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Kada mūsų šalyje turčių 
spauda ir radijas paskendęs : 
blefuose ir kurstymo propa- J 
gandoj, tai Tarybų Sąjungoj, 
kaip rašo Helen Simon, yra ra
mu. Ten niekas piliečių ner
vus neardo — nėra to nervų 
karo. Piliečiai pasitiki savo 
vyriausybei, o vyriausybė ne
reikalauja, kad visokiais ble
fais sukėlus visuomenės prita
rimą jos politikai.

★ ★ ★
Iš Graikijos praneša, kad 

ten eina tikras naminis karas. 
Reakcinė fašistų vyriausybė 
kasdien išleidžia karo fronto 
pranešimus. Pereitą savaitę 
net dvi armijos — Antra ir 
Trečia — atakavo partizanus 
Olympia kalno srityje. Prane
šime sako: “Britanijos oficie- 
riai dalyvavo karo operacijo
je.’’ Tas aiškiai parodo, kokia 
Anglijos armijos rolė yra Grai
kijoj ir kokią ten britai Įstei
gė “demokratiją.”

★ ★ ★
Vengrijoj Raudonosios Ar

mijos komanda yra priversta 
imtis griežtesnių priemonių 
prieš kunigijos terorą. Raudo
nosios Armijos komandierius 
generolas-pulk. G. Sviridovas 
pareiškė, kad katalikų kuni
gų organizuotos teroristų gru
pės nužudė 52 raudonarmie
čius.

Todėl gen. Sviridovas Įsa
kė uždaryti 1,530 katalikų fa
šistines organizacijas. Veng
rai fašistai, gaudami užtarimo 
“demokratijoj,” veikia prieš 
vengrų demokratiją — puola 
darbo žmones ir kartu daro 
provokacijas prieš Tarybų Są
jungą. žinoma, jų troškimai 
neišsipildys.

Kiek laiko atgal Jugoslavi
jos liaudies valdžia pareikala
vo, kad Anglija ir Jungtinės 
Valstijos iš savo zonų Austri
joj perduotų 415 jugoslavus 
naciu pagelbininkus, 876 vo
kiečius ir 733 italus, karo kri
minalistus, jugoslavų liaudies 
teismui. Jų reikalavimas neiš-’ 
pildytas. Todėl jie kelia pro
testą — kam tuos liaudies ne
prietelius anglų ir amerikiečių 
komanda globoja.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Drau

gijoj vėl pasimokėjo už tiek 
duoklių, kiek pereitais metais 
narių turėjo, sekamos kuopos: 
43 kp. Wilkes Barre, sekr. B. 
Radzevičius; 53 kp., Gardner, 
sekr. A. Glebavičius; 62 kp., 
Stoughton, sekr. J. Petrukai- 
tis; 92 kp., Cicero, sekr. M. 
Butvilas; 107 kp., Steubenvil
le, sekr. J. Pechull; 184 kp., 
Cudahy, sekr. F. Beržanskas; 
186 kp., Beloit, sekr. M. Ka
valiauskas ir 219 kp., Forest 
City, sekr. J. Kondrotas.

★ ★ ★
Sovietai okupuotoj Austri

jos dalyj pakėlė darbininkų 
algas. Tas labai nepatinka ki
tiems talkininkams, nes darbi
ninkai anglų, francūzų ir ame
rikiečių zonoj taip pat norėtų, 
kad gauti daugiau algos.

Prieš tą Sovietų “prasikalti
mą” išstojo* Austrijos valdžia 
ir vakarų “demokratija.” 
Jiems tas nepatinka, bet tas 
patinka tiems, kurie sunkiai 
dirba — Austrijos darbinin
kams.

★ ★ ★
Ir vėl mūsų vyriausybė siun

čia grupę karo laivų Į Europos 
vandenis manevrams. Plaukia 
ta kryptimi keli kruizeriai ir 
didžiausias lėktuvų vežikas 
“Franklin D. Roosevelt.”

Ir visa tai daroma, tik 
“draugiškais sumetimais.” Bet 
jau nuo seniai žinoma, kad to- 
kis “draugiškumas” niekados 
gero nedaro. Tikrumoj, tai 
yra pagrūmojimas kitoms

(Pabaiga 5-me pusi.)
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LINČININKAI 
NUŽUDĖ dar 
DU NEGRU
Valdžia Turėtų Mirčia 
Baust Linčininkus

Bailey, N. Carolina. — 
Šioj apylinkėje du tuzinai 
baltųjų linčininkų sušaudė 
negrą karo veteraną J. C. 
Farmerį, bematant jo moti
nai.

Elco, S. Carolina. — Ku
ki u k s a i sus audė negrą 
Jamesą Walkerj, besėdintį 
prie savo tėvo namo. Taigi 
tą pačią dieną nulinčiuota 
du negrai.

Į Washingtona plaukia 
reikalavimai nuo tūkstan
čių padoresnių piliečių, kad 
valdžia areštuotų ir mirčia 
baustų linčininkus. Bet val
džia nesiskubina.

Palestinos Žydai 
Skelbia Boikotą 
Prieš Angliją

Jeruzalė. — Palestinos 
žydai per slaptą radiją šeš
tadienį kas 15 minučių šau
kė visus savo tautiečius į 
demonstracijas, protestuot, 
kad anglai deportuoja vadi
namus “neteisėtus” žydus 
ateivius į Cyprus salą. Ten 
anglai juos grūda į kon
centracijos stovyklas.

Kartu Palestinos žydai 
paskelbė sekmadienį, kaip 
dieną boikotuot Anglijos į- 
statymam, laužyti anglų 
patvarkymus ir jokiame 
dalyke nebendradarbiauti 
su anglais.

JAMES BYRNES IR 
NEGRAI 

Dabartinis Amerikos val
stybes sekretorius James 
Byrnes, kalbėdamas kong
rese 1919 metais, pareiškė, 
kad negrai apsigaudineja 
patys save, būk jiem pri
klauso politinė lygybė su 
baltaisiais pietinėse valsti
jose. “Tai yra baltųjų žmo
nių kraštas”, pabrėžė Byr
nes.

Tmmanas Ragina Kongresą 
Priimt Tam Tikrą Skaičių 
“Išvietintyjy”

Washington. — Preziden
tas Trumanas ketina para
ginti kongresą, kad specia
liai nutartų priimt iš vaka
rinės Europos į Jungtines 
Valstijas tam tikrą kiekį 
“išvietintų” žmonių, jų tar
pe ir žydų.

Amerikonų užimtoje Vo
kietijos srityje yra 368,210 
“išvietintų” (tame skaičiu
je desėtkai tūkstančių fa
šistinių pabėgėlių iš Lietu
vos.)

delei

Dupont, Indiana. — Lot- 
tie Lockman’ienė kaltina
ma, kad nunuodijus bent 3 
kaimynus.

Roma. — Popiežius ren
giasi paskelbti “Kristaus 
motinos j dangų ėmimą” 
kaip būtinąjį tikybos pos
mą.

Anglai - amerikonai vis 
priešinasi Albanijos priė
mimui į Jungt. Tautas.

Ncdaleiskime kelti kainas, šaukia šie 
tūkstančiai demonstrantu New Yorko 
Madison Square Parke, išėję masiniai 
reikalauti, kad Decontrol Board sugrą
žintų kainas Į buvusių birželio 30-tos 
normą. Demonstraciją suruošė miesto 
CIO Taryba ir Pirkikų Streiko Komite
tas.

Amerikonų Generolas Skelbia, kad Vokietijos 
Komunistai Siekią Sunaikint Kapitalizmą

Berlin. — Amerikonų ko
mandierius Vokietijoje, ge
nerolas Joseph T. McNar- 
ney sako, jog komunistai 
siekią įsivyraut vokiečių 
valdžioje, perimt į valstybės 
nuosavybę kasyklas ir ki
tas pramones, paimt į val
džios rankas bankus ir 
gamtos turtus ir padalint 
dvarų žemę valstiečiams. 
Politikoje komunistai, anot 
generolo McNarney, reika
lauja demokratinės respub
likos, kur būtų pašalinti iš 
vadovybės vietų valdžioje ir

JAPONIJA 1942 M.
PLANAVO UŽPULT
SOVIETUS

Tokio. — Japonija 
metais planavo per Man- 
džuriją užpult Sovietų Są
jungą, kuomet naciai štur
mavo Stalingradą. Taip liu
dijo kariniam talkininkų 
teismui Henry Pu-yi, buvęs 
Mančukuo “imperatorius,” 
japonų pastumdėlis. Jisai 
sakė, kad japonai privertė 
jį būti Mančukuo “kara
lium.” Kada jis abejojęs, 
tai japonų generolai grū
moję; todėl jis sutikęs, bi
jodamas mirties.

Amerikos senator. Brews
ter sako, kad gen. MacAr- 
thuro valdžia Japonijoj 
“puikiai atmuša komuniz
mą” (suprask, demokrati- 
ją)-

Kainų administracija pa
brangina alų l-2c. stiklui.

200 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 1,500 SUŽEISTA 
MAHOMETONŲ-INDUSĮJ RIAUŠĖSE

Kalkutta, Indija.— Riau
šėse tarp Indijos mahome
tonų (musulmanų) ir indu- 
sų per dvi dienas užmušta 
200 žmonių ir sužeista 
1,500. Mahometonai Kal- 
kuttos didmiestyje tą dieną 
paskelbė streiką ir suruošė 
didžiulę d emonstraciją 
prieš Angliją. Jie protes
tavo prieš anglų planą dėlei 
Indijos “n e p r i k 1 ausomy- 
bės.”

Mahometonai ir indusai 
degino vieni kitų įstaigas ir 
šiaip namus, plėšė krautu- 

pramonėje ir nubausti ka
riniai kriminalistai ir na
ciai.

G a 1 u t i nasis Vokietijos 
komunistų siekimas, kaip 
sako gen. McNarney savo 
mėnesiniame raporte, yra 
“s u n a i k inti kapitalistinę 
santvarką ir įsteigti socia
listinę valstybę, o jeigu ka
pitalistų klasė nepasiduotų 
demokratijai/ tai komunis
tų programa grasina ir re
voliuciją daryti.”

Tokių pat tikslų siekia 
socialdemokratai sovietinėj

Benamiai Angly Veteranai 
Bėga į Kareivines Gyventi

i Karo veteranai, 
1942 kambariu sau ir

London. — Smarkiau 
pradeda brūzdė t Anglijos 
karo veteranai, negaudami 
______ _ __ šeimoms. 
Tūkstančiai jų dabar susi
metė į ištuštėjusias karei
vines ir įvairias kitas karui 
naudotas patalpas. Darbie- 
čių “socialistų” valdžia iš
statė grasinančias iškabas: 
“Neikite į valdžios nuosa
vybę 1”

Ištremta 16 Demokratiniy 
Graikijos Oficierių

Athenai, Graikija. — Fa- 
šistuojanti Graikijos val
džia deportavo į katorgą 
Folegandros salose 16 savo 
armijos oficierių už tai, kad 
jie palaikė ryšius su ELAS, 
tai yra, su demokratiniu 
Tautos Laisvinimo Frontu. 
Tarp ištremtųjų oficierių 
yra trys pulkininkai ir trys 
majorai.

ves ir kovojo peiliais ir ki
tais įnagiais. Anglų polici
ja šaudė į riaušininkus.

Įvairios politinės indėnų 
partijos, jų tarpe ir komu
nistai, pasiuntė į gatves sa
vo atstovus, kurie šaukė 
žmones nelieti vieni kitų 
kraujo.
Kongreso Partija Priima 

Anglijos Planą
Visos Indijos Kongreso 

Partijos pirmininkas Ja
waharlal Nehru pareiškė, 
kad jo partija pati viena

pa- 
Ten

Vokietijos dalyje, kaip 
stebi gen. McNarney. 
jie susivieniję su komunis
tais Socialistinės Vienybės 
Partijoje. Bet kiti social
demokratai, amerikonų ir 
anglų užimtose Vokietijos 
vietose, priešinasi tokiems 
planams. O griežčiausiai 
atmeta “marksistinį socia
lizmą tai krikščionys demo
kratai ir liberalai demokra
tai, kurie pabrėžia priva
čios nuosavybės ir- priva
taus verslo šventumą,” sa
ko gen. McNarney.

GRAIKŲ FAŠISTAI 
SUŠAUDĖ 9 NEVA 
ANARCHISTUS

Athenai, Graikija.—Tapo 
nusmerkti ir sušaudyti 9 
vadinami “anarchistai” — 
penki kareiviai ir keturi ci
viliai. Fašistiniai - mo
narchinė Graikijos valdžia 
sako, jie nubausti už tai, 
kad užpuolę kariuomenės 
stovyklą ties Kilkis. (Žy
mėtina,' jog dabartiniai 
Graikijos valdovai žudo de
mokratinius graikus, ap
šaukdami juos “komunis
tais” bei “anarchistais.”)

Talkininkų byloj prieš 
japonus karinius krimina
listus, gen. Tojo, vienas tei
siamųjų, pareiškė, jog 
“puiki” generolo MacAr- 
thuro valdžia Japonijoj.

Viso Europoj tėra tik 
■ 500,000 žydų.

priims anglų planą 
tautinės laisvės Indijai ir 
sudarys laikiną valdžią iš 
savo žmonių, nes Mahome
tonų Sąjunga neprisideda. 
Kongreso Partija atstovau
ja didžiąją indėnų daugu
mą.

Mahometonų yra apie 90 
milionų. ' Jie reikalauja 
Pakistano, tai yra, atskiros 
valstybės, n e p riklausomos 
nuo Indijos daugumos. In
dija viso turi 389 milionus 
gyventojų.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

DARBININKAI REIKALAUS 
ALGŲ PRIEDŲ, JEI KAI 
NOS NEBUS NUMUŠTOS 

h

CIO Unijy Vadai Sako, Valdžia Kelia Kainas Fabrikantu 
Naudai, bet Neleidžia Pakelt Darbininkam Algų

Washington. — Valdžia 
per 30 dienų turi numušt 
gyvenimo reikmenų kainas, 
o jeigu ne, tai darbininkai 
darys tam tikrus žingsnius, 
kad priverstų samdytojus 
pakelti jiems algas, kaip 
nutarė CIO darbo unijų va
dai savo konferencijoj Wa
shingtone. Jie išleido pa
reiškimą, kuris sako:

Kainų Administracija vis 
duosniau tarnavo fabrikan
tams ir verslininkams: kar
totinai brangino dirbinius 
ir produktus. Valdinė Al
gų Pastovumo Taryba, ta
čiau, neleido’ kelti darbiniu- tikrųjų pabrangimas dides- 
kam algas. Valdžia kėlesnis.

Tik Kariavusieji prieš 
Nacių Sėbrus Tegali 
Balsuot, Sako Sovietai

Paryžius. — Sovietų de
legatai taikos konferencijoj 
priminė, jog Keturi Didieji 
iš anksto nutarė, jog spren
džiant taikos sutartis su 
buvusiais Hitlerio papėdi- 
ninkais turi teisę balsuot 
tik tos šalys, kurios pačios 
kariavo prieš tuos nacių pa
dėjėjus. Dėl to Sovietų rei
kalavimo įsikarščiavo Nau
josios Zelandijos delegatas 
W. J. Jordan. Jis rėkavo, 
kad tas reikalavimas esąs 
“prakeiktas tauškalas ir 
kvaksėjimas.” Sdvietų de
legacijos narys Andrius Vi
šinskis atsiliepė, kad tokie 
Jordano riksmai ir plūdi
mai nenugąsdins Sovietų.

Franci ja nekariavo prieš 
Rumuniją, todėl negali bal
suot klausime taikos sutar
ties su Rumunija. Ameri
ka ir Francija nedalyvavo 
kare prieš Suomiją, todėl 
jos neturi teisės balsuot kas 
liečia sutartį su Suomija. 
Taip yra Keturių Didžiųjų 
nutarta, pabrėžė Višinskis.

Tik 29 Nuošimčiai Pramonės 
Teveikia Amerikony Užim
toj Vokietijos Dalyj

Berlin. — Amerikonų už
imtoje Vokietijos dalyje 
pramonės dirbiniai pakilo 
iki 29 nuošimčių (iš viso). 
—Taigi fabrikai ir kitos 
pramonės įstaigos dabar 71 
nuošimčiu mažiau pagami
na, negu pirm karo.

(A m e r i konų korespon
dentų pranešimai iš Sovie
tų užimtos Vokietijos ploto 
rodė, kad pramonė šiame 
plote veikia bent 85 nuo
šimčiais, ir visai nėra be
darbių. Kurie darbininkai 
nesutilpo į fabrikinę pra
monę, tie gavo kitokius už
siėmimus, ypač lauko ūky- 
je.)

pirkinių kainas tuo sumeti
mu, kad atlygintų samdy
tojams už darbininkų lai
mėtus algų priedus. Fabri
kantai blogino darbininkam 
sąlygas ir laužė sutartis su 
unijomis, mindžiodami dar
bo santykių įstatymą.

Reikmenų pabranginimai 
jau keleriopai viršijo algų 
priedus darbininkam ir 
daugiau neg nušlavė unijų 
laimėjimus. Pati valdžia 
skaičiuoja, kad nuo 1941 m. 
sausio iki 1946 m. rugpjūčio 
gyvenimo reikmenys pa
brango 43 nuošimčiais. Iš

TURKŲ - ARABŲ BLO
KAS PRIEŠ SOVIETUS

London. — Numatoma, / 
kad Turkija telks arabiš- 
kus kraštus į bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. Turkų 
valdovai tikisi su tų kraš
tų talka ir Amerikos - An
glijos pritarimu atremti 
Sovietų siūlymą, kad Sovie-.‘ 
tų Sąjunga išvien su Tur
kija saugotų ir gintų Dar- 
danellų sąsiaurį, tarp Juo
dosios ir Viduržemio Jūrų.

NUSMERKTAS PAKART 
NEGRAS KAREIVIS

Fuerth, Vokietija. — Ka
rinis teismas nusmerkė pa
kart negrą kareivį Jamesą 
C. Devone, kuris naktį nu
šovė du jankius armijos 
laikraščio “Stars and 
Stripes” redakcijos narius, 
bevažiuojant jiem automo
biliu. Kaltintojas Įeit. C. 
M. Shinn sakė, turbūt, De- 
vonei atrodę, kad atvažiuo- / 
ja vokiečių policija areš- 
tuot vokietę, su kuria jis 
savo patalpoj linksminosi 
po laiko, kada civiliams bu
vo įsakyta jau būti namie.

Seoul, Korėja. — Minėda
mi metinę sukaktį po Ko
rėjos paliuosavimo nuo Ja
ponijos, korėjiečiai demon
stravo ir susikirto su poli
cija pietinėje Korėjos pu
sėje, kuri amerikonų užim
ta. 7 korėjiečiai tapo už
mušti ir keli pavojingai su
žeisti. Tarp užmuštų yra 
penki policininkai.

DIDŽIULIAI KOMPANIJŲ 
PELNAI ŠIEMET

Washington. — Prekybos 
Departmentas raportuoja, 
kad korporacijų pelnai 1946 * 
metais bus ne mažesni, kaip 
bet kuriais kariniais me
tais.

National City Bankas pa
skelbė, jog 300 korporaci
jų pelnai antrojoj šių metų 
ketvirtyj buvo beveik antra 
tiek didesni, negu pirmojoj 
ketvirtyj. Tos korporacijos 
antrojoj 1946 metų ketvir
tyj pelnė 12 nuošimčių dau
giau, negu pernai toj pačioj 
metų ketvirtyj.
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THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

.........  -".I
yra labai praktiška, labai tei
singa. Kyla kainos, kyla ir 
algos — automatiškai. Jeigu 
valdžia pravestų tokius įsta
tymus, aišku, būtų dar ge
riau. Tuomet dar mažiau ne
susipratimų būtų ir gyveni
mas krašte galėtų išvengti 
laiko ir jėgos eikvojimo. Val
džios ir visuomenės atstovų 
sudaryti komitetai turėtų 
sekti kainas ir skelbti, kada 
pragyvenimas pašoksta vienų 
punktu, kad būtų galima nie
ko nelaukiant pakelti ir al
gas.”

GRĄŽINA $100,000,000 
VERTĖS MENINIŲ 
KŪRINIŲ

Žinių agentūra ONA pra
neša, kad Vengrijos Dailės 
Muziejus sumedžiojo tuos 
meno kūrinius, kuriuos vo
kiečiai buvo apiplėšę karo 
metu ir nugabenę į Bavari
ją. Muziejaus direktorius 
skelbia, jog iš viso tų kūri
nių surasta $100,000,000 
vertės. Dabar jie grąžina
mi vengrams.

Tarp kitų brangenybių, 
yra Rafaelio “Madonna,” 
Rembrandto, Velasquez’o ir 
kitų genijų originalai.

Įdomumas čia glūdi tame, 
kad naciai plėšė ne tik t. 
v. pavergtus, užkariautus 
kraštus, kaip tarybines res
publikas, Lenkiją ir kitas 
šalis, bet tolygiai jie plėšė ir 
savo satelitus, ’savo talki
ninkus, tokius, kaip Veng
rija, Rumunija, Bulgarija. 
Iš ten vokiečiai vogė visas 
brangenybes, kokias tik su
čiupo !

Lėšas už sugrąžinimą ši
tų brangenybių Vengrijai 
patys vokiečiai turės užmo
kėti.

KALBANT APIE SLA 
IR LDS

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
(rugpj. 15 d.) rašo:

“Naujienos nori paneigti 
mūsų tvirtinimą, kad LDS 
yra finansiniai tvirčiausia 
fraternal ė lietuvių organiza
cija. Kaip gi LDS galįs būti 
finansiniai tvirtesnis už SLA, 
kuomet SLA turi daug dau
giau turto ?

“Bet Naujienos, matyt, ne
žino to fakto, kad fraterna- 
lės draugijos, apart turto, 
dar turi ir atsakomybę (lia
bility) už kiekvieną apdrau- 
dos ir pašalpos narį. Tik li
kęs nuo atsakomybės turtas 
parodo, kaip yra finansiniai 
tvirta draugija.

“Tas nuo atsakomybės li
kęs turtas vadinasi pervirši
niu (surplus). Tokio turto 
LDS turi $283,293.79. O SLA 
tokio turto turi $161,185.50. 
Paskirsčius pagal narių skai
čių, LDS perviršinio turto iš
eina kiekvienam nariui po 
$32.55; SLA — po $11.08. 
LDS ‘solvency’ 142.29% arba 
42.29% daugiau, negu ap- 
draudos departmentų įstaty
mai reikalauja. SLA ‘solven
cy’ 114.14% arba 14.14% 
daugiau, negu valstijų įsta
tymai reikalauja.

“štai, kodėl LDS yra fi
nansiniai tvirtesnis už SLA.”

LITHUANICETTES:
Regular readers of the Lith-

than $200 for a banquet wel
coming returning veterans. In 
appreciation for the hospital
ity, it is reported, many vet
erans are becoming members 
of the club.

—o—
In the Lithuanian “Noose”:

Mid-week editions of “Nau
jienos,” “A m e r i k a” and 
“Draugas” carried appeals 
signed by Rev. Jonas Bal kū
nas urging Lithuanian Amer
icans to “save refugees from 
death.” In the appeal it was 
noted that the so-called Un
ited Lithuanian Relief Fund 
had sent, among other things, 
125,000 volumes of books to 
the refugees to help “stave 
off” death. Books is excellent 
food for the thousands of Nazi 
collaborators starving from 
the lack of truth.

Without naming “Vienybe}” 
the “Amerika” rakes the form
er over the coals for the Dr. 
Starkus incident. It blames 
“Vienybe” for slandering 

i “needed” personalities. It was 
the “Vienybe,” for reasons 
best known to itself, that first 
“leaked” the story that Dr. 
Starkus, now an UNRRA of- I
ficial, had conducted criminal 

j experiments at the behest of 
the Nazis during his stay at 
Stuthof.

One-time editor of “Tėvy
nė,” official organ of the Lith
uanian Alliance of America, 
Karolis Vairas, who was in 
Kaunas when the Nazis in
vaded, recorded the period of 
occupation in a diary which 
is running daily in the “Lais-

uanian press have recently be
come used to seeing a new 
feature in the daily columns 
of “Laisve.” The latest “Lais
ve” feature appears under the 
title.. of« “Šią Dieną pas Krie
ną.” lt is a sharp, witty piece 
printed over the pen name of 
‘■‘Professor” Krienas.

Krienas, for the benefit of 
readers not familiar with the 
Lithuanian language, means 
horseradish. Horseradish in 
any language means a sharp, 
snappy and tangy relish. The 
“professor” lives up to his 
name.

—o—
Ex-servicemen members of 

the Association of Lithuanian 
Workers (LDS) have received 
‘‘Certificates of Appreciation” 
from the order in recognition 
of their services to their 
country during the war. Near
ly 1,000 members of the As
sociation served during World 
War II. At least twenty mem
bers gave their lives in the 
service of thei rcountry.

—0—
A former managing editor 

of the Pacific Stars and 
Stripes, Ken Pettus, now of 
the Chicago Sun, is slated to 
address the recently formed 
Lithuanian American A VC 
branch at the Morrison Hotel 
August 22. Sid Grower, ex
ecutive secretary of the Am
erican Veterans Committee is 
also scheduled to attend the 
meeting.

—o—
Brooklyn’s Lithuanian Ci

tizens Club paid out

PONAI PAMĖGO, BET 
LIAUDIS NEBALSAVO

Andai brooklyniškės Vie
nybės bendradarbis parašė 
iš Baltimorės koresponden
ciją, skelbiant, kad adv. 
Nadas Rastenis pralaimėjo 
nominacijas į Marylando 
valstijos seimelį, kuriame 
jis ištarnavo ketverius me
tus.

“Bėgyje keturių metų,” 
rašo tas asmuo, “Rastenį 
gerai pamėgo legislatures 
nariai ir spaudos atsto
vai. ..”

Taip, seimelio nariai ir 
spaudos atstovai galėjo jį 
labai gerai pamėgti, bet ka
dangi balsuotojai jo nemė
go, tai už Rastenį ir nebal
savo !...

Kas Amerikoj iš Karo Pralobo?
Taikos Konferencijoj iškilo klausimas ir apie pralo- 

bimus, pasiektus iš karo. Tarybų Sąjungos delegacijos 
pirmininkas Molotovas pareiškė, kad tūlos valstybės, pra
lobę iš karo, siekia savo leteną uždėti ant kitų šalių. Jis 
tiesiai tą nurodė Italijos žmonėms, kad Amerikos ir 
Anglijos valdonai, po priedanga Italijos “užtarimo,” no
ri sumažinti tos šalies reikšmę Viduržemio Jūroj ir Ita
lijoj ekonominiai įsigalėti.

Mr. Byrnes, į tai atsakydamas, pareiškė: “Kokia 
didelė valstybė praturtėjo iš karo? Aš nežinau nei 
vienos. Aš norėčiau, kad Sovietų atstovas netaikytų to 
Amerikai...” Ir jis toliau nurodė, kad Jungtinės Vals
tijos karo laiku padėjo savo talkininkėms, Sovietų Są
jungai suteikė apie 11 bilionų dolerių vertės reikmenų.

Žinoma, niekados Tarybų Sąjungos žmonės nema
žino Lend-Lease pagalbos reikšmės. Bet savo spaudoj 
daug kartų nurodė, kad tūli Amerikos “diplomatai” mo
ka įkainuoti troką, “džypą” ir lėktuvą, bet jie nemoka 
įkainuoti žmogaus, tėvui ir motinai—sūnaus, žmonai— 
vyro, vaikams—tėvo! Sovietai turi mintyj, kad, jeigu 
Jungtinės Valstijos suteikė jiems pagalbos medžiaginiai 
už 11 bilionų dolerių, tai už tai Sovietų Sąjunga trejus 
metus pati viena kraują liejo už mūsų visų reikalus. Ji 
neteko virš 7,000,000 žmonių vien užmuštais! Milionai 
jos piliečių buvo sužeisti ir daugybė nustojo darbingu
mo. Jos šalis buvo labai nuteriota. Bet tai išgelbėjo 
Ameriką nuo nuteriojimo, tai suteikė mums pergalę. 
Todėl kalbėti apie trokus, “džypsus” ir kitokią karinę 
pagalbą Sovietams, bet užmiršti jų pagalbą mums, yra 
labai vienpusiška.

Kas dėl pralobimų, tai, žmonių masės, nei vienoj 
šalyj nepralobo, nes karas yra naikintojas. Bet Mo
lotovas, sakydamas, kad “tūlos valstybės” iš karo pra
lobo, turėjo mintyj ne visus Jungtinių Valstijų žmones, 
bet tuos, kurie nusako mūsų valstybės politiką—turčių 
klasę.

Ar mūsų šalyj niekas nepasidarė pelnų iš karo? 
Ar niekas nepralobo iš karo? Prieš šiuos faktus užsi
merkti, tai reiškia dieną nematyti šviesos. Kada mūsų 
šalies liaudis neteko šimtų tūkstančių savo sūnų, kada 
milionai darbo žmonių sunkiai dirbo, kad karą išlaimė- 
jus, dėjo pastangų, kad daugiau išpirkus karo bonų, 
kad daugiau padėjus karo pergalei, tai buvo žmonių, 
kurie iš karo labai pralobo.

Kas jie? Jais yra didžiosios korporacijos, ponai 
Fordai, Schwabai, Morganų ir Rockefellerių giminės 
ir kiti, kurių fabrikuose buvo gaminami karo lėktuvai, 
laivai, kanuolės, tankai, ginklai ir amunicija. Jie nieko 
negamino iš patrijotizmo jausmo, o vien už riebų ap
mokėjimą !

Tai tiesa, kad Jungtinės Valstijos turi 400 bilionų 
dolerių skolų, kaip Mr. Byrnes sakė. Bet kas tas sko
las ir kam mokės? Milžinišką sumą karo bonų atpirks 
patys paprasti piliečiai—darbininkai, farmeriai, inteli
gentija ir smulkūs biznieriai. Kas gi turi daugiausiai 
supirkę bonų? Turčiai, kurie savo pinigus su nuošimčiais 
atgaus.

Valdžios atskaitos parodo, kad nuo 1939 metų iki 
1944 metų didžių korporacijų pelnai dubeltavai pakilo, 
pasiekdami 45 bilionų dolerių! Kas gi tas korporacijas 
sudaro, ar visi mūsų šalies piliečiai? O, ne. 1937 metais 
jas sudarė iš 130,000,000 piliečių tiktai 75,000, kas reiš
kia vieną dešimtadalį nuošimčio visų gyventojų. Į ke- 
no kišenius nuėjo vyriausybės pinigai, sukelti už bonus? 
Nuo birželio 1940 metų iki rugsėjo 1944 metų šimtas 
didžių korporacijų gavo iš valdžios karinių užsakymų 
už $175,000,000,000 (šimtą septyniasdešimts penkis bi- 
lionus dolerių)!

Tiesa, dalis pinigų nuėjo į darbininkų rankas, kaipo 
algos, bet kas turi bankuose pinigų taupymus: darbinin
kai ar turčiai? Pasirodo, kad 18,400,000 mūsų šalies šei
mynų, arba 40 nuoš. visų gyventojų bankuose taupinių 
turi tik vieną bilioną dolerių, o 10 nuoš. gyventojų ban
kuose turi net $48,500,000,000 taupinių, arba 
visų taupinių, esamų bankuose.

Taip dalykai yra su pralobimais iš karo, 
lies milžiniškos masės piliečių nepralobo iš 
sūnūs'kraują liejo, darbininkai sunkiai dirbo, kad karas 
būtų laimėtas. Tiesa, visi darbininkai turi šimtus do
lerių vertės karo bonų, bet kol ateis laikas tų bonų at- 
mokėjimui, tai tie patys darbininkai, mokėdami taksus, 
juos ir atsipirks. Mūsų valstybės ižde įplaukos nepa
silieka, jas valstybė išmoka ir dabar dar turi deficitą, 
nes išeigos viršyja įplaukas. Tai j keno rankas tie pini
gai pereina? Jie pereina į stambių korporacijų, į tur
čių klasės rankas, kuri sudaro labai mažą nuošimtį ša
lies gyventojų.

K. KILIKEVIČIUS BUS 
LIAUDIES BALSO AD
MINISTRATORIUM

Kanadiškis Liaudies Bal
sas praneša, kad jo admi
nistracijoj įvyksta pakaitų: 
ligi šiol ėjęs administrato
riaus pareigas P. Gutaus
kas iš tų pareigų pasitrau
kia, o jo vieton stoja dirbti 
K. Kilikevičius, praeitojo 
karo veteranas ir žymus 
kanadiečių veikėjas.

Kitas kanadiečių (iš Mon- 
trealio) žymus veikėjas, J. 
Lesevičius, dėl sveikatos 
susilpnėjimo, pagal gydyto
jo įsakymą, išvyksta į far- 
mas poilsiui. Lesevičiaus 
vietą (Lit. Draugijos Kana
dos Veikiančio Komiteto 
sekretoriaus ir kt.) užima 
Petrė Kiselienė (Matulaity
tė).

Laisves Reikalai

60 nuoš.

Mūsų ša- 
karo, jų

PRAKTIŠKAS 
SIŪLYMAS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo: 1

“Charles Millard, plieno 
darbininkų unijos direkto
rius, aną dieną pareiškė, kad 
jo unija reikalauja, tarp ki
tų dalykų, įrašyti į kontrak
tą punktą, kuris nustatytų, 
kad darbininkams algos tu
ri būti pakeliamos po 1 cen
tą į valandą, kada tiktai pra- 
g y v e n imas pakils vienu 
punktu. Tokius reikalavimus 
reiktų statyti visoms uni
joms. Tai naujas, bet labai 
reikšmingas reikalavimas.

“Dabar, jeigu darbininkai 
išsikovoja algų, pakėlimą, tai 
tas neilgam būna. Tuojaus 
fabrikantai pradeda kelti 
kainas. Neilgai trukus dar
bininkų laimėjimai būna pa
naikinti. Reikia vesti kovą iš 
naujo. Jeigu fabrikantai tu
rėtų kelti po 1 centą į valan
dą ant kiekvieno punkto kai
nų, pakėlime, tuomet jie ži
notų, kad kėlimas kainų nie
ko nereikš. Juo daugiau kai
nas kelsi, tuo daugiau reiks 
pridėti darbininkams.

“Įvedus tokią tvarką, lai
kui bėgant algos ir kainos 
susibalansuotų ir nereiktų 
tiek daug laiko eikvoti ve
dant kovas už algų pakėli
mą, kad jos galėtų pasivyti 
kainas, žinoma, fabrikantai 
tam priešinsis, nes jiems toks 
patvarkymas yra nepagei
daujamas, bet kam jie nesi
priešino? Jie priešinosi kiek
vienam darbininkų reikala
vimui.

“Iš moralio taškaregio, to
kia tvarka turėtų rasti prita
rimą visoj visuomenėj, nes ji

Pokariniai laikai irgi tu- į tyti trumpą laiškelį.
ri sunkumų, kurie neigia- i “Gerb. Laisvės Adm. — 
mai atsiliepia į darbininkų' Prisiunčiu čionai čekį nuo 
gyvenimą. Jei darbininkas Montello Moterų Apšvietos 
gavo pakelti algos 18%, tai Kliubo, tai auka Laisvei, 
pramonininkai pakelia kai- $15. Draugiškai, P. Micke- 
nas ant reikmenų taip, kad 1 ' 
ir du kartu po aštuonioliką 
jau nepasiveja pragyveni- i 
mo pakilimo.

Prie spaustuvės naudoja
mų medžiagų ir mašinom 
dalių kaina taip pakilo, kad 
jau rimtai turime pagalvo
ti, kaip mūsų įplaukos galės 
pasivyti išlaidas.

Infliacija stambiesiems 
kapitalistams yra komfor
tas bei patogumas —kaip 
kiaulei dumblas. Todėl ka
pitalistai atsispyrę tempia 
šalį į infliaciją. Jie stumia 
į vargą už algas dirbančius 
žmones ir darbininkų orga
nizacijas. Į dienraščio Lais
vės finansinę padėtį inflia
cija kerta skaudžiai. Kuo 
toliau, tuo bus blogiau. To
dėl iš anksto turime rūpin
tis pagerinimu finansų, kad 
atsilaikyti prieš nesuvaldo
mą kainų kilimą.

Gavimas dienraščiui nau
jų skaitytoj ų yra pats vy
riausias būdas sustiprini- 
irtui finansų. Be jokio išsi
kalbėjimo turime darbuo
tis, kad kuo daugiausia 
gauti naujų skaitytojų.

Šiomis dienomis gavome 
8 naujus skaitytojus. Pasi
darbavo :

Chas. Kleiza, Worcester, 
Mass.; Anna Marmas, Wa
shington, Pa.; J. A. Zeren, 
Canton, Ohio; M; Leipus, 
Brooklyn, N. Y.; P. Kriš
čiūnas, New Kensington, 
Pa.; Mrs. M. Hrynio, Phi- 
la., Pa.; ir F. Reinhardt, 
Ozone Park, N. Y.; Jos. 
Shukaitiš,- B’klyn, N. Y.

Svarbu pastebėti, kad iš 
tų 8 naujų skaitytojų 3 pa
tys užsisakė, niekas jų ne
pakalbino. Tas parodo, kad 
kalbinant žmones būtų ga
lima gauti po keletą desėt- 
kų naujų skaitytojų kas sa
vaitę. Tada jau nereiktų 
drebėti dėl kainų kilimo.

Aukomis šiuom kartu ap
rūpino savo dienraštį gra
žus skaičius prietelių. Pir
miausia prašome pasiskai-

Kliubo, tai auka Laisvei.

vičiene.”
Frank Navikas, Broo-

Po $5: Kazys Viltrakis, 
New York City, N. Y., Mrs. 
K. Klemas, Yonkers, N. Y.

Po $3: C. Milinkevičius, 
Brooklyn, N. Y.; Antanas 
Kraujalis, White Plains, N. 
Y.; Mrs. S. Peterman, 
Woodruff, Wis., Adolph 
Fertikis, Great Neck, N. 
Y. J. ir L. Svirpliai, Wind
sor, Canada.

Po $2: M. Dzyovenas, B’- 
klyn, N. Y.; Ant. Grades
kis, Tarryffville, Conn.; J. 
Žvingila (Swingle), Tar- 
riffville, Conn.; Jonas ir A- 
delė Gaitis, Brooklyn, N. 
Y.; A. Remeitis, New Bri
tain, Conn.; J. Shukaitis,

Po $1.50: J. Gendrėnas, 
Cleveland, Ohio; F. P. Mal- 
kaitis, Easton, Pa., A. Ba- 

Britain, 
Slonksnis,

kevich, New
Conn.; Tony
New Hope, Pa.

Po $1: E. Pargelienė, 
Windsor, Canada, M. Sta- 
koff, B’klyn, N. Y., Ona 
Marozienė, Water bury, 
Conn., M. Lumas, Great 
Neck, N. Y. Tony Brosky, 
Elm Grove, W. Va.

Po 50c: Ant. Shugzda, 
Phila., Pa. .

Aukos irgi yra labai svar
bus dalykas. Kurie esate 
tokiose sąlygose, kad nega
lite gauti naujų skaitytojų, 
o turite vieną - kitą atlie
kamą dolerį, nepaskūpaukit 
primesti 
reikalams.
sias mūsų darbas šiuo mo
mentu tai gauti kuo dau 
giausia naujų skaitytojų.

Artinas mūsų dienraščio 
metinis vajus gavimui nau
jų skaitytojų. Prašom duo
ti gerų sumanymų vajaus 
vedimui. Pagalvokime visi, 
gal rasim kokią nors naują 
metodą tam svarbiam dar
bui. Kurie jaučiate ką nau
jo arba, kurie manote, kad|

savo dienraščio
Tačiau vyriau-

more ; ve.”

CIO prezidentas Philip Murray, kurio vadovybėje 
darbininkai yra daug laimėję ekonominės ir politinės 
kovos frontuose.

Žinios iš Lietuvos
Įvykdyti Metinį Planą 
Iki Lapkričio 7-sios

Šiauliai. — Šiaulių mėsos 
kombinato “Maistas” darbi
ninkai ir vadovaujantis 
personalas įsijungė į visa
sąjungines socialistin. lenk
tynes. Kad gerai ir sėkmin
gai įvykdytų Stalininio 
penkmečio plano uždavi
nius, kolektyvas pasiryžo 
socialistinėmis lenktynė
mis gamyb. planą įvykdyti 
ir jį žymiai viršyti. Jis pa
sižadėjo iki 1946 m., lap
kričio 7 d. — Didžiosios 
Spalio' socialistinės revoliu
cijos 29-jų metinių šventės 
— įvykdyti metinį gamybos 
planą.
kas nors turėtų būt pakeis
ta mūsų senoje metodo j e, 
prašome pranešti Laisvės 
Administracijai.

P. Buknys.

Šiaulių mėsos kombinato 
“Maistas” f dirbantieji, pri
ėmę socialistinių lenktynių 
įsipareigojimus, pakvietė 
socialistinių lenktynių Šiau
lių alaus daryklos “Guber
nija” ir Šiaulių grūdų pa
ruošos bazės ’’Elevatorius” 
darbininkus ir vadovaujan
tį personalą.

AV ..............  ' ■ -

Pasėliuose Naikinamos 
Piktžolės

Marijampolė. — Buktos 
tarybinio ūkio dirbančiųjų 
kolektyvas uoliai valo pasė
lių plotus nuo piktžolių.

Cukriniais runkeliais už
sėtame 14,5 ha žemės plote 
piktžolės naikinamos ark
liniu ravėtuvu ir rankiniu 
ravėjimo būdu.

Piktžolės naikinamos ir 
kituose pasėlių plotuose — 
miežiuose ir vasariniuose 
kviečiuose.
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stiklų

Juo 
tuo įsakymus, jeHikisi pagyti... sįovį^ ištirdamas šlapumą, 

Is to, kas čia buvo Pasa j nustatys gydymosi taisyk-

Paryžius.— Suomija pra
šo sumažint karinius atly
ginimus iš jos.

Inksty liejos™

tėjant —
Floridą vyksta. Turi būti I Labai i 
arba laimingas, arba kiek ' daugiau 
pasiturintis taip su paukš-■ 
čiais. “vendravot.” •

Pirmadienis, Rugpj. 19, 1946

Dažnai taikosi užgirsti 
ligų labai gražiais vardais, 
kaip tai: arthritis, meningi
tis, pericarditis, peritonitis, 
nephritis, ir kitais “aitis”. 
Visi šie žodžiai turi plačią 
reikšmę, o mažai kam su
prantami. Ligonis, užgirdęs 
ligą tokiais pavadinimais, 
susirūpina, labiau suserga, 
iš nesupratimo, negu nuo 
ligos. Baimė yra liga, reikia 
jos vengti, ypač sergant.

Na, imkime pastarąjį žo
dį nephritis. Graikiškai 
nephritis reiškia įdegimą 
inkstų. Vienok šis žodis dar 
nepasako, kokis įdegimas, 
tad nelengva suprasti pil
nai tikrą jo reikšmę. 
Šis pavadinimas apima 
visas inkstų ligas, 
kur organinis neregulia
rumas inkstuose pasireiš
kia, ir šlapume atsiranda 
proteinų - baltymų. Tatai 
apima inkstų įdegimą ir 
inkstinių dėsnių gedimą,

pavadintą vienoje grupėje 
nephritis: aštrus, viduti
nis, chroniškas, su ar be iš
tinimo, ir maišytas.

Minėti ligos pavadinimai 
veda į vieną bendrą mintį, 
tai kaip pažinti ir atskirti 
vieną ligą nuo kitos. Ar vi
sos yra vienaip pavojingos, 
o jei ne, tai kokis skirtumas 
tarpe jų? Kad tiksliau at
sakyti, gal bus praktiška, 
jeigu pradėsime nuo pačių 
organų - inkstų?

Inkstai
Inkstai yra panašūs į di

džiules pupas organai, ke
turių colių vidutinio ilgio, 
dviejų colių pločio ir vieno 
colio storio. Inkstas sveria 
nuo 4 iki 5 uncijų, viduti
niai sveria ketvirtį svaro. 
Inkstai yra užpakalyje pil
vo, tik kiek žemiau pasku
tinio šonkaulio, abipusiai 
nugarkaulio, ties nugaros 
viduriu.

Inkstų sudėtis kompli-

Ar Buvo Pasaulio Pradžia? 
Ar Bus Jo Pabaiga?

dėdavosi visai nuostabūs 
dalykai: aplink mėnulį at
sirasdavo vaivorykštės žie
dai, apie saulę' ar mėnulį 
atsirasdavo blankūs ratilai. 
Staiga šalia saulės užsižieb
davo dar trys ar keturios 
saulės, arba šalia mėnulio 
atsirasdavo kiti šviesūs si
dabriniai mėnuliai, arba 
mėnulį perskrosdavo žvil
gąs kryžius.

Prietaringa baimė apim
davo žmones, stebinčius vi
sus tuos nesuprantamus 
dangaus reiškinius. Jiems 
rodydavosi, kad atėjo pa
saulio pabaiga. Remdamiesi 
savo patyrimu, žmonės ne
galėdavo įsivaizduoti amži
no buvimo, kaip neįsivaiz
duodavo ir amžino pasau
lio gyvenimo, kurio negali 
būti galo taip, pav., kaip ne
buvo ir pradžios.

Bet visų laikų

Kažin ar atsiras bent vie- 
žmogus, kuris nebūtų nors 
kartą pagalvojęs, ar buvo 
pasaulio pradžia ir ar bus 
pabaiga, kuris nebūtų no
rėjęs pažinti visatą, jos 
santvarką.

Jau senų senovėje žmo
nės stengėsi išaiškinti • vi
satos santvarką kokiomis < 
nors žmogaus protui priei
namomis sąvokomis. Bet 
neturėdami dar pakanka
mai žinių, žmonės prasima
nydavo įvairių pasakų, pa
našių į tikrovę.

Taip žmonės vaizdavosi 
žemę esant didžiulę plokš
tumą, ant kurios stūkso 
kalnai, o tarp jų driekiasi 
jūros, slėniai, laukai, kai
mai ir miestai. Senovės 
žmonės vaizdavosi, kad že
mė nejuda ir stovi ant 
kažkokių stulpų. Kiti kalbė
davo, jog ji besilaikanti antI Bet visų laikų žyniams 
3-jų banginių (“velioribų”). buvo naudinga palaikyti 
Buvo ir tokių, kurie tvirti-1 žmonėse šias pasakas. Bet 
no, kad ji plūduriuojanti 
beribiniame vandenyne... O 
į ką remias tie stulpai, ban
giniai arba vandenynas? 
Žmonės nežinojo ir ramino
si tuo, jog tai esanti paslap
tis, netgi labai didelė pa
slaptis.

Dangų žmonės vaizdavo
si esant kietą, žydrą kaip 
krikštolas skliautą, kuris 
remiasi į žemės pakraščius. 
O kas yra anapus skliauto? 
Tai buvo vėl kita paslaptis. 
Žmonės labai domėjosi, kur 
kiekvieno mėnesio gale 
dingsta mėnulis, kas jame 
atsitinka? Ir jie aiškino 
sau, kad iš seno mėnulio 
pasidarančios žvaigždės, o 
kiekvieną mėnesį atsiran
dąs naujas mėnulis, 
skilęs nuo saulės.

Panašiomis pasakomis 
žmonės stengėsi išsiaiškinti 
amžiną, niekad nekintan
čią, “išmintingą” dangaus 
skliauto santvarką. O ta 
išmintinga dangaus tvarka 
gan dažnai irdavo. Staiga 
saulė imdavo temti; kai ka
da nelauktai šviesią mėne
sienos naktį dingdavo mė
nulis (jis užtemdavo). Ne
nuostabu, kad tokie nukry
pimai sukeldavo žmonių 
prote prietaringą baimę, 
gąsdindavo juos.

Bet retkarčiais danguje

kuota, bet bendras inkstų 
vidaus paveikslas toks: jie 
susideda iš daugybės ma
žyčių vamzdelių, dūdelių, 
susisukiojusių kalnų kalne
liais it piramidomis. Tarpe 
vamzdelių yra kraujo sudy- 
nėliai, nervu dirksneliai ir 
kiti dėsniai. Visų dūdelių 
kryptis viena: visos sueina 
laipsniškai į vieną bendrą 
dūdą, vadinamą ureter, šla- 
pinimo kanalą. Ureter eina 
po vieną iš kiekvieno inksto 
ir jungia inkstą su pusėti
nai muskulingu organu-pū- 
sle. Pūslė tarnauja, kaip 
laikinas sandėlis — rezer
vuaras laikyti šlapumui, iki 
jis šlapinantis pašalinamas.

Inkstai yra labai speciali
zuotas organizmas atlikti 
išvalymo pareigas. Jie išva
lo, iškošia-pašalina nuo
dus, vandenį, įvairias drus
kas, nuosėdas ir kitas at
matas iš kūno. Kada jie bū
na labai apsunkinti darbu, 
tai įdega visas komplikuo
tas aparatas, suserga.

Ligos
Ligoje labai daug dirba 

inkstai, kad pašalinus ligos 
padarytus nuodus, pavarg
sta ir' neretai tampa pažei
sti, laikinai ar ant visados; 
tai priklauso nuo to, kas 
per liga asmenį suėmė.

Kad jiems padėjus leng
viau apsidirbti su nuodais, 
tai reikalinga gerti daug 
vandens. Vanduo atskies 
nuodus ir palaikys inkstus 
gerai išplautus. Išgerti po 
septynetą vandens 
per dieną, nekenks.

Inkstų ligoms priežasčių 
iyra daug ir įvairių: nesi
saugojimas šalčių, prasta o- 
dos ventiliacija, alkoholinių 
gėrimų gausus vartojimas, 
dideli kiekiai vaistu, bakte-
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rijų nuodai, vėžys, skaudu
liai, širdies ligos, šaltas- 
drėgnas oras prastai venti
liuotame bute, smaguriavi
mas aštriais paskaninimais. 
Muštarda, pipirai ir kiti er
zinanti dadėčkai į inkstus 
veikia neigiamai... Visa, 
kas čia suminėta, gali dau
giau ar mažiau pakenkti 
inkstam.

Kaip šaltis veikia į inks
tus? Oda ir inkstai yra 
labai geri kaimynai vienas 
su kitu. Jie valo iš kūno at
matas bendrai, o susirgus! atsitikime nėra reikalo nuo-
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nu-

mokslas ėjo pirmyn. Bažny
čia, remdamasi šventuoju 
raštu, nuolatos tvirtino, 
kad žemė esanti didžiulė 
lyguma, apsupta vandenų. 
Ir kai astronomas Koper
nikas, remdamasis ilgame
čiais svarstymais, priėjo iš
vadą, kad žemė nestovi vie
toje, ji apskrita ir sukasi 
aplink savo ašį ir aplink 
saulę, tai katalikų bažnyčia 
paskelbė, kad Koperniko 
knyga esanti herezija ir 
uždraudė tikint iesmms 
skaityti priešingus Dievui 
mokslinius veikalus. Ta
čiau mokslas žengė į priekį.

Ir kai žmonėms pasidarė 
aiškūs visi iki tol slėpiningi 
dangaus reiškiniai, jie su
prato, kad daugelis dalykų, 
apie kuriuos kalbama šv. 
rašte, nesutinka su mokslo 
nustatytais dėsniais.

Valstybinė Tarybų Lietu
vos enciklopedijų, žodynų ir 
mokslo literatūros leidykla 
Kaune, išleido eilę knygu
čių, pavadintų “Pažinkime 
Visatą.” Perskaičius tas 
knygutes, žmonės sužinos, 
ar buvo pasaulio pradžia ir 
ar bus jo pabaiga. Jos pa
dės Lietuvos piliečiams 
moksliškai išsiaiškint dau
gelį buvusių nesuprantamų 
jiem gamtos reiškinių.

į n -

vienam, kitas turi atlikti du 
darbu. Kada odos skylutės 
užsidaro, o kraujas naudo
jamas daugiau organuose 
dėl per ilgo šalčio, tada 
inkstai daugiau turi dirbti, 
kad pašalinus odos nuodus,

gąstauti, bet faktas yra, 
kad inkstai nėra geroje fi
ziškoje padėtyje. Sumanus 
tokiu inkstu savininkas tu
rėtų keisti maistą, nevarto
ti per daug proteinų, 
greičiau tą padarys,

tymų atsiranda iš inkstų' 
sugedimo. Ją ir vadinsime 
tikruoju vardu nephritis. 
Ligonis, turėdamas ją, pri
valo būti gydytojo priežiū
roje ir pildyti širdingai jo

mi, čia nematau reikalo į 
tai gilintis, nes vieta neleis
tų, o ar būtų naudos iš to, 
irgi klausimas.

Gydymas.
Gydytojas, suradęs ligos

ekstra pridėtą pareigą. Ek- jam bus. geriau, 
stra darbas inkstus susilp
nina ir jie ima šlubuoti iš i 
persidirbimo.

Alkoholis
Kas pasakyta apie ša 

panašiai yra su vartojimu 
alkoholinių gėrimų. Alko
holis inkstų kraujo sudynė- 
lius išplečia, kraujas už
kemša darbu inkstus, tada 
įdega inkstai. Tokiame at
sitikime inkstai tampa ap
sunkinti, turi daug dirbti. 
Kartotinas tokiš erzinimas 
organą nudėvi, o pasekmė: 
inkstų liga.

Manau, šie du parodymai 
bus pavyzdis ir kitiems 
nuodu veiksmams i inks
tus. Aišku bus iš minėtu 
nurodymų, kaip inkstų li
ga gali prasidėti.

Ligų Rūšys
Apsklembdami minėjome, 

kad inkstų liga skirstoma 
sulig laipsnių ir to, kiek 
padaryta žalos Inkstams. 
Todėl čia pažymėsim trum
pai skirtumus. Dvi yra pa
grindinės grupeb, o kitos jų 
tik antraeilės grupės. 
Smulkmenas praleidę, im
sime vien dvi pačias svar
biausias grupes, būtent:

1. Netikra - laikina liga 
esti lengva,- inkstų organų 
nesužaloja. Tyrimas šlapum. 
parodo, kad jis turi visus 
pažymius inkstų ligos; turi 
baltymų-albuminų. Imkime 
keletą daiktiškų pavyzdžių 
tikslesniam parodymui:

a) Fiziologinis: Atletai, 
studentai ir kiti asmenys 
nuo per sunkių fiziškų ir 
protinių darbų suserga ink
štimais nereguliarumais. 
Studentas pasilsėjęs iš po 
ilgo, sunkaus kvotimo, 
sveiksta vėl; inkstai 
veikia normališkai už 
laiko.

b) Mityba: Tūliems 
menims atsiranda šlapume 
baltymų - albuminų, paval
gius stiprių proteiniškų val
gių : kiaušinių baltymių 
daug mėsos ir t.t. Tokiame

su- 
tada 
kiek

as-

Neurasthenija
c) Tarpinis: Jį pavadina

me tarpiniu, nes šis inkstų 
| nenormalumas p a s i r odo 
| tam tikru dienos laiku ir 
nėra nuolatinis. Dažniau
siai prievakariais šlapume 
randama baltymų jauniems, 
tarpe 10 ir 18 metų am
žiaus. Vienok, arčiau išty
rus tokius jaunuolius, su
randama, kad jie turi dau
gumoje nervų ligą — neu- 
rastheniją ar kokią kitą. 
Tačiau gamtoje niekas ne
atsiranda be priežasties.

2. Tikroji. — Ją vadinsi
me tikrąja, nes ši inkst. liga 
tiesiog veikia į inkstus, į jų 
organus. Ši liga yra' žinoma 
dviejų laipsnių, būtent:

a) Prerenalis. Lotyniškai 
“pre” — pirma, “renalis”— 
inkstinis. Tai pirminkstinis 
ar viršinkstinis organas.

' Mes čia norime pasakyti, 
kad inkstų liga šiai rūšiai 

' priklauso, kuri atsitinka dėl 
širdies ligos ar kito kurio 
organo silpnumo. Tiesa, ji 
yra inkstų liga, bet ne iš 
priežasties silpnumo inkstų, 
o atsiranda iš prastos cir
kuliacijos ir širdies silpnu
mo. Ji gali būti laikina, ar 
visada. Tai priklauso nuo 
to, kaip inkstai sugadinti, 
kokia liga. Jei mažai suga
dinti ir kraujo cirkuliacija 
greit pasitaiso, tada inkstai 
dar gali išgyti nuo tokio ap- 
gadinimo.

Apart organizmo susilp
nėjimo, bakterijų nuodai, 
vaistai ir kiti nenormalu
mai inkstus gali sugadinti 
ar apgadinti. Sergant bet 
liga, inkstams esti ekstra 
darbo nuodus valyti, o dar 
susidaro kiekiai nuodų iš j 
vaistų. L .
du kartu daugiau: bakteri
jų ir vaistų nuodus reikia 
pašalinti iš sistemos. Taigi 
saikas visur reikalingas.

b) Inkstinis: Ją vadina
me inkstinę liga, nes įeina 
į šią grupę visos inkstų li
gos, kurios veikia į inkstus 
tiesioginiai ir proteinų-bal-

kyta, skaitytojas dabar gali 
lengviau atsidusti, nes al- 
buminai-baltymai šlapume 
dar nereiškia inkstų ligą, I 
nors ir nurodo į tą linkmę, j 
į inkstinę ligą.

Tyrimas
Šlapumas chemiškai

les. Čia paduosime dėlei in
formacijos, o ne dėl prak
tikos, tris būdus gydymosi:

1. Dieta. — Maistas yra 
i svarbu nustatyti, nes tai 
į daug padės sveikti. Druska 
i yra draudžiama, kada ligo- 

Šlapumas chemiškai iš-|nis turi edemą - vandeninę 
tirti nėra painus ir tai nėra ii’ inkstų ligą, nes druska 
spėliojimas. Susirgus, ver- sulaiko vandenį.
ta duoti ištyrimui šlapumą j 2. Poilsis pripažįstamas 
daktarui ar ligoninei, tai j svarbia priemone gydymui 
saugosime sveikatą ir ne- ■ inkstų ligos. Inkstai grei- 
reikės spėlioti. Kada ištyri- čiau atsibudavoja, kada yi- 
mas leis nustatyti, kuriai 
rūšiai liga priklauso, tada 
bus geresnė proga greičiau 
pasveikti. Juo anksčiau 
veiksime, tuo geriau.

Kaip tyrimai yra daro-

sas kūnas pasilsi: chemija 
kraują taiso, ir visas orga
nizmas atsigriebia, sustip
rėja; kraujo spaudimas pa
sitaiso, sunormalėja.

(Tąsa 4-me pusi.)

Kaip Krieno Makaule Numato 
Gavimą Naujų Prenumeratų

Rudeniop skrenda paukš-;jie mato, kas yra daroma 
čiai į pietus, o senatvei ar-1 su jų tėvais, — kiek jau 

mūsų draugai į: čia to gero tėvai jų gauna? 
mažai. Kad gauti 
į narių, reikia ir \ 

nariams duoti daugiau..

Senovinių spaudos vajų, 
pasiaukojimų, pasišventimų 
gadynė, man ding, jau at
gyveno ir baigia išvažiuoti 
į pietus, kaip tie paukščiai 
rudeniop ir kaip tie mūsų 
geri veikėjai, senstantieji 
mūsų spaudos platintojai.

Linkiu visiems pasiryži
mo, energijos, sumanumo, 
laimės, o draugui Jonui 
Burbai, seniai jau sergant 
c ams LDS nariui, ligoniui, 
linkiu juo greičiau pasveik
ti ir būti tvirtoj sve'katoj.

Pr. Kvienas.

Būtinai reikalingi nauji 
kadrai ir nauji būdai mūsų 
spaudai platinti ir mūsų or
ganizacijoms nariais stip
rinti. Gal ne pro šalį būtų 
pavartoti bizniškas ir masi- 

Inkstai" tada" dirba lnis sPaudai Platinti b«das
amerikonišku pavyzdžiu. 
Nors tam reikalinga būtų 
aukštesnės prenumeratos 
ir didesnis komisas agen
tams.

Sovietai savoj Vokietijos 
daly j paskyrė gyventojams 
daugiau čeverykų ir ang-

Nebūkite Jonuku Nebalsuotoju šį antradienį, 20-tą! Išvakarėse nominacijų (pri
maries) pasišovęs sumobilizuoti balsuotojus išeiti balsuoti Virginijos Get Out The 
Vote komitetas suruošė laidotuvių spektaklį Jonukui Nebalsuotojui. Tasai nepar
tinis komitetas vien telefonu pašaukė 8,000 žmonių priminti, kad jų užduotis yra
balsuoti nominacijose. New 
ta 20-tą rugpjūčio (rytoj)

Yorko ir kai kuriose kitose valstijose nominacijos įvyks-

J
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Amerikonų spauda, kaip 
kadaise Literary Digest, 
duodavo enciklopedijas, žo
dynus, žemėlapius, globusus 
ir tt. —gavimui naujų skai
tytojų. Galima būtų duoti 
net ir automobilius, radijus 
ir pn. gavusiems nustaty
tas kvotas. How about it?

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos agentai suėmė 
tris civilius amerikonus ir 
22 vokiečius, kurie dirbę 
falšyvus amerikinius ir an
gliškus pinigus.

Washington. — Policija 
išvaikė nuo anglų ambasa
dos šimtus žydų, kurie šau
kė priimt benamius žydus į 
Palestina.

Palestinos žydai vėl ruo
šias į generalį streiką.

Visokiam dideliam dar
bui pirmiausi ir reikalin
giausi dalykai yra—planas 
ir pasiryžimas. Tuomet 
joks didelis darbas nebūna 
perdidelis.

Su gerai sugalvotu planu 
ir pasiryžimu, mano many
mu, bent 10,000 naujų skai
tytojų Laisvei būtų galima 
gauti greit ir lengvai. Žino
ma, “reikia pinigo padaryti 
pinigą” — tebelieka nesu
kertama bizniška aksioma

Manila. — Nors Jungti
nes Valstijos neseniai pri
pažino Filipinam nepriklau
somybę, bet 90,000 ameriko
nų kariuomenes dar tebe
stovi Filipinuose.

Prez. Trumanas valdiniu 
laivu išplaukė 18 dienų ato
stogoms Naujosios Anglijos 
vandenyse.

Anglai deportavo jau 
1,300 žydų iš Palestinos.

-------- | Berlin. — Amerikos už-
Su pašalpinių o rganizaci-' imtoje Vokietijos dalyje su

sidarė organizuotos vokie
čių piktadarių šaikos, kaip 
raportuoja amerikonų ge
nerolas McNarney.

jų narių verbavimu dalykai 
irgi nėra geriausi 
lingos reformos

. Reika- 
ir čionai.

Duokim seneliams prieg
laudas, geresnį aprūpįnimą 
ligoniams — tai susivieniji
mai augs, kaip ant mielių!

Kaip galima pritraukti 
mūsų jaunuolius, kuomet
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Numberg, Vokietija. — 
Nacių generolas Max Juet- 
tner teisme pasakojo, kad 
naciai smogikai pirm karo 
mokęsi gamtą mylėti!
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(Tąsa)
—O man nieko! Ko gi taip nustebai? 

Norėjai pasakyti, tai aš sakau—pasa
kyk! Juk tu tam ir esi, kad šnipinėtum, 
kad vokiečiams pranešinėtum, vokiečiam 
pardavinėtum! Viską, ką žinai, pasa
kyk!

—Taip pasakysiu, kad žinotumėt...
Gūžtelėjo pečiais.
—Aš gi tau sakau,—šnekėk, ko taip 

grasinti ir grasinti? Manęs tas negąz- 
dina.

Pusią išgirdo senos moters balse tokį 
nuoširdų abejingumą, kad nustebo ir pa
tikėjo, jog jis nebuvo dirbtinis.

—Paims jį iš jūsų.
—O tegu paima. Jau jį vieną sykį iš 

manęs paėmė, prieš mėnesį, daugiau at
imti nebegali.

—O juk vaikštote tenai kasdieną.
—Vaikštau, nes man taip patinka. Pa

ims—nevaikščiosiu.
—Kurtas įsakys jus areštuoti, gerai 

žinote, kad ten negalima landžioti.
Kriaučiukienė nusijuokė.
—Tai išgąsdino! Oi kaip aš bijau jūsų 

arešto! Visa iš baimės drebu!
Įėjo į trobą. Jau nebesijuokė. Rūs

čiai žiūrėjo tamsios akys.
—Tu bijok, girdi? Tu bijok, tu drebėk, 

tu verk iš baimės!
Pusią susirietė ant suolo.
—Kas jums? Ko gi aš turiu bijoti?
—Visko bijok! Žmonių bijok, nes tau 

neatleis! Vandens bijok, nes kai į jį 
šoksi, tai tavęs nepriims! Geriau ma
no Vašiai ten dauboje gulėti, geriau 
Levoniukui kartuvėse kabėti, geriau Die
nai durtuvais badomai basai keliu per 
sniegą bėgioti, negu tau bus! Oi, dar tu 
jiems pavydėsi, oi, kruvinomis ašaromis 
-pravirksi, kad ne tu jų vietoje esi! Šim
tą kartą gailėsiesi, kad ne tave kilpa pa
smaugė, kad ne tave durtuvais subadė, 
kad ne tave sušaudė!

Ji užspringo neapykanta, pykčiu, lau
kiniu džiaugsmu, kad jie štai juk eina, 
kad štai jau artinasi, kad ji čia šaukia į 
išbalusį išdavikės veidą, kaimugalyje pa
sigirs šūviai.

—Išeikite iš čia, — kurčiu balsu pra
šnibždėjo Pusią.—Tuojau iš čia išeikite!

Kriaučiukienė dar kartą nusijuokė su 
pašaipa.

—Galiu išeiti, ne kažin koks malonu
mas man į tavo snukį žiūrėti, ne! Dar 
prisiminsi, kaip mane iš mano trobos 
varei!

Išėjo ir taip stipriai trinktelėjo duri
mis, kad nuo pabaltytos sienos nubiro 
kalkės.

—O tu lik, skųskis savajam, skųskis, 
kad čia rėkia ant tavęs!—murmėjo vie
na sau, sužerdama skiedras į užkrosnį.

—Neilgai jis apie tave galvos, oi, ne
ilgai! Apie ką kitą jau teks pagalvoti, 
gal būt dar ir šiandien...

Bet Kurtas visai negalvojo apie Pusią. 
Įsiutęs ėjo į būstinę ir kareiviai tempė
si daugiau kaip paprastai, matydami 
kaktoje raukšlę ir sukąstus dantis. 
Felfebelis vikriai pašoko iš užstalės.

—Iš štabo skambino?
—Skambino, pone kapitone.
—Kaip tat, kodėl man nepranešei?
—Nebuvo įsakymo, pone kapitone.
—Kaip tai nebuvo įsakymo?

r —Pasakė nereikia.
—O kodėl skambino?
Feldfebelis dar labiau pasitempė.
—Klausė, ar suimtoji jau davė paro

dymus.
—O ką tu atsakei?
—Pranešiau, kad jokių parodymų ne-

1 davė. . > 1
—Ir ką dar?
Kapitono balse sušnypštė kandžios 

gaidos, ir feldfebelis išbalo.
—Ir dar... pranešiau...

r —Ką pranešei?
—Kaip buvo įsakyta... atraportavau 

apie suimtosios mirties bausmės įvykdy- 
/ mą...

—Kieno buvo įsakyta? Kas tau liepė 
tai raportuoti? Kas tau liepė pranešti?

■ Kas gi tau pavedė tai, ką? Gal aš, aš?
Palinkęs į priekį artinosi smulkiais, 

lėtais žingsniais prie ramiai išsitempusio 
žmogaus. Feldfebelis nedrįso žengti at- 
gal*

—Ar aš tau įsakiau? Ar aš buvau tau 
pavedęs ?

—Ne, pone kapitone!
Sunkia ranka kirto stovinčiajam į vei-

v

dą. Kapitonas užsimojo iš kairės, smo
gė visa jėga. Feldfebelis susverdėjo, bet 
stovėjo toliau ramiai įbestomis akimis į 
kapitono akis.

— Kas tau liepė, kas tau leido? — 
šnypščiančiu balsu klausė Verneris ir už
simojo dar kartą.

Raudona dėmė pasirodė sumuštojo 
veide, baltas rankos atspaudas, aiškus 
pirštų pėdsakas patvino krauju, tamsė
jo, degė ugniniu žymėsiu.

—Kur seniūnas šiandien buvo?
Nemirktelėdamas feldfebelis įtemptai 

žiūrėjo į kapitono akis.
—Dar nebuvo.
—Kiek sunešė javų?
—Javų nėra.
—Kaip tai nėra?
—Iki šiol niekas neatėjo.
Verneris nusikeikė.
—Berniuko reikalu?
—Niekas neatvyko, pone kapitone.
Verneris trinktelėjo kėde, numesda- 

mas nuo stalo* presą. Feldfebelis grei
tai pasilenkė ir pakėlė, padėdamas ant 
stalo toje pačioje vietoje, kur gulėjo 
anksčiau.

—Iššauk seniūną! Tuojau!
—Klausau!
Trinktelėdamas kulnimis, feldfebelis 

padarė griežtą sukinį. Verneris atidarė 
stalčių, staigiais judesiais metė iš jo po
pierius. Raudona įtūžimo migla užtrau
kė jam akis. Prakeikta boba nė žodžio 
nepasakė ir nepasakytų, nors tardytum 
ją metus, šimtą kartų pastiptų, bet ne
pasakytų nė vieno žodžio, ■— bet ten šta
be nuspręs, kad jis pasiskubino, kad vei
kė lengvabūdiškai, kad paleido iš rankų 
vienintelį pėdsaką, kuris galėtų nuvesti 
į nepagaunamą, kaip vėjas, paslaptingą, 
neatspėjamą partizanų būrį, užpuldinė
jantį kaimus, kuriuose įsikūrė štabas. O 
tas idiotas neturėjo geresnio darbo, kaip 
tik skubiai pranešti, kad boba jau ne
gyva. Na, žinoma, anie net neliepė jo 
pašaukti prie telefono, išsiaiškino su pa
valdiniu už jo nugaros! Ten buvo pi
nama kaip reikiant intryga, kasė jam 
duobę su niekuo nesiskaitydami. O čia 
dar—javų iki šiol nėra, beveik para pra
ėjo, o niekas neatėjo, niekas neatnešė, 
niekas neprisipažino, kur paslėpė grū
dus. Tas idiotas seniūnas užtikrino, kad 
jie išsigąs, kad nerizikuos. Štai ir iš
sigando ! Lengva buvo aniems štabe, 
seniūnas, seniūnas, o seniūnas pasirodė 
visai nenaudingas žmogus, nieko nemo
kėjo atlikti, nieko nemokėjo padaryti, 
neturėjo jokios kaime įtakos.

Feldfebelis vėl trinktelėjo kulnimis 
prie durų.

—Na?
—Leiskite pranešti, pone kapitone, se

niūno nėra!
—Kaip tai nėra? Sakiau, pasiųsk pas 

jį!---
—Leiskite pranešti, pats buvau—se

niūno nėra.
Kapitonas gūžtelėjo pečiais.
—Kur jis išėjo?
—Leiskite pranešti—nežinoma.
Verneris įsiuto iš pykčio.
—Ar tu durnaropių šiandien priėdei, 

ar ką? Aš turiu jį tau suieškoti?
—Leiskite pranešti, pone kapitone, vi

sur ieškojome. Vakar vakare ilgai se
niūnas sėdėjo čia su manim, skaičiavome 
apytikriai javų atsargas kaime. Paskui 
seniūnas išėjo apie dvyliktą namo. Na
mo neparėjo, niekas jo nematė nuo to 
laiko, kai buvo pas mus būstinėje.

—Visur klausinėjote?
—Visur, pone kapitone.
—Pabėgo ?
—Atrodo, pone kapitone, kad pabėgo.
—Štai tau, — niūriai pasakė Verneris. 

—Kam tas seniūnas buvo reikalingas? 
Ką jis mums padėjo, ką darė, ką nu
veikė? Na?

—Tikrai, pone kapitone...
—Aha, tikrai... Sėsk ir rašyk rapor

tą į štabą, kad seniūnas pabėgo. Tegu 
siunčia kitą, gal protingiau parinks.

Feldfebelis išėjo į kitą kambarį ir sė
do prie popierių. Rašė raportą apie se
niūno pabėgimą ir skundą, kad.kapito
nas norėjo nuslėpti prieš štabą suimtos 
Dienos Kostiukienės nužudymo faktą.

—Gause!
Skubiai pašoko, įmesdamas pradėtą 

skundą į stalčių, greitu, įgudusiu jude
siu.

--Klausau, pone kapitone!
' ’ (Daugiau bus)

Nors Laisves piknikas May
nard e senokai praėjo, bet vis
gi ne pro šalį pažymėti apie 
kai kuriuos darbininkus pikni
ke ir tuos, kurie padėjo jam 
būti pasekmingu. Atvažiavau 
piknikas anksti, bet jau ra
dau draugus J. Jaškevičių ir 
Lukus ir draugę Sukackienę 
betvarkančius pikniko reika
lus. Nebuvo kada nei pasikal
bėti, turėjom stoti darban. Lu
bienė, B. šlakienė, S. Lenkau
skiene, R. Tomson (airių tau
tos mergaitė), Lukas, S. Šla- 
kis turėjo sunkiai padirbėti 
per visą dieną. Vėliau pribuvo 
kiti, bet nežinau jų pavardžių; 
turėtų tų kolonijų draugai pa
rašyti, nes visi dirbo pilna e- 
nergija, kaip draugai iš South 
Bostono: Žukauskas, Likas, ir 
kt. Tvarka kičinyj buvo gera, 
nepaisant to, kad turėjom ge
rokai pavargti; kai tik gerai 
piknikas pasiseka, tai ir visi 
vargai pasidaro lengvi.

Lawrenco draugai gerai pa
sidarbavo. Jaunuolis Milvidų 
sūnelis, tik 12 m. amžiaus ber
niukas, pardavė 3 serijas, ei
damas per stubas. Iš jo turėtų 
ir kiti jaunuoliai pasiimti pa
vyzdį. žemiau telpa vardai 
kitų, kurie pardavė serijų 
Lawrencuj. S. Penkauskas ir 
E. Kralikauskienė po dvi; po 
vieną: J. šleivienė, Gross, P. 
Garnis, M. Balevičius, M. Da- 
vidonis, Ig. Chulada, P. Mi
lius, J. šupetris, M. Buliatia, F. 
Zula, J. Žilionis, P. Aleksoms, 
E. Kodienė, J. Rudis, T. Tar
toms, A. Kavaliauskas, V. Ta- 
raškienė, B. Chulada, P. Ta
mošauskas.

—o—

Š. m. rugs. 15 d; Maple Par
ke rengiamas didelis bankie- 
tas naudai Lietuvos žmonių. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas dirba planus, kad kaip 
geriausia būtų surengtas, kad 
svečiai būtų užganėdinti. 
Kviečiame visus Lawrenco ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti, 
pasiperkant tikietus iš anks
to.

S. Penkauskas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway ir Stone Ave.
prla Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 6-6191

tuvių, kitokių

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Sutelktam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Prez. Trumanas ruošiasi pasirašyti bilių, kuriuomi 
einant išmokės veteranams , atleidimo iš tarnybos mo
kestį. Pas j j atsilankius kongresmanė Edith Nourse Ro
gers, Mass, rep., kuri Įnešė bilių, reikalaujantį duoti 
specialius automobilius kare netekusiems kojų vete
ranams. Desėtkai praradusių sąnarius Veteranų buvo 
nuvykę j Washingtoną reikalauti savo kongresmanų, 
kad jie paremtų tą Rogers bilių. Bilius praėjo.

INKSTU LIGOS - J U PRIEŽASTYS...
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

3. Vaistai. — Vaistai yra 
taikomi tokie, kurie aksti
ną - iššaukia daugiau šla
pumo iš sistemos. Tačiaus 
vaistai nepatariama, kada 
inkstai įdegę, bet jie galima
r-———~

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptasDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8542

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770
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JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVerg^een 7-1661

Chicago, Ill.

duoti tokiam ligoniui, kurio 
inkstai degeneracijos laips
niu įėję ir genda. Atsimin
kime, vaistai, kurie šlapini- 
mąsi iššaukia, didžiumoje, 
erzina inkstus. Kas aštru, 
tas inkstams ne draugas. 
Tad gydytis, nusiklausius 
nuo ausies, pavojinga ir ne
patartina be daktaro nuro
dymų.

Jonas Gužas

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKIA DAUGIAU 
KALBĖTIS SU JAIS

Andai netikėtai teko pabū
ti tūloje sueigoje. Pasijutau, 
kad esu apsuptas svetimos 
minties žmonių. Pamaniau, 
kad bus geriaus, jei juo ma
žiausia bile ką su jais kalbėsiu 
apie politiką. Bet taip nebu
vo, nežiūrint kaip maniau ig
noruoti, jie vistiek apipylė 
mane įvairiais klausimais, y- 
pač, kas liečia Lietuvą.

Keisčiausia, tai kad tie 
žmonės neįstengė suprasti, 
kad Lietuvoje yra tarybinė 
valdžia. Jie tik kartoja mal
delę, kad Lietuvos jau nėra, 
o yra tik Rusija. Po labai šal
tų ir ilgokų pasikalbėjimų, 
daugumą iš naujų pažįstamų 
pakeitė savo mintį apie Lie
tuvos santvarką, keli net už
gynė. Viso labo tik vienas vis 
dar priešinosi ir keikėsi, pats 
nesuprasdamas, ką jis keikia 
ir už ką.

Dabar manau, kad mūsų 
pažangieji lietuviai neturėtų 
šalintis nuo priešingos minties 
žmonių, bet kiekvienai progai 
pasitaikius, užmegsti draugiš
kus ryšius. Po rimtų, šaltų ir 
konkrečių diskusijų, daugely
je atvejų širdingesni žmonės 
pradeda suprasti padėtį. At
minkime, jei tik mes išaiškin
sime fašistuojančių lietuvių ir 
jų pasekėjų tikslus, daugelis 
sąžiningų žmonių mes juos ir 
žengs su mumis pažangos ke
liu.

Beje, gavau 2 tikrus paža
dus, kad kitame pasimatyme 
jie taps “Vilnies” skaitytojais.

Pažangietis.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas noii gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

CHARLES J. ROMAN :
(RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių J
Direktorius !

1113 Mt Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitSs prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis * 
būsite patenkinti. •

Telefonas Poplar 4110



Pirmadienis, RugpJ. 19, 1946

M

t

Užrašai iš Karo MetoiS“:.,
Lietuvoje

(Ištraukos iš dienoraščio 1941-1911 ra.) 
Rašo KAROLIS VAIRAS

(Tąsa)

N e p a isant vakarykščių 
kalbų apie tai, kad netenką 
galvoti apie Lietuvos vals
tybės atkūrimą, šiandien 
paplito kitokios, visai prie
šingos, žinios. Dabar kal
bama apie tai, kad būsianti 
atstatyta didelė Lietuvos 
valstybė, tik vokiečių nacių 
žinioje būsią užsienių ir ka
ro ministerijos, o ekono
miniai bei kultūriniai reika
lai būsią palikti lietuviams 
tvarkyti. Tai tik spėlioji
mai. Mūsų krašto ateitis 
priklausys nuo to, kaip ir 
kieno bus laimėtas šis ant
rasis pasaulinis karas.

Su maistu ir šiandien yra 
sunkenybių. Vargais nega
lais gavau nusipirkti į ki-

einąs iš Silezijos ir vokie
čių paimtas į kariuomenę.

Paštas dar neveikia. Ma
no telefonas (22787) taip 
pat neveikia. Mieste nėra 
susisiekimo priemonių — 
autobusus paėmė vokiečiai, 
taksi taip pat rekvizuoti, o 
vežikai su savo guminiais 
vežimų ratais dar nesirodo.

Maisto nėra. Gavau tik 1 
kilogramą duonos.

logramo veršiuko plaučių.: ^_e^’ 
Sužinojome, kad Spindu
lio spaustuvėje spausdina
mos “maisto kortelės” —ti
kimės, kad gal ir gausime 
nusipirkti būtiniausių daly
kų, kurių šiandien negauni, 
nors, ir stovi eilėse prie 
krautuvių po keletą valan
dų.

1941.VII.7 Pirmadienis
Vakar kartu su dr. A. 

M-mu ėjome į Ąžuolyną, jo 
sklypo pažiūrėti. Po to nu
ėjome į teatro sodelį pie
tauti. Gavome neblogus 
pietus už 4 rb. 60 kap.: 
slyvų sriuba, blyneliai ir 
” Vakare buvo visa ei
lė sprogimų — vokiečiai 
sprogdino geležinkelio tilto 
griaučius.

Šiandien Bibliotekoje su 
Faustu Kirša tarėmės dėl 
Rašytojų Sąjungos turto. 
Pasiūliau iškelti iniciatyvą 
gelbėti R. S-gos turtą. Su 
F. Kirša ėjome į Karo Ko
mendantūrą, kur kalbėjome 
su spaudos skyriaus virši
ninku Senkum. Jis patarė 
paduoti Komendantūrai pa-

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Po to ėjau pasitarti pas 
rašytojus K. Binkį ir J. Si
monaitytę. Prašiau S-tę, 
kad ji stebėtų, kada iš Ra
šytojų Namo išvyks vokie
čiai karininkai ir tuojau 
apie tai praneštų F. Kiršai 
arba man, kad mes galėtu
me susisiekti su Komendan
tūra, kur Senkus pažadėjo 
daryti žygių palikti namus 
ir ūkį Rašytojų Draugijos 
žinioje.

Organizaciniam Komite
tui sudaryti kreipiausi į 
Ūkininko Patarėjo redakto
rių Ant. Rimydį, kaip buv. 
Rašytojų Draugijos centro 
valdybos narį. Jis atsisakė 
įeiti į Komitetą, neturįs lai
ko. Patarė tartis su Ant. 
Miškiniu, F. Kirša, Grušu 
ir kt.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

_ ____________ a--------------------------
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 608 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
802 Caton 
County of 
premises.

802 Caton

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

EDWARD J. RYAN
Ryan’s Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
492 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL
492 Avc. P, Brooklyn, N. Y.

n e į s iskverbtų

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
2229 
County of Kings, to 
premises.

ISRAEL
2229 — 65 th St.,

107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 65th Street. Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Bibliotekoj lankėsi Mari
jonų vienuolyno įgaliotas 
kun. Aleksa pasitarti dėl 
Marijonų bibliotekos, kuri 
mums buvo perduota tary
biniais laikais 1940 ir 1941 
metais. Kun. Aleksa pasa
kojo, kad Marijampolėje 
pirmomis karo dienomis 
bombos sunaikino tą vie
nuolyno pastatų dalį, kur 
buvo biblioteka. Gerai dar, 
kad mes 1940-41 m. buvome 
išvežę visas tos bibliotekos 
knygas į Kauną, ir tuo bū
du apsaugojome jas nuo 
sunaikinimo.1941.VII.5 d. šeštadienis

Vakar pavakarį buvome 
nuėję į prieplauką. Laivas 
į Kačerginę neina. Visi lai-; reiškimą, pasirašytą Rašy- 
vai, laiveliai, baržos, vilki-'tojų Draugijos organizaci- 
kai etc. rekvizuoti vokiečių nio komiteto iš 3-jų narių; 
k a r i u o m enės reikalams, pareiškime prašyti pavesti 
Laivu žemyn Nemunu gali
ma važiuoti tiktai vokiečių 
karo kom.endanto leidimu.
Mums tai paaiškino prie- tas yra toks: namai Kaune ganizacija yra nauja
plaukoje vokietis kareivis, ir ūkis Paneriuose; biblio- radusi 1929 metais, kada
kalbąs lenkiškai, — jis pa- teka, radijas, butų baldai Hitleris dar nebuvo žino-

Miestas pilnas vokiečių 
kareivių — važiuoja į fron
tą ir iš fronto.

• Daug matyt ir vadinamų
jų “smogikų,” SS dalinių 
(“Schutz - Staffeln”). TaiKomitetui perimti į savo 

globą buv. Rašytojų Sąjun- yra vokiečių saugumo dali- 
gos turtą ir archyvą. Tur- niai. Ši vokiečių karinė or- 

atši-

žino-

Wfflll

PHILADELPHIA, PA
Visg Laukiamas Didysis

PIKNIKAS
PARAMAI

DIENRAŠČIO LAISVES
t

Rengia Phila. ir apylinkes paž augiosios lietuvių organizacijos

Įvyks Sekmadienį
(Prieš LABOR DAY Šventę)

RUGSĖJO 1 SEPTEMBER 
19 4 6 

Labai patogioje vietoje 

CRESCENT PICNIC GROUNDS
PUIKI SALE ŠOKIAMS

56 Cornell Avenue Gloucester Heights, N. J.
Piknikas prasidės 11 valandą ryto. v 

Įžanga 50c Asmeniui, taksai įskaityti 
TAI BUS PASKUTINIS PIKNIKAS ŠIĄ VASARĄ 

Bus daug svečių iš kitų miestų. Susitiksite ir pasimatysite su dauge
liu savo pažįstamų, su kuriais nesimatėte per daugelį metų.

TURĖSIME ĮVAIRIU VALGIU IR GĖRIMU
GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kalbės ROJUS MIZARA, laisvės Redaktorius
NEPRALEISKITE PUIKIOS PROGOS, ATSILANKYKIT, PASILINKSMINKI!’ IR 

PAREMKITE SAVO DIENRAŠTĮ

KELRODIS: Automobiliais važiuodami iš Philadelphijos ar per Philadelphia nuo Delaware Bridge, 
laikykitės Crescent Blvd. (Route 130), lygiai 5 mylios nuo tilto iki pat vietos. Važiuokite iki Nichol
son Rd., kur ant vieno kampo yra Billy’s Musicall Bar, ant kito kampo Atlantic Gas stotis ir čia pft- 
sukit po dešiniai ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.
. Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferry paimkite No. 52< Bus Century-Transit Co. ir ju

mis daveš iki pikniko. Bušai išeina iš ryto: 9:45, 10:10, 10:25, 10:50, o nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną eis kas 15 minučių. Parvažiuoti vakare, tarp 7 ir 8 v. eis kas 10 minučių.

/

mas pasauliui. Hitleris 
tuomet, kovodamas dėl val
džios, paskyrė savo arti; 
miausią padėjėją Himmle- 
rį “saugumo dalinių” (SS) 
vadu.

Į SS dalinį patekti nėra 
lengva net ir rasiniam vo
kiečiui. SS nariai turi būti 
grynos rasės, turi būti, 
kaip sakai, veisliniai repro
duktoriai. Šiaip kandidatas 
į eilinius esesininkus tūri į- 
rodyti savo tėvų ir senelių 
kilmę nuo 1800 metų, o kan
didatas į esesininkų kari-, 
ninkus patiekia “rasinius” 
savo kilmės įrodymus nuo 
1750 metų. Hitleris su 
Himmleriu bijosi, kad į es
esininkus
žmonės su žydiško kraujo 
priemaiša. Esesininkų kita 
pareiga, be to, kad jie žiūri 
Hitlerio asmens ir jo val
stybės saugumo, yra daugi
nimasis ir veisimasis. Tai 
yra parūpinimas Vokietijos 
ateičiai tyros kilmės vokie
tukų ir vokietaičių.

1931 metais Himmleris 
paskelbė įsakymą, kuriuo 
nustatomos esesininkų prie
volės ir teisės. Pagal tas 
taisykles, esesininkai yra 
tai susivienijimas “šiaurės 
sudėties vokiečių vyrų”, pa
rinktų pagal tam tikrus nu
statytus savumus. Rasės 
tyrumui patikrinti įsako
ma nuo 1932 m. sausio 1 d. 
iš SS vyrų reikalauti pri
valomų leidimų tuoktis. Ra
sinis nacių partijos skyrius 
veda tam tikras “rasės” 
knygas, kuriose įrašomi vi
si SS vyro šeimos nariai.

Taikos metu SS vyrai bu
vo Hitlerio patikėtiniai ir 
jo saugotojai. Kalinamuo
sius saugoja vadinamieji 
“mirties daliniai”, kurie ant 
rankovių turi įsiūtą kau- 
kuolę su dviem kryžmai su
dėtais kaulais dantyse. 
“Mirties dalinyj” vyras tu
ri tarnauti 12 metų. Yra 
ir kitų esesininkų pulkų, su
formuotų įvairiais to ženk
lo daliniais.

Vokieti- 
esesinin-

esesinm-

Karo pradžioje 
joje buvo 300,000 
ku. tu

Karo pradžioje
kai sudarė smogiamuosius 
dalinius. Visos jų divizijos 
yra motorizuotos. Okupuo
tuose kraštuose jie eina ir 
policijos pareigas, daro 
kratas, praveda tardymus, 
vykdo mirties bausmę ir kt. 
Eidami per Kauną, jie pa
lieka savo pėdsakus. Jų vė
liava, juoda su, dviem bal
tom žaibo strėlėm vidury
je, iškelta ant Darbo Rūmų, 
kur, kaip manoma, bus Ge
stapo būstinė. Jų karinin
kai važiuoja per Kauną 
puošniuose limuzinuose, kur 
dažnai pasitaiko matyti 
radonu arba žaliu safjanu 
apmuštos sėdynės. Vežasi 
su savim medžioklės ir sa- 
lonin. šunelius. Kartais ma
tai ir kurį nors von Fritzą 
ar von Herbertą su monok
liu vienoje akyje. Dėl dides
nės fanaberijos. Vargšas 
lietuvis, lydėdamas tuos li
muzinus galvoja:

— Didieji vakarų ponai 
važiuoja į rytus, į 
kruvinas ekskursijas... Va
žiuoja, per vieną stiklinę a- 
kį žiūri, suraukę veidą, į 
mūsų miestus ir kaimus. 
Važiuoja, daug važiuoja, 
bet kurie jų sugrįš...

Vakar gavome pirmąsias 
maisto korteles — duonai, 
sviestui, , muilui, mėsai, 
druskai, cukrui. Normos 
dar nenustatytos, bet/ ro
dos, bus tokios, kurias jau 
minėjau.

LESHIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 551 has been issued to the- undersigned 
to s£il beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
404 Court 
County of 
premises.

404

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

PAUL MISTHOS
Court - St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5822 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif tne 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1052 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10’' cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that Lieenue No. 
RL 9468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholiu Beverage Control 
Law at 5512 First 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW
5512 First Avenue,

Avcnuc, Borough of 
Kings, to be consumed

LIM BRECHT
Brooklyn, N. Y. T

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

NOTICE is 
L 5582 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I.aw
at 953 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
FRANK DeMICHELE & MAĘ TIMPANO 

Frank’s Liquors
953 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 259A Kingston Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS GALLAGHER
259A Kingston Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 606 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
777-9 & 781 Sterling Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
RICHARD WALSH & THOMAS CONLON 
777-9 & 781 Sterling Place, B’klyn, N. Y. R

hereby given that License No. 
bee’n issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

on

NOTICE is 
EB 301 has 
to sell beer 
the Alcoholic
3449 Fulton Street, 
County of Kings, to be consumed 
premises.

3449

WALTER GARŠVA 
(Fulton Bar & Grill) 

Fulton St., Brooklyn, N.

tht

Y. R

herpby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 982 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
187 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, 
premises.

to lx: consumed off the

187 Buffalo
BEN 

Ave.,
DUBINETT

Brooklyn, N. Y. R

hereby given that License No.NOTICE is
GB 9551 has been issued to' the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 —■ Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET SIMON
1438 — Broadway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9348 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON WEINFLASH 
613 Wilson Ave., . Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
242 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

EDMUND CZAPLINSKI
242 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Demonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KLEINBERG
37 Demonico PI. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7380 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3601 — 15th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM RUBINSTEIN
3601 — 15th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1176 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 46 
Montrose Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pvemises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
(Guardino Bros.)

46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.(Bus daugiau)

Penkias Puslapis

PATYRĘ
COREMAKERS

No. 1 Foundry

P.M

10

Reumatiški Skausmai

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kreipkitės J

MR. CALVIN

APVALYTOJAS
Taipgi išnešiotojas gėlių 

Turi žinoti miestų.
Nuolatinis darbas 6 Dienas 

.$30.00 
Proga pakilimui 

GRUPP FLORISTS 
561—7th Avc., N. Y. C.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

FLEETWOOD, PA.
Tel. Fleetwood 3011

(194)

KAIP APIE STAKLIŲ TAISYMĄ??
“Chicopee” Staklių taisytojai dirba 46 valandas į savai, 
tę trečiu šiftu, ir už naują algą po $1.29 j valandą, jie 

uždirba virš $64 j savaitę./
Jei jūs esate patyrę prie Draper Staklių, jūs turėtumėt 
kreiptis užėmimui vietų, kurias mes dabar turime. Tai 

yra pastovūs darbai su daugeliu progų.

“DRAUGIŠKA VIETjMMRBTl”

CHICOPEE MANUFACTURING CORPORATION
Arti Post Office

CHICOPEE FALLS, MASSACHUSETTS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

FINIŠERĖS
Dirbti prie moterišką koutų 

Gera alga. Nuolatinis darbas ir daug 
viršlaikių.

SPEEDWELL COAT CO.
235 LYNCH ST., BROOKLYN

Važiuokite Broadway traukiniu iki Brooklyno 
Išlipkite ant Lorimer Street 

_________ (192)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS PRIE SPORTIŠKŲ 

DRABUŽIŲ 
Sekšinų Darbas 

NUOLAT — GERA ALGA
REALSERVICE SPORTSWEAR

23 JUDGE ST., BROOKLYN 
(Arti Bushwick Avc. & Grand St.)
/ (192)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI - MOTERYS
Abelnas Fabriko Darbas
PATYRIMO NEREIKIA

DIENINIAI IR 
NAKTINIAI SIETAI

VIRŠLAIKIAI
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 5:30 ]
KASDIENA IŠSKIRIANT

ŠEŠTADIENĮ
Interstate

Container Corp.
COOPER AVE. & 80TH ST.

GLENDALE, L. I.
(196)

OPERATORIAI. Nuolatinis Darbas. Gera 
Alga. Daug viršlaikių. Kreipkitės tuojau 

HUDSON SPORTSWEAR CO., 
454G BERGENLINE AVE.

UNION CITY, N. J.
(196)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

valstybėms ir parodymas sa
vo spėkos.

Net ir Mr. 
rašydamas iš 
stebėjo, kad Mr. Byrnes netu
ri diplomato sugabumų. An
gliškai kalbančių blokas Tai
kos Konferencijoj turi tris 
ketvirtadalius balsų, o vienok 
Mr. Byrnes labai nervuojasi.

Sako, kad francūzai ir kitų 
šalių delegatai labai nustebo, 
kada Mr. Byrnes nei iš šio, 
nei iš to, pašoko ir nutvėręs 
už rankos Italijos užsienio mi
nistrą Signor de Gasperi karš
tai ėmė sveikinti. Vis vien, rei
kia atminti, kad Italija nebu
vo mūsų talkininkė.

REIKALINGI

WARREN FOUNDRY 
AND PIPE CORP.

PHILLIPSBURG, N. J.
(192)

REIKALINGI 
PATYRĘ

Prie Stalų Darbininkai
Taipgi Ratiniais Pjūklais Pjovėjai ir 
Skers Pjoviai, Medžio Padavikai, 
Pjūklų Pritaikytojai, Band Pjovikai, 
Pugavotojai, Morticriai ir Tcnoner 
Operatoriai.

$1.17’/2 Į VALANDĄ
LAIKAS IR PUSE 
UŽ VIRŠLAIKIUS

Frank C. Snedaker

STALIORIAI
DAILYDĖS

PATYRĘ 
Prie Įrengimų Mėsinėms ir Krautuvių 

Rakandų.
LABAI GERA ALGA 

VALANDŲ SAVAITE. IR VIRŠLAIKIAI 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ.

NUOLATINIS, APSKRITŲ METŲ DARBAS. 
Važiuokite Bus No. 43 ar Garden State Bus.

Theobald Industries
Kearny, New Jersey

Ft. of Sanford St. Just off Harrison Ave. 
TEL. KEARNY 2-6281.

(194)

H. L. Matthews, 
Paryžiaus, nusi-

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio Komiteto ir Laisvės 
pikniko darbininkų susirinkimas 
įvyks rugp. 21 d., 7 v. v. Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Pikniko 
komisija ir Veik. Kom. valdybų pra
šome nepamiršti pribūt susirinkime. 
Tai bus paskutinis prieš Laisvės 
naudai rengiamą pikniką. Apsvars
tysime kaip patogiau bus dirbti pik
nike, kuris įvyks rugsėjo 1 d., prieš 
Labor Day, Crescent Picnic Grounds, 
56 
N.

Cornell Ave., Gloucester Hts., 
J. — J. P. Puodis, sekr. (192-193)

CHESTER, PA.
Du busai yra paimti rugsėjo 1 d., 

važiavimui į Laisvės pikniką, Glou
cester Heights, N. J. Norintieji va
žiuoti busu, tuojau matykite komi
siją: V. Gizauską ir A. Lipčių. Busai 
išeis nuo Lietuvių Kliubo, 11 vai. 
ryto. (191-192)

SAN FRANCISCO, CALIF.
Ketv., rugp. 22 d., Coliseum Bowl, 

45—11th St., kalbės William Z. Fos
ter, J. V. Kom. Partijos pirmininkas. 
Jis kalbės svarbiais šių dienų klausi
mais kaip tai — kova prieš kainų 
kilimą, kova už taiką, ir apie išrinki
mą tinkamų asmenų j Kongresą šj 
lapkr. mėn., kurie tikrai atstovaus 
liaudį. Tad kviečiame visus dalyvau

ti. (191-192)

AUTO SPRINDŽIŲ 
KALVIAI

GALINTI SUDĖTI
IR PRITAIKYTI

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

MATYKITE MR. VAN ZANDT
B & J AUTO SPRING CO., INC.
9G0 ATLANTIC AVĖ., B’KLYN.

ŠEŠTADIEN4AIS,
9 A. M. — 12 NOON 

PIRMADIENIAIS, 3 P.M.—5 P,M.
(191)

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Policija iškrėtė ko
munistų centrus; j ieškojo 
dokumentų - įrodymų, kad 
komunistai vadovavę negrų 
mainierių streikui.

Deksnio Galinga Mostis, sudarytu 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuo jaus Įsigyk- 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite j dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.



Pirmadienis, Rugpj. 19, 1946

Filmos—Teatrai

Dvejopi Teismo Nuospren- Negali Sustabdyti
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Visa tai įneša daug dramos. 
Yra ir komedijos, juokelių.
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apsk ričių 
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Penktadieniais Uždaryta

kad 1,400 iš tų pasi- 
nebuvo užsirašę (en- 
demokratais, tad jų 
neturėjo vertės. Han- 
liko 1,640. Jam rei-

bal-
; re-

K ' V x <

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergroen 7-6868 

221 South 4th Street

DEAN
15 Įowets . . . $2475

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

valstijinis CIO pre-
Louis Hollander 

budžeto direktorių,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimtj ir 1.1. Puikus 

steičlus su naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

i teisėjais ‘ne-
Tačiau mūsų 

ir teisėjai turi
Juk ir kainų 

buvusi išlaiky-

.»■

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 lotai Linden, N. J., 

geroj apylinkėj. Kaina prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis pas Otto Bittner, 334 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y. (ant viršu
tinių lubų). (188-193)

CHARLES
UP-TO-DATE , 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Byck ir Maujer St». 
BROOKLYN «, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

Eugene Thomson Jau 
Sugrįžo Namo

EUGENE THOMSON

fe:

Eugene Thomson, vienturtis 
sūnus Sofijos ir Jono Thomso
ns, rugpjūčio 16-tą sugrįžo iš 
karinės tarnybos Jungtinių'' 
Valstijų Laivyne. Sugrįžo Vi
siškai, garbingai paljiiošuotas.

Eugene ^didesnę dalį laiko 
tarnyboje lankė mokyklą. Jis 
pabaigė savo užduotą mokslą 
electronikų techniko prie ra
dio ir radar ir submarinų su
sekimo.

Pabaigus mokslą, jis buyb 
paskirtas ant 10,000 tonų 
kTuizerio Fargo, ant kurio iš
tarnavo 5 mėnesius. Buvo Pie
tų Amerikoje, Afrikoje ir Eu
ropoje. Buvo Italijoj, kur jam 
teko matyti italų su jugosla
vais susikirtimus porte Tries
te ir kur pats buvo pavojuje.

Jų laivas Fargo kaip tik iš
liko neišneštas į orą, kada mi
na atsimušė į laivo šoną, bet 
nesprogo. Mina po tam buvo 
susprogdinta iš kanuolių.

Dabar tas viskas yra praei
tis. Jo tėvai ir jis pats džiau
giasi sugrįžimu namo. Kiek 
pasilsėjęs, Eugene eis prie sa
vo neužbaigto mokslo kolegi
joj, kurią pradės lankyti rug
sėjo mėnesį.

Eugenijaus tėvai, niekad ne- 
nuleidę rankų nei laike sūnaus 
pavojingų kelionių po nera
mius kraštus, dabar galės 
linksmiau darbuotis. Tėvas 
daug darbuojasi Lietuvai Pa
galbos Teikimo 
Lietuvos žmonėms 
Centre, 
pagal 
gelbsti 
Moterų

Džiaugiamės ir mes draugų 
džiaugsmu ir linkime Eugeni
jui geriausios kloties civili
niuose !

Komiteto ir 
Drabužių 

Draugė Thomsonienė 
geriausią išgalę pri- 
ttiose darbuose, taipgi 
Apšvietos Kliubui.

New Yorko apskrities vy
riausio teismo teisėjai, rodos, 
turėtų vaduotis vienais ir tais 
pačiais įstatymais. Tačiau 
dviejų skirtingų kandidatų pe
ticijų klausimu išnešė dvejo
pus nusprendžius.

Viena Byla
Patrick J. Hannigan, kandi

datuojąs į Kongresą prieš Vi
to Marcantonio Demokratų 
Partijos nominacijose, įteikė 
Rinkimų Tarybai savo petici
jas su 3,100 parašų. Taryba 
atrado, 
rašiusių 
rolled) 
parašai 
niganui
kėjo 750.

Kongresmanas Marcantonio 
kreipėsi į teismus. Jis nurodi
nėjo, kad ir didžiuma kitų 
Hannigano parašų buvę gauti 
neleistinomis priemonėmis. Jis 
įrodęs, kad apie 600 iš tų li
kusių buvę gauti suktais bū
dais.

Tačiau teisėjas Felix C. Ben- 
venga patvarkė, kad esą virš 
1,000 vertų parašų ir paliko 
Hannigan kandidatuoti 
Marcantonio 18-me New 
ko distrikte.

džiuosius, o su 
sibaderiavau’.” 
šalyje teismai i 
didžią galią.

būtų '
teismai nebūtų buvę 
nuolaidūs prasižen- 
jeigu nebūtų atleidi-

Mirė Mrs. Bellanca
Rugpjūčio 16-tą, Memorial 

Hospital, New Yorke, po ilgo
kos ligos, mirė Dorothy Bel
lanca, viena iš Amalgameitų 
Unijos steigėjų, visą laiką vei
kėja ir buvusi viršininke dau
gelyje pareigų. Taipgi yra 
ėjusi vyriausybines pareigas.

■Pašarvota Riverside Chapel, 
76th St. ir Amsterdam Ave., 
New Yorke. Laidos pirmadie
nį, Woodlawn krematorijoj.

Bellanca yra trečias žymus 
Amalgameitų Unijos viršinin
kas miręs beveik mėnesiu lai
ko. Liepos 10-tą mirė Hillma- 
nas, .0 15-tą — Catalanotti.

Antra Byla
Charles Collins, negras 

bo Federacijos vadas, kandi
datuojąs į Valstijos Senatą iš 
21-mo distrikto, New Yorke, 
įteikė peticijas su 3,504 para
šais. Iš tų 1,400 būk buvę ne- 
siregistravę piliečiai ir dar 
apie 400 paskaityti negerai 
datuotais. Visgi Collinsui dar 
liko 1,665 parašai, prieš ku
riuos nieko negalėjo išrasti, o 
jam reikėjo irgi 750. Rinkimų 
Taryba parašus atmetė.

Tarybai atmetus, Collins nu
ėjo į teismus. Be jokio įrody
mo nors vienos suktybės bent 
su vienu kuriuo parašu, be iš
klausymo liudininkų, turint 
gerų parašų daugiau negu du 
syk tiek, kiek reikėjo, teisėjas 
Samuel Dickstein Collinso pe
ticijas paskaitė nevertomis, at
metė.

Bet Collins vistiek kandida
tuos, piliečiai jį nominuos 
vardo įrašymu į balotą.

Atmetimo Priežastis
Galėtų visiems būti aišku

aiškinimo. Marcantonio ir Col
lins yra darbiečių ir unijų už- 
girti. Marcantonio įrodė 
vertingumą demokratijai 
darbais Kongrese ir už 
greso ribų. Collins savo
bais unijos vadovybėje taipgi 
parodė, kad jam demokratija, 
liaudies valia, kuri yra didžiu
mos gyventojų valia, bus svar
biausiu kelrodžiu, tapus iš
rinktu į Albany.

Taigi, reakcininkai nori juos 
kaip nors nustumti. Teismai 
tame reakcininkams padeda.

kontrolė 
ta, jeigu 
perdaug 
gusiems,
nėję ir nuo tų menkų pabau
dų, kurios buvo įstatymais nu
matytos. Vieną, kitą mažiukėlį 
nubausdavo, o stambioji žuve
lė retai pakliūdavo į tinklą, o 
ir pakliuvusi kaip nors išslys
davo. f

O streikuose, kas baudžia
ma, ar tas, kas užsiuntė ant 
pikietų mušeikas? Nereiks tų 
baikų — visuomet kalti su
muštieji pi k i etai.

Ne visi teisėjai būna ren
kami, kiti būna skiriami iš
rinktų valdininkų — preziden
to, gubernatoriaus, majoro. 
Bet tuos, kurie renkami, išmo
kime pažinti pagal jų darbus 
ir tarnaujančius svetimiems 
dievams sekamuose rinkimuo
se išmeskime.

O šį antradienį, rugpjūčio 
20-tą, nuo 3 po piet iki 10 
vakaro, išeikite balsuoti no
minacijose (primaries) už 
CIO, darbiečių ir kitų pažan
giųjų užgirtus kandidatus.

, Pilietis.

‘Nesibaderiavau’ ”
Tas, beje, turėtų pamokinti 

rinkikus, kad ir teisėjų kan
didatūros yra svarbios.

Rinkimų laiku ne kartą yra 
tekę girdėti: “nubalsavau di-

CENTRAL BROOKLYN
Į Philadelphijos rengiamą Laisvės naudai pik

niką busas išeis nuo NAPALIONO L E I T O S 
ĮSTAIGOS, 56 HUDSON AVE., lygiai 9-tą vai. 
ryto. Kelionė $3 į abi pusi.

Bušo bilietus galite gauti pas JONĄ JUŠKĄ, 
187 Sand St. ir pas Napalioną Leitą.

WILLIAMSBURGUI
Iš Williamsburg busai išeis nuo Laisvės salės, 

427 Lorimer St., 9:30 vai. ryto. Kelionė $3.00 į 
abi pusi.

Prašome tuojau įsigyti bilietus, nes laiko jau 
nedaug, o vėliau nebus galima gauti vietų bosuose.
ftUWWWWWWWWWWW^

HUBBBI

20-tą Rugpjūčio 
Reikės Talkos

Kiekvienas, kuris nedirba ar 
gali nedirbti antradienio po
pietį, 20-tą, yra prašomi pa
aukoti tą popietį ir vakarą ar 
bent dalį popiečio ar vakaro 
laimėjimui nominacijų darbie
čių ir kitų pažangių kandida
tų į Kongresą ir į Valstijos 
Seimelį.

Kas Reikės Daryti?
Vieniems teks stovėti balsa

vimų stotyse ir saugoti balsus, 
taipgi prižiūrėti, kad balsavi
mai būtų vedami geroje tvar
koje.

Kiti darbuosis prie stočių iš 
lauko. Einantiems balsuoti pa- 
davinės korteles su pažangių
jų kandidatų vardais, taipgi iš 
lauko pridabos, kad viena 
ri grupė nepasisavintų jai 
priklausomų teisių.

Kaltina Dewey ir Jo 
Bendrus Trukdyme 
Apšvietos

Jeigu nuėję balsuoti 
nacijose šį antradienį, 
rugpjūčio, jūs nerastumėt ant 
baloto kandidato, kuris turė
jo kandidatuoti jūsų distrikte, 
jūs vistiek galite jį nominuo
ti. Kaip? Įrašyti jo ar jos var
dą į balotą apačioje atspaus
dintųjų kitų kandidatų, už ku
riuos jūs nenorite balsuoti. 
Įrašymu nominuoti yra legalu, 
priimta.

Visuomet yra svarbu įsitė- 
myti, kaip rašosi jums pagei
daujamo kandidato pavardė. 
Dar geriau, jau keliomis die
nomis iš anksto aiškiai užsira
šyti ir tą kortelę neštis su sa-1 turčius sužino apie apgavystę, 
vim einant balsuoti. ‘ '

Nominuoti galės tik tie, ku
rie užsiregistravo balsuoti pra
eito rudens rinkimuose. Ir no
minuoti tik tos partijos kan
didatus, kurios partijos 
suotojais užsirašė tuomet 
gistruodamiesi.

STANLEY TEATRE
Jean in e Crispin ir Georges 

Rigaud, francūzų filmoj “The 
Postmaster’s Daughter,” rug
pjūčio 17-tą pradėtoj rodyti 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Filmoje 
dar matomas velionis Harry 
Bauer vadovaujančioje rolėje. 
Filmą yra paremta Puškino 
klasikiniu veikalu. Priedams 
rodo Tarybų Sąjungos iškil
mes švenčiant Gegužės Pirmą.

Filmą paremta miestelio 
viršilos dukrelės romansu su 
jaunu oficieriu, kurį senis tur
čius caristas atsiuntė kaip nors 
išviliot gražuolę miestan ir jam 
į meilužes, pagrobti nuo bud
riai saugojančio tėvo. Vieton 
pagrobti seniui, oficierius gra
žuolę įsimyli pats ir prikalbi
na su juo pabėgti ir susituok
ti. Tėvas pabėgimą laiko di
džiu nepadorumu. Gi senis

NAUJOS PROGRAMOS
šią savaitę pradėtos Radio 

City Music Hali ir Roxy teat
ruose. Apie jų turinį teks dau
giau prisiminti sekamose lai
dose.

Gauja Užmiolė K. P 
Parašu Rinkėjus

Embassy Newsreel Teatruose
žiniškos filmos iš įvykių Pa

lestinoje, Eisenhowerio atsi
lankymas Pietų Amerikoje, iš 
Paryžiuje vykstančios taikos 
konferencijos ir kitos užrube- 
žinės ir namų fronto žinelės.

CIO viršenybės pasiųstame 
valstijinio budžeto direktoriui 
John E. Burton laiške kalti
na gub. Dewey administraciją, 
kad ji šios valstijos jaunimui 
kolegijos 
žvelgiant 
ką.”

Laiške 
zidentas 
smerkė
kad jis monelnikaująs “moks
lo trokštančių veteranų ir bai
gusių vidurinę mokyklą liki
mu.”

Hollander nurodo, kad vals
tijai reikia 22 kolegijų, o De
wey planuose*yra tiktai 5 ir 
tos tiktai “išbandymui.” Jis 
sako, jog visuomenė apmoni- 
jama, kuomet visos privatiš- 
kos mokslo įstaigos priskaito- 
mos prie valstijinių. Tose, sa
ko Hollanderis, yra visokių 
diskriminacijų, ne visi gali į 
jas įeiti, net jeigu ir pinigų 
turėtų. Jeigu jau jas skaityti 
valstijinėmis, tai vyriausybė 
turėtų 
minga 
jas.

Pasinaudodami reakciniu 
rimu, kad mažumų partijos tu
ri gauti ne mažiau 50 parašų 
apskrityje, reakcininkai mobi- 
lizuojasi kenkti, kad 
name kuriame iš 62 
komunistai negautų 
Tada nueitų niekais
apskričių parašai, komunistai 
negalėtų uždėti ant baloto sa
vo kandidatų.

Pirmas toks reakcijos ban
dymas padarytas prieš komu
nistus Otsego apskrityje, kur 
parašų rinkėjus spėka išmetė 
iš Cooperstown ir Oneonta 
miestelių. Sakoma, kad valsti
jos senatorius Walter W_. Sto
kes buvęs gaujos sukurstytoj u, 
bet paskui ątlėžęs, kada jį įti
kino, jog komunistai tam turi 
teisę.

Komunistų kampanijos ve
dėjas S. W. Gerson telegra
moje šerifui Don W. Rose sa
ko, kad “viename punkte už
puolikai sunaikino nominaci
jos peticiją.” O bile koks už
puolimas, parašu rinkėjų truk
dymas yra prieš įstatymus, še
rifas prižadėjęs ištirti ir įsta
tymus vykdyti.

Robert Thompson, didvyris 
šio karo veteranas, yra kan
didatu į gubernatorius. Ir kiti 
kandidatai yra žymūs žmo
nės, namų fronto kovotojai už 
demokratiją ir žmonių gero
vę.

PRAŠO NAUJOS SUBWAY 
LINIJOS

Jamaica prekybinės įstaigos 
išreiškė pageidavimą, kad 
miestas pravestų naują sub
way šaką, jungiančią IRT ir 
BMT linijas Flushinge su In
dependent linija, einančia į 
Jamaica. Linija rytiniam 
Brooklyn© galui (Queens) bū
tų maždaug tuomi, kuomi da
bar yra per Greenpoint ir že
mutinį Williamsburgą išvesto
ji Independent skersinė (cross
town) linija.

Gal Bus Long Island 
Gelžkelhj Streikas

Ilgosios Salos gelžkelių kon
duktoriai ir brakemanai esą 
pasisakę streikuoti prieš fir
mas rugpjūčio 23-čią, skelbia 
George Ridlon, United Mine 
Workers District 50 (AFL) 
viršininkas.

Tiems darbininkams prezi-! 
dentine tyrinėjimų taryba pri
pažinus teisę gauti pakėlimą 
algų po 16 centų per valandą 
laike streiko praeitą birželį. 
Bet ši unija atidėjusi pasirašy
mą sutarties, kad priedams 
prie pakeltų algų gauti geres
nes darbo valandas ir sąlygas.

Lietuviškas

TRAKTYRHJS

Coney Islande praeitą penk
tadienį po piet atrasta išmesta 
ant kranto užloduota mina. 
Atkviesti laivyno ekspertai 
knatą ištraukė ir miną nuvil
ko į Fort Hancock.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Dorothy McGuire, Robert Young ir Mary 
noje iš linksmos komedijos “Claudia and David,” Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., New Yorke. Taipgi sce
noje asmeniškai vaidina nemaža grupe gerų aktorių.
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I Peter
KAPISKAS

L ''.i • BAR & GRILL

■ ■ c

Degtinės, Vynai ir Alus 
R H E I N G O L D .

BEER & ALES

A 
'4 ■ 3^ 32 Ten Eyck St.
1 į ■■| BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

650 5th Ave., kamp 19 th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-8S69

lZ”“ restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVI!] RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL JKVergreen 4-9612

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
17 jewels . . . $2475

BEATRICE 
17 |ew«l» ♦. . . $2973 

ilIlIIHMllilIMIIIlHllilililIiH
ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


