravaryti iš darbo.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerą pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ
2W>

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

Laikrodžiai, Ųžiūleriai, ReligijiniaiDeimantai, 
, Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug to

ra

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

skaitlingų, suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

, garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—

T T P T O N 701 Grand st> Brook,ynXJ XX X V-Z 1 i arti Graham Avenue

GYDYTOJAS

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

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

. Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

TONY’S AJ
UP-TO-DATE

L BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas ?

306 UNION AVENUE
i GERAI PATYRĘ BARBENAI

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves
$■! 50

A

h'4

■ii
s®

&

llf UP

Swirl Cut

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

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

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

Fashion 
Center

sutai-

pamatysite, kad jūsų plaukų pro

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Hairdressers

4
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