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Mūsų spaudoje šiuo motu 
eina diskusijos jaunimo judė
jimo sutvirtinimo klausimu.

Kai mes čia sau diskusuo- 
jame, ginčijamės, tai (’’echo- 
slovakijos sostinėje — Pra
goję — tęsiasi Pasaulinės Jau
nimo Federacijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja apie 
desėtkas tūkstančių pasaulio 
jaunų vyrų ir moterų.

Amerikos lietuviai neturi 
suvažiavime nei vieno savo 
jaunimo atstovo!...

Tai gėda, dėl kurios turėtu
me rausti' visi. Ir toji gėda tu
rėtų nusiaubti tiek jaunimą, 
tiek senimą, — kalbu apie va-

Kodėl nesusipratome pasiu
sti ten savo atstovo arba at
stovu ? Ar nebūtume galėję 
jam kelionės lėšų padengti? 
Ar neturime tinkamų žmonių, 
kurie būtų galėję mus ten 
atstovauti ?

Visko turime, bet pramie
gojome'...

Suvažiavime amerikiečių at
stovų yra labai mažai. Dauge
liui norėjusių Pragon važiuoti 
valstybės departmentas nelei
do — neišdavė pasportų.

Kodėl ? Ar dėl to, kad nu- 
vykusieji į tarptautinį jauni
mo suvažiavimą .jaunuoliai 
neužsikrėstų “svetima ideolo
gija”?

Jeigu dėl to, tai turime pri
sipažinti, kad “mūsiškė ideo
logija” labai švaka.

Gal valstybės departmen- 
tas nebūtų davęs pasporto ir 
Amerikos lietuvių jaunimo at
stovui, — taip galėjo būti.

Bet nebuvo nei bandyta 
pasportas gauti.

(Vasi-Tėvynėje M. L. V. 
liauskas) pareiškia:

“Laisvėje Mizara parašė ir 
Bimba pakartojo, kad Tėvy
nės redaktorium išrinktas J. 
Stilsonas. Tėvynės štabui tas 
nėra žinoma.“

Jeigu taip, tai labai bloga. 
Atrodo, kad pašaliniai žmo
nės kur kas daugiau žino, kas 
darosi SLA pastogėje, negu 
Tėvynės personalo’ nariai.

Ana, net South Bostono Ke
leivis parašė, kad “SLA švie
timo taryba tariasi kviesti lai
kinai ji (Stilsona) būti Tėvy
nės redaktorium.“

Stilsonas specialiai buvo at
vykęs iš Pittsburgho Į Brook- 
lyną “atostogas praleisti.” 
Viskas ėjo “planingai.” Tik 
vienu sykiu ėmė koks nors 
paukštelis sučiulbėjo ir “daly
kai susimaišė.”

Išaiškės!

Kanadiškiame Liaudies Bal 
se skaitau:

“Žmogaus protas 
prie tinginystės.”

Todėl, kad — •
“žmogus, naudodamas savo 

protą, diena dienon išranda 
naujus įrankius, kurių pagal
ba jis gali atlikti didelius dar
bus vos pirštą pajudindamas. 
Jis pasigamina, visokių pato-u 
gumų, kurie tarnauja jam į- 
vairiais reikalais...”

Aš žinau vieną seną lietuvę, 
kuri nuolat sako:

— Kiekvienas 
tinginys.

veda jį

išradėjas —

jog neužilgo 
Londone su- 

trys didieji”, — ne 
se-

žinios Skelbia, 
Washingtone ar 
važiuos 
tie “trys didieji”, kurie 

.niau suvažiuodavo į Teheraną,
Jaltą ar Maskvą pasitarimui, 
kaip sumušti fašistinę ašį. Ne!

Dabar suvažiuos Amerikos, 
Anglijos ir Francijos užsienio 
reikalų ministrai pasitarimui, 
kaip pravesti Marshallo pla
ną.

Tai reiškia, bus tariamasi, 
kaip padalinti pasaulį į du.

Bloga, bloga!...

Užpuldami Laivą “Exodus 
1947,” Anglai Atliko Piratiš 

ką Darbą, Sako Kapitonas
PALESTINA. — Žinių 

agentūros ONA korespon
dentas Gerold Frank sako, 
kad jis kalbėjosi su ame
rikiečiu “Exodus 1947” lai
vo kapit. Bernard Marks, 
kuris pareiškė, jog britai, 
užpuldami benginkli jo vai
ruojamąjį laivą, atliko pira
tišką darbą.

Kaip žinia, laivas “Exo
dus 1947” vežė daug žydų 
iš Francijos į Palestiną. 
Anglų destrojeriai sekė lai
vą ir jį užpuolė, nurodo ka
pitonas, 17-kos mylių at
stume nuo teritorinių Pa
lestinos vandenų.

Kapitonas Marks pareiš
kia, kad jis visa tai iškels 
viešumon, faktais parody
damas, jog anglai neturėjo 
šitaip daryti; kad šitaip jo 
laivą užpuldami, jie nusi
žengė visoms tarptautinėms 
teisėms.

Kapitonas toliau nurodė,

Iš Viso West Frankfor- 
te Žuvo 27 Mainieriai

West Frankfort, Ill.—Vė
liausi daviniai rodo, kad 
ekspliozijoje, įvykusioje 
praeitą savaitę angliakasy- 
kloje Old Ben Mine No. 8 
žuvo ne 24 mainieriai, bet 
iš viso 27-ni.

Tragedijos vietą aplankė 
Illinojaus valstijos guber
natorius Green ir mainie- 
rių unijos prezidentas John 
L. Lewis. Tolydžio visi val
diški pareigūnai skelbia, 
jog, girdi, kasykla buvo 
“pilnoje tvarkoje” ir eks- 
plioziįa įvykusi “pripuola
mai.”

Paaiškėjo, kad paminėto
je kasykloje superintenden
to pareigas eina mainierių 
unijos prezidento Lewiso 
brolis Howard Lewis. * x
VIS TIE “RAUDONIEJI”!

WASHINGTON. — Du 
United Electrical Workers 
(CIO) unijos nariai penk
tadienį liudijo Ne-ameriki- 
niam komitetui, būk “smul
ki komunistų grupė’’ kon-

jog anglai, grąžindami tuos 
4,500 žydų atgal į Franci- 
ją, žaidžia su ugnimi. Nes, 
pasak kapitono, nugaben
tieji į Francijos uostą žydai 
atsisakys lipti iš laivo. Juos 
anglai turės prievarta iš
nešti, o tai galima i įsivaiz
duoti, kas ten dėsis.

(Tiek Palestinoje,
kitur Europoje, žydų ko
vingumas prieš anglus vis 
aštrėja. Anglai imperialis
tai — šiandien jiems di
džiausi priešai ir kaipo 
prieš tokius žydai griežtai 
kovoja.)

tiek

SAKO, KORĖJIEČIAI KA
RIAUSIĄ TARP SAVĘS

SEOUL, Korea. — Mena
ma, jog neužilgo amerikinė
je Korėjos zonoje įvyks 
ginkluoti susirėmimai tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, vadi
nasi, tarp anti-fašistų ir 
fašistų.

PARODĖ. KAIP JIS NU
SKANDINO SAVO 

ŽMONĄ

KEARNY, N. J.—Louis 
Eliops nuskahdino Passaiėo 
upėje savo žmoną, Genę. 
Eliops yra eks - kareivis, 
prieš 6 mėnesius paleistas 
iš armijos.

Policijai reikalaujant, 
Eliops nusivedė kelis polic- 
manus į tą vietą, kur nu7 
skandino žmoną, ir parodė, 
kaip jis ją skandino.

PAVES TARPTAUTI
NIAM TRIBUNOLUI

LAKE SUCCESS, N. Y. 
Albanija sutiko stoti prieš 
Tarptautinį Teisi n g u m o 
Tribunolą dėl anglų kaltini
mo, būk albanai esą kalti 
dėl padėtų minų Corfu ka- 
nale> kurios sužeidė kelis 
anglų karo laivus.

SOFIJA.—Bulgarijos vy
riausybė pareiškė, kad Bul
garija padavė s aplikaciją, 
prašančią ją priimti į Jung
tines Tautas.

JERUZOLIMAS. — Žy- 
“ne- 

legalus0 laivas, gabenąs į 
Palestiną 400' žydų, arti
nasi prie Palestinos, bet an
glų destrojeriai jį seka. 

------- *—_________________

f O ~ K/
troliuoja šią uniją. Liūdy- dai skelbia, jog kitas 
tojais buvot James J. Con
roy, iš New Yorko, ir Sal
vadore M. Vottis, iš Sche
nectady.

VILNIUS. — Miestų ir 
kaimų darbo žmonės minė
jo Tarybų Lietuvos septin
tąją sukaktį, kuri supuolė 
su visos sąjungos fizinės 
kultūros diena, šiemet ypa
čiai pareiškusią spalvotu
mu.

Kūno kultūristų gretų 
gretos buvo apstojusios di
džiąją Vilniaus Stadiumo 
aikštę. Minia ovacijomis 
pasitiko pasirodančius ant 
Pastolio Tarybų Lietuvos 
Vyriausios Tarybos Prezi
diumo prezidentą Paleckį, 
respublikos ministrų tary*

bos prezidentą Gedvilą, 
Vilniaus Miesto Vykdomo
jo Komiteto prezidentą Ka- 
recką ir kitus vyriausybės 
ir visuomeniškų organizaci
jų atstovus.

Vilniaus mitingą paminė
jimui Tarybų Lietuvos sep
tintosios sukakties atidarė 
Kareckas. Sveikinimo kalbą 
pasakė Gedvilas.

Tarybų Lietuva per 7 me
tus bujoja džiaugsmui ir 
terovei darbo žmonių,, sakė 
jis. Prieš savaitę Vilnius ir 
visa respublika atžymėįo 
trečiąją sukaktį nuo išlais-1

New Yorko valstijos Darbo Federacijos prez. Tho
mas Murray (kairėje) ir industrinis komisionierius Ed
ward Corsi klausosi AFL prezidento William Green’o 
pasakojimo apie būsimas “didžiausias politines kovas 
Amerikos darbininkų istorijoje.“ Green sakė valstiji- 
nės federacijos konvencijoje, Įvykusioje Utica, N. Y., 
kad “AFL didžiuosis paneigimu tų Įstatymo provizijų, 
kurios draudžia unijoms užsiimti politine veikla.“ ,

Lenkija Nepasitenkinus 
Amerikos Taktika

Šeši, Grįžę iš Maskvos 
Derybą, Tapo Sužeisti

Hollandai Puola Indonezijos
Resp. Sostinę; Sako, Pirmoj

Karo Fazė Jau Baigta

VARŠAVA. — Lenkijos 
vyriausybė ir žmonės reiš
kia didelio nepasitehkinimo 
tuo faktu, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia ir kongre
sas atsisakė suteikti Lenki
jai pašalpos.

Žmonės išmetinėja, saky
dami: Lenkija buvo pati 
pirmoji nacių agresijos’ au
ka; ji kovojo didvyriškai, o 
šiandien, žiūrėkit, ką Ame
rika daro.

Apskaičiuojama, kad 
Lenkijai pagalba dar vis 
reikalinga,' — šiemet jai 
teks pirktis apie 1,000,000 
tonų grūdų iš užsienio, ka
dangi jos derlius buvo pras
tas.

tWashington. — žinios sa
ko, jog prez. Truman o mo
tinos, senutes Marthos E. 
Trumanienės, sveikata pa
blogėjo. Prezidentas pa
siuntė 'pas ją savo asmeni
nį gydytoją, dr. Graham.

Cbffskte. N. J
Leonas Pocius, gyvenęs 

358 Cliff St., mirė lįepos 25- 
tą dieną. Pašarvotas Mc- 
Corry Brothers šermeninė
je, 780 Anderson. Laidos 
antradięnj, liepos 29-tą, 10 
vai. ryto, iš St. Johns baž
nyčios, Port Lee. kapinėse.

Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Apie 
jo mirtį pranešė Jurgis 
Stasiukaitis.

vinimo Lietuvos sostinės 
nuo ‘ įsibriovėlių vokiečių 
fašistų. Treji metai—trum
pas laikas, tačiau jau daug 
atlikta atstatymui respubli
kos tautinės ekonomijos. 
Mes kas dieną džiaugiamės 
vaisiais draugingumo su 
tarybinėmis tautomis. Mas
kva, Leningradas, Uralai ir 
Sibiras siunčia mums in
dustrinius įrankius. Iš cent- 
ralinės Azijos ir Kaukazo 
gauname žaliavų, o iš Alta
jaus ir Stalingrado 
traktorių.

Tarybų Lietuvos

šapų—

darbo

LONDONAS. — Šeši An
glijos delegacijos nariai, 
grįžę lėktuvu iš Maskvos, 
tapo sužeisti, kai lėktuvas 
sudužo Londono aerodro
me. Tarp kitu sužeistųjų 
buvo Harold Wilson, An
glijos'prekybos su užsie
niais sekretorius •

Delegacija grįžo iš Mas
kvos be didelių pasekmių. 
Kviečių, kurių Anglija no
rėjo gauti iš T. Sąjungos, 
nebaus, nes tuo reikalu su
tartis nebuvo padaryta.

May ir Garssonai Ne
smerkti tik Nuo 8 Mėn

WASHINGTON. — Tei
sėjas Schweinhaut nusmer- 
kė buvusį kongresmaną 
Andrew J. May ir du kapi
talistus brolius, Henry ir 
Murray Garsson’us nuo 8 
mėnesių iki 2-jų metų ka
lėti.

Andrew J. May yra bu
vęs (karo metu) kongresi
nės militariniams reikalams 
komisijos pirmininkas. Jis- 
buvo teismo surastas kaltu 
ėmime iš kapitalistų Garss- 
on’ų $53,634.07 kyšio už tai, 
kad May jiems padėjo 
valdžios gauti “riebius” 
sakymus.

Nusmerktieji sako, 
apeliuosią į aukštesnį teis
mą.

iš 
už-

jie

žmonės sėkmingai vykdo 
savo pirmojo penkmečio 
plano programą. Pradėjo 
statyti desėtkus naujų įmo
nių: Žalgirio tekilų fabriko 
pastatą, Elfą elektriškų į- 
rankių išdirbystę, Alabas
ter cemento gamintuvę ir 
daug kitų dirbtuvių. Šim
tai įmonių jau atsteigtos ar 
atsteigiamos. Liepos 12*-tą 
atsteigta dirbtinių trąšų 
gamin tu vė Artojas, Klaipė
doje. Kaune Technodega 
šapa jau pasiruošusi dar
bui.

Lietuvos miestai kurie

BATAVIA. — Hollandai 
skelbia, būk pirmoji karo 
prieš Indonezijos respubli
ką fazė “jau yra baigta,” 
dabar tik liekasi sukonsoli- 
duoti visi tie laimėjimai, 
kuriuos hollandų armija at
liko.

' Dvi gerai ginkluotos hol
landų armijos kolonos puo
la Indonezijos respublikos 
sostinę Jogjakarta; indone- 
zai buvo sulaikę šias kolo
nas savo smūgiais, duotais 
iš. kalnų.

Indonezijos vyriausybė 
nesutinka su Hollandijos 
valdžios pareiškimais, būk 
hollandai karą jau esą lai
mėję. Indonezai sako, ka
ras tik teprasidėjo ir mes 
nepasiduosime taip lengvai, 
kaip hollandai tikisi; mes 
kovosime ligi paskutinio.

Nelaimė Indonezijos res
publikos žmonėms glūdi ta
me, kad jie neturi ginklų,— 
kiek turi, jie menki, atimti 
iš japonų . Na, o hollandai

gavo iš Amerikos gerų gin
klų, yra tvirti, turi lėktuvų, 
tankų ir užtenkamai amu
nicijos.

Hollandai skelbia, kad jų 
karas prieš indonezus jiems 
labai mažai ligi šiol lėšavęs 
žmonių gyvybėmis: tik 32 
hollandai kareiviai buvę už
mušti ir 41 sužeistas.

Pranešimai sako, jog vi 
soje eilėje miestų ir mieste
lių dar vis tebeina mūšiai.

(Podraug pranešama • iš 
Australijos, kad Sidney 
mieste australiečiai buvai 
suruošę ties Hollandijos 
konsulatu demonstraciją, 
kurioje darbininkai ir stu
dentai pareiškė savo pro
testą prieš hollandus impe
rialistus.)

Hollandai skelbia, būk jie 
užėmė Probollingo miestą, 
.o indonezai sako, kad dėl to 
miesto verda aštrūs mušiau

Panašios priešginiaujan- 
čios žinios ateina ir iš kitų 
miestų ir miestelių.

PROTESTAI PRIEŠ 
ANGLUS

GUATEMALA. — šios 
šalies vyriausybe apskai
čiuoja, kad ligi šiol prieš 
anglus jau bus pareiškęs 
savo protestą koks vienas 
milijonas Lotynų Amerikos 
organizuotų ' darbininkų. 
Jie reikalauja, kad 'anglai 
apleistų t. v. Britų Hondu- 
rasą, kuris teisėtai priklau
so Guatemalos respublikai.

Lincolno Dokumentai 
Atidengti Visuomenei

WASHINGTON. - 
m. Robert Lincoln, 
dento Abraomo Lincolno 
sūnus, įteikė Kongresiniam 
Knygynui Washingtone vi
sus savp tėvo dokumentus, 
laiškus, visokius rašinėlius 
ir kt., kurių, sakoma, buvę 
tarp 15,000 ir 20,000. Bet' 
jis įteikė juos su tokia išly
ga:- dokumentai turį būti 
atidengti publikai tik tuo
met, kai praeis 21-neri me
tai nuo Roberto mirties.

Robertas Lincolnas mirė 
1926 m. liepos 26 d. Tuo 
būdu praeitą šeštadienį su
kako lygiai 21-neri metai 
nuo jo mirties ir šitie do- 

i kumentAi tapo atidengti vi- 
' suomenei.

AUiIRnm J ST U"a'<U medžiagos ^ypaefed 

LAIVUS . . j jams. ir galebūt ‘atidengs 
Iš Australijos pranešama,j ne vieną apie Lincolną da- 

jog to krašto laivakroviai Į lyką, iki šiol dar nežinotą, 
nusitarė boikotuoti visus' —---------------  <•
Hollandijos laivus, esančius VENGRIJOS PARLA-

BUVĘS AMBASADORIUS 
VATIKANE—SUIMTAS

NUREMBERG, Vokieti
ja. — Buvęs naciu valdžios 
ambasadorius Vatikane, ba
ronas Ernst von Weiszaec- 
ker, tapo suimtas ir bus tei
siamas kaipo nacis ir aršus I 
antisemitas.

prezi-

* i.

MENTAS PALEISTAS
BUDAPEST .— Vengri 

jos prezidentas Zoltan Til 
dy paleido šalies parlamen-

Australijos uostuosė. Ki
tais žodžiais: australiečiai 

. neiškraus ir neprikraus 
hollandiškų laivų iki hollan
dai imperialistai tęs kąrą 
prieš Indonezijos respu 
ką. iš. m. rugpjūčio 31 d.

arą tą,' išrinktą 1945 m. Naujo 
:bli-j parlamento rinkimai įvyks

Sukaktis 
mes išleidome 297 knygas, 
kurių bendras tiražas sie
kia'penkis milionus kopijų..

Dešimts filmų tapo užre- 
korduotos lietuviškai. •

Vilniuje jau pradėta sta
tyti Lietuvos filmų studija, 
kuri gamins ne vien tiktai 
bėgamųjų veiksmų filmas,

buvo daugiausia sužaloti— 
Klaipėda, Šiauliai ir Šakiai
— atstatomi. Industrijos 
išdirbis didėja. Žemės ūky
je taip pat atsiekta milži
niško progreso. Šiemet už
sėta 78 tūkstančiais hekta
rų plotas žemės didesnis už 
pernykštį.

Mes taip pat ^didžiuoja- | bet ir pilno ilgio programi- &
mės savo atsiekimais kul
tūroje. Palyginus su per
nykščiais metais, šiemet 
skaičius knygynų padaugė
jo 41-nu, skaityklos 358- 
mis, kultūros namų 12-ka 
daugiau. Vienais metais

■f,

■ 41
’ '.tft"’

nes filmas lietuvių kalboje.
Tarybų vyriausybė aukš- 4įK 

tai įvertina mūsų artistų ir 
literatų atsiekimus. Stalino x ' 
Prizais buvo apdovanoti 
skulptorius Mikėnas, poete 'f.

(Tąsa 2-me pusi.)
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Lietuvos Liaudis Demonstravo Džiaugsmą ir 
Vieningumą

Žinios iš Lietuvos kalba apie milžinišką masinį Lietu
vos liaudies sąjūdį liepos 21 dieną. Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Klaipėdoje ir visuose miestuose ir miesteliuose 
įvykę dideli masiniai susirinkimai ir demonstracijos. Tai 
buvo iškilminga visų žmųnių šventė. Tai buvo sep- 
tynerių metų sukaktis nuo tos dienos, kuomet lietuvių 
tauta nusprendė žygiuoti naujojo gyvenimo keliu.

Prieš septynerius .metus, 11940 metų liepos 21 dieną, 
naujai išrinktas Lietuvos Liaudies Seimas susirinko ir 
priėmė du pareiškimu. Vienu pareiškimu Lietuva bu
vo paskelbta tarybine socialistine respublika. Tame pa- 
ręiškime visų Lietuvos darbo žmonių vardu Liaudies 
Seimas pasakė:

“Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos lais
vos darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama 
Tarybų santvarka.

“Lietuva skelbiama Socialistine Tarybų Respublika. 
Nuo šios dienos visa valdžia Lietuvos Socialistinėje Ta
rybų Respublikoje priklauso miesto ir kaimo darbo 
žmonėms ...”

Kitu pareiškimu Lietuvos Liaudies Seimas kreipėsi į 
Tarybų Sąjungą, prašydamas ją priimti Lietuvą į Tary
bų Sąjungą. Už keleto dienų, atseit, rugpjūčio 3 dieną, 
Tarybų Sąjungos Aukščiausia Taryba patenkino Lietu
vos darbo žmonių prašymą ir Lietuva tapo pilnateise ir 
lygiateise didžiosios Tarybų Sąjungos nare.

Tai šfe istorinis įvykis tapo dabar plačiai atžymėtas 
taip smarkiais etapais1 iš karo griuvėsių besikeliančioje 
Lietuvoje.

Septyni metai tautos bei krašto gyvenime yra trumpas 
laikotarpis. Be to, iš. to laikotarpio virš tris metus Lie
tuva kentėjo vokiškų okupantų priespaudą ir naikinimą. 
Dabar jai tenka naująjį gyvenimą statyti ant griuvėsių. 
Tai herkuliškas darbas? Tačiau mes nė valandėlei nea
bejojame, kad šiose pastangose Lietuvos darbo žmonės 
nesuklups.

Vokietijos Plienas ir Anglis
Amerika nori, kad Vokietijos pramonė būtų taip at- 

steigta, jog ji galėtų kasmet pagaminti 14 milijonų 
tonų plieno. Bet Francūzija gali į metus pagaminti tik
tai apie 6 milijonus tonų plieno. Prancūzams, aišku, tas 
labai nepatinka ir jie protestuoja. Jie žino, kad plienas 
Vokietiją apginkluodavo praeityje ir-apginkluos ateity
je. Jie žino, kad toji šalis vadovaus, kuri duos daugiau
sia plieno. Jokiu būdu jie nesutinka, kad Vokietija ga
lėtų gaminti daugiau plieno, negu Francūzija.

Taip pat Amerika reikalauja, kad Vokietijos anglies 
gamyba būtų davesta iki prieškarinio lygio. Šiuo tarT 
pu Vokietijos kasyklos duoda tik pusę tiek anglies, kiek 
duodavo prieš kara.

Prancūzai nieko neturi prieš pakėlimą Vokietijos an
glies gamybos, bet jie reikalauja, kad toji anglis eitų 
ne Vokietijos plieno gamybos reikalams, bet kitų šalių, o 
pirmoje vietoje, Francūzijos pramonei.

Anglai nelabai patenkinti Vokietijos anglies gamybos 
pakėlimu, nes Vokietijos anglis muša iš rinkos Anglijos 
anglį. Anglų nusistatymas paremtas grynais biznio rei
kalais. , '

Kaip tuos nesusipratimus ir prieštaravimus prašalin
ti? Klausimas sunkus ir keblus. Būtent šio klausimo 
aptarimui, sakoma, atvyksta Amerikon Bevin ir Bidault. 
Mūsų vyriausybė, kad nuraminti francūzus, pažadėjo 
nedaryti jokių žygių dėl atstatymo Vokietijos pramo
ninės galybės be pasitarimo su Francūzija.

Bet kas bus, jeigu Bidault nenusileis? Ar Amerika eis 
viena pasibrėžtu keliu? Bevino, Bidault ir Marshall kon
ferencija duos atsakymą.

Susirūpinimas Ne Tais Reikalais
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje anglai ir ameri

kiečiai užsispyrusiai reikalauja, kad būtų suorganizuota 
špeciališka ir pusiau pastovi komisija saugojimui Bal
kanų. Diskusijoms nėra galo. Visi Saugumo Tarybos 
darbai trukdosi.

Bet mums atrodo, kad čia Saugumo Taryba pamiršo 
tikrai neatidėliojamus reikalus, o laiką eikvoja tam, kas 
gali labai gražiai palaukti. Burmoje, Palestinoje, In- 
doAezijoje,. Chinijoje ir Graikijoje liejasi nekaltas žmo
nių kraujas. Beveik nieko nedaroma, kad tose šalyse 
sulaikyti žudynes. Štai Indonezijos užpulti žmonės krei
piasi į Aiųeriką ir Jungtines Tautas, prašydami suvaldy
tą olandus,, kurie juos puola ir žudo. Pasirodo, kad olan
dai ginkluoti Anglijos ir Amerikos ginklais. Reiškia, šios 
šalys tiesioginiai surištos su padėtimi Indonezijoje.

Jungtinių Tačutų Saugumo Taryba be jokio delsimo 
turėtų įsimaišyt ir sudrausti olandus. Tačiau iki šiol šis 
reikalas dar nebuvo Taryboje pakeltas!

SUŠILĘ IEŠKO Už SAVĘ 
KVAILESNIŲ

Naujienose nesiliauja til
pę ilgi pabėgėlių laiškai. Iš 
tų laiškų aišku, kad jų au
toriai sušilę ieško už save 
kvailesnių, kurie jų melams 
tikėtų. Štai koks ten Juozas 
Algminavičius rašo iš Ba
varijos (Naujienos, liepos 
23 dieną) ir pasakoja apie 
1941 ..metų liepos įvykius. 
Kad pateisinti save, kam 
bėgo su vokiškais žmogėd
romis iš Lietuvos pas Hit
lerį, šisf Algminavičius ra
šo:

22 birželio vokiečiai pra
dėjo smarkiai pulti rusus. 
Rusai bėgo, su jais ir visi 
komunistai, tokiu būdu pali
kau neišvežtas. Po sovietų 
pasitraukimo buvo- rasta 
daug šviežių duobių su nu
kankintas žmohėmis. Netoli 
Telšių Rainių miškelyje buvo 
atrasta duobė su 73 lavonais 
iš Telšių kalėjimo. Bolševi
kai suimtus politinius kali
nius iš kalėjimų išvežti ne
galėjo, o palikti nenorėjo, 
todėl čia pat nukankino, ar
ba gyvus užkasė. Aš pats 
mačiau Rainiuose atkastus 
žmones. Nuo 'kitų buvo nu
lupta oda, kitiems liežuviai 
ištraukti, akys išlupinėtos. 
Kitam vinių į galvą įkalta, 
arba šonkauliai su vinimis 
perkalti. Kaip paskui paaiš
kėjo, tai vis buvo daryta gy
viems žmonėms. Per visus 
bolševikų valdymo metus 
mes matėm tiek žiaurumo, 
tiek nežmoniško elgesio, tad 
Sovietų Sąjunga, ar pragaras 
mums yra tas pats. Todėi ne
sunku Jums suprasti, kodėl 
mes bėgome iš Lietuvos, kuo-' 
met sovietų armija vėl įžen
gė į Lietuvą.
Dabar pagalvokite: Čia 

vokiečiai .puola, čia rau
donarmiečiai paskubomis 
traukiasi, bęt “rusai” turi 
laiko žmonėms kailius lupi- 
nėti, liežuvius ištraukinėti, 
akis išlupinėti, vinis į gal
vas kalinėti tr t.t.!

Fašistiniai kriminalistai 
turi sykį ant visados suži
noti, kad Amerikos lietu
viai nėra kvailiai, kurie jų 
melams tikėtų. Amerikos 
lietuviai puikiai pažįsta fa
šistų propagandą ir melus.

KRAIPO TIESĄ IR 
APGAUDINĖJA SAVO 
SKAITYTOJUS

Vienybės redaktorius spe
cializuojasi apgaudinėjime 
savo skaitytojų. Kada jis 
kalba apie Tarybų Lietuvą, 
tai iš nebūto padaro būta, 
iš balto juodą, kad tik to
liau nubaidyti savo skaity
tojus nuo Lietuvos. Pav., 
liepos 25 d. jis paima gana 
rimtos savikritikos žodį iš 
Lietuvos žemės ūkio minis
tro Liaudies pranešimo ir 
šaukia: “Lietuvos žemės 
ūkį jie taip ‘nuklestino’, 
kad Visur pasiektas neįsi
vaizduojama nusmukimas. 
Padėtis yra skandališka ir 
ją maskuoti jau neįmano
ma.”

Ir ką gi baisaus minis
tras pasakė,, kad jau Tys- 
liavai viskas taip nusmu
ko? Ministras Liaudis savo 
pranešime, nurodęs gražių, 
įspūdingų rezultatų žemės 
ūkio atstatyme, pastebi, 
kad vietomis yra dirbama 
prastai ir reikia taisytis. 
Jis sako:

“Tačiau rezultatai ' galėjo 
būti kur kas geresni, jeigu 
visos liaudies kovos visose' 
apskrityse dėl aukšto der- 

' liaus būtų vedama su tolygiu 
tempu. Tuo tarpu iki šios 
dienos nepakankamai vyks
ta sėja Biržų, šakių, Mažei
kių, Telšių apskrityse. Ne- 
paisant Lietuvos TSR Minis- 
terių Tarybos ir Lietuvos K- dieną

P (b)' CK įspėjimų, sėjos 
darbų tempai <čia tebelieka 
žemi. Pagrindinė šio atsiliki
mo priežastis yra nepakan
kamas vietinių žemės ūkio 
organų vadovavimas.

Negalima nutylėti ir kai 
kurių mašinų — traktorių 
stočių ir mašinų — arklių 
nuomojimo punktų blogą 
darbą, žlugdo ir nevykdo sa
vo pasižadėjimų socialistinė
se /lenktynėse Batakių, Va
balninko, Pakrojaus, Smilgių 
MTS. Užtenka pasakyti, kad 
ligi gegužės- penkioliktosios 
traktorinių ir arklių darbų 
planą šios MTS įvykdė ne
daugiau kaip 3 procentais.

Tai gėdingiausias skait
muo ir dėl jo kalta ne tik 
šią MTS direkcija, bet ne

Amerikos Lietuvių Centro 
Veikla

Amerikos Lietuvių Cent
ro susirinkimas įvyko lie
pos 24 d,, Brooklyn, N. Y. 
Jame aptarta keletas svar
bių visuomeninių klausimų. 
, Sekretorius raportavo: 
Didelė dauguma tų, ku
riem buvo pasiųsta brošiū
ra “Už Taiką ir Laisvę”, 
dar vis neatsiteisia, nes iki 
šiol gauta tik $37.50; lape
liai “Dėl Ko Negrįžti Lie
tuvon” visi išplatinti; kny
gų parodos įvyks rudeniop 
Detroite, Bostone ir Balti- 
morėje; Clevelando Drau
gijų Sąryšis susidarė pa
vyzdingai gerą veikimui 
programą, bet kitose kolo
nijose dar nieko nesigirdi.

Finansinių knygų per
žiūrėjimo komisija — -EI 
Mizarienė ir V. Bunkus ra
portavo Centro, knygas per
žiūrėję gegužės mėn. pa
baigoje ir suradę viską 
tvarkoje. Tada Centro ižde 
buvo viso $3,^87.98.

Plačiai kalbėta, kaip ge
riausia išvystyti' platesnį 
demokratinių lietuvių vei
kimą įvairiose lietuvių ko
lonijose. Išreikšta pageida
vimas, kad nors didžiosiose 
lietuvių kolonijose rudeniop 
būtų sušauktos konferenci
jos. Jeigu kur būtų reika
linga, tai kas nors iš Cent
ro gali atlankyti tas kolo
nijas ir padėti sukurti vie
tinius veikimo komitetus.

Septintoji Tarybų Lietuvos 
Sukaktis 

/ ■ ■■ ■

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Salomėja Nėris* veikalų ra
šė j as ir»direktorius Daugu
vietis, Tarybų Lietuvos me
no meistras ir kiti.'

Tarpe specialiai pagerb
tųjų - atžymėtųjų ^yra sta- 
chano’vietė darbininkė Ur
bonaitė iš- drabužių fabriko 
“Laisvė”, rašytojas Baltu
šis ir daug kitų.

Kūno Kultūros Paradas
Fiz-kultūristų paradas 

prasidėjo tuojau po mitin
go. Pro didįjį pastolį mar- 
šavo sporto draugijų at
stovai, tarpe tų Lokomoty
vo Žalgirio - Dynamo fab
rikų sportininkai. Prava
žiavo kolumnos dviratinin
kų. 1 1 ,

Paradą sekė žaismės, ku
riose sportininkai pavaiz
davo savo ^išsilavinimą fut
bolo, bokso, lengvosios atle
tikos žaismėse, šokiuose ir 
t.t. Užbaigai sužaista krep
šinis tarp Kauno ir Talino.

Vakarą teatrai, filminės 
ir klubai buvo perpildyti 
linksmaujančių būriais.

Lygiai ūpingas buvo tą 
masinis mitingas 

mažiau kalti ir vietiniai že
mes ūkio organai.”

1 Ar čia kas yra baisaus? 
Ar iš to, kas čia pasąkyta, 
galima kalbėti apie nusmu- 
kimą? Nieko panašaus. 
Tai sveika, nuoširdi, kons- 
truktyvė savikritika. Kaip 
tik dabar Lietuvos spau
doje tos savikritikos yra 
labai daug. Tai juk sveika 
ir gerai, kad trukumai ne
slepiami nuo žmonių. Tik
tai tuos' trūkumus keliant 
ir kritikuojant, galima 
žmones šviesti ir mokyti.

Iš to teisingo ir gero ke
lio Lietuvos žmonių ir vy
riausybės neišmuš joki 
Tysliavos.

atva-

Apie tai bus plačiau spau
doje parašyta.

Skaitytas Lietuvių Meno 
Sąjungos Festivalio Komi
teto laiškas, kuriame nuro
doma festivalio svarba ir 
reikalinga finansinė para
ma. Visi draugai išsireiškė, 
kad meno-kultūros festivalį 
reikia visais galimais bū
dais remti. Nutarta iš Cen
tro iždo paaukoti tam tiks
lui $100. Ta proga Centras 
kviečia lietuvius tą festiva
lį remti. Finansinį paramą 
galima siųsti Festivalio Ko
miteto sekr. V. Bovinui, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn 6, 
N. Y. ’

Diskusuotas jaunimo vei
kimas. Išreikšta pageidavi
mas stiprinti jaunimo vado
vybę visur, kur tik galima, 
taipgi gerinti angliškus 
skyrius, Organizuojant lo
kalinius veikimo komitetus 
labai svarbu į juos įtraukti 
po gerą jaunimo—čiagimių 
skaičių. Amerik. Lietuvių 
Centro nariais yra penki 
čiagimiai ir devyni svetur- 
gimiai. Panašiai, turėtų būt 
ir lokaliniuose komitetuose. 
Kuriant lietuvių balsuotojų 
kliubus, taipgi reikia žiūrė
ti, kad nentažai čiagimių 
būtų tuose kliubuose ir 
taipgi jų valdybose. Senes
nieji draugai turėtų visada 
jaunimo veikimui padėti.

s J. Gasiūnas,
ALC. sekr.

z< i

0 ištikro

piliečių,

Kaune, sporto salėje, kau
niškį mitingą atidarė Kau
no Vykdomojo ’ Komiteto 
prezidentas Maniušis, kuris 
apipasakojo progresą at- 
steigime miesto per tris 
metus po išlaisvinimo. Po 
jo sekė akademikas Mažilis, 
stachanoviečiai Dųnša ir 
Sevelinskas. Vakare įvyko 
masiniai publikos pasilinks
minimai Vytauto Parke.

Klaipėdoje taipgi praves
tas masinis mitingas,, su 
sporto žaismėmis užbaigai.

Masiniai mitingai ir 
žaismės įvyko visose res
publikos apskrityse ir cent
ruose. Kaimiečiai suvyko į 
miestelius ir centrus iš pat 
ryto. Tūkstančiai jų susi
rinko aikštėse, klubuose, 
mokyklose išklausyti < pra
kalbų. Visur meno mėgė
jai ir sportininkai prave.- 
dė programas vaidybos, 
dainų, šokhj, po kurių tę
sėsi visų bendras linksnia
vimas iki paryčių.

Taip Lietuvos žmohės mi
nėjo savo laisvos ir laimin
gos tėvynės septintąją su
kaktį. ' L.'

Tariami Pavojai It 
Tuščios Iliuzijos

'naujus karus. Tikras 
šlamštpalaikis lapukas, pa
sivadinęs “Tėviškės Aidu” 
(1946 m. spalio 25 d.) ra
šė nekantriai laukiąs, kada 
“200 atominių bombų* su
naikins Tarybų Sąjungą?’ 
O kad kelių atominių bom
bų gal būt užtektų visai 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
išnaikinti, tai nerūpi tiems 
niekšingiems hitleriniams 
pakalikams, kurie dar drįs
ta vadinti save lietuviais, 
netgi “patriotais.” Niekam 
ne paslaptis, kad tie nešva
rūs politikieriai, kurie ban
dė išgelbėti savo viešpata
vimą, savo padėtį su vokie
čių fašistų pagalba, dabar 
pasiryžę tarnauti, bet ko
kiai reakcijai, bet kokiam 
šeimininkui, kad tik savo 
pasiektų. Kada visiems aiš- 
,ku, kad jokie troškimai ir 
maldos negali sukelti jų 
pageidaujamo karo, kada 
vis tvirtėja taikos reikalas, 
tie karo nusikaltėliai grie
biasi naujų gudravimų su 
tikslu laikyti savo naguose 
įsipainiojusius žmones. Iš 
nešvaraus piršto jie iščiul
pia išgalvoto “partizanų 
štabo” nebūtus “radijo pra
nešimus” apie fantastiškas 
“kautynes’/ neva vykusias 
Lietuvoje. Tie nesamo “par
tizanų radijo” falsifikatai 
praenkia net hiterinį melą 
vokiečių karo pranešimuo- ' 
se. Panašūs pranešimai yra 
leidžiami su tikslu parody
ti, būk Lietuvoje esančios 
kitokios jėgos, kuriomis ga
lėsią remtis smetoninės Lie
tuvos atstatymo reikale. 
Tai dar viena sukta gudry
bė, kuri paleidžiama vien 
tikslu sutrukdyti grįžimą 
į Lietuvą tiems žmonėms, 
kurie nieko neturi su karo 
nusikaltėliais ir kuriems at
viras yra kelias į tėvynę.

Reakciniai politikieriai 
stengiasi apgaudinėti išvie- 
tintuosius lietuvius įvairių 
“autoritetingų“ asmenų pa
reiškimais. Lietuviš k ų j ų 
D P laikraštukai pagauna 
kažkokių negirdėtų reakci
nių žurnalistų arba provin
cijos visuomenės veikėjų, ar 
kokių valdininkėlių pareiš
kimus apie galimas “grei
tas permainas,” išpučia 
juos į svarbaus politinio 1 
faktoriaus laipsnį. O jei 
pasiseka kam nors pasiųsti 
delegaciją, pasikalbėti su 
balsus gaudančiu ir todėl 
pažadų nesigailinčiu kon- 
gresmanu ar kokiu poli
tiniu biznierium, toks 
p r a n ešimas paverčiamas 
kuo ne pasaulinės reikš- 
m ė s “istoriniu įvykiu.” 
Tuo tarpu visi pana
šūs įvairaus plauko re
akcinių veikėjų bet kokie 
pareiškimai, pasisakymai ir 
pažadai yra tik apgaulė 
arba, geresniu atveju, sa
vęs, apgaudinėjimu, kurs ir
gi tarnauja tam pat tikslui 
—propagandai prieš grįži
mą į tėvynę.

Tos propagandos ir įvai
rių iliuzijų ’ priedangoje 
vyksta lietuviškos DP'" 
emigracijos išsisklaidymas. 
Kaipo ‘ pigi darbo jėga • 
tūkstančiai lietuvių yra 
siunčiami į Belgijos ir An
glijos anglies kasyklas ar 
samdomi tarnais, išvyks
tant į Pietinę Ameriką, 
žodžiu, blaškosi po žemės 
rutulį, bėgdami nuo taria
mų pavojų ir besivaikydami • 
tuščių iliuzijų, vis toliau ir 
toliau nutoldami, nuo savo 
tėvynės, nuo laisvo ir lai
mingo gyvenimo, kurį ku
ria lietuvių tauta. Dip.

(Pabaiga)
Kiekvienam, kas 

žiuoja į Lietuvą, dabar 
ypač puola į akis nepa
prastai išaugęs mokyklų, 
mokinių ir studentų skai
čius. Štai 1939-40 metais 
Lietuvoje buvo tik 27 pro
gimnazijos 'su i 2,700 moki
nių, o dabar Lietuvoje yra 
203 progimnazijos su 25,- 
600 mokinių. Ir, gimnazijų 
11939-40 metais J)uvo 75 ir 
mokinių gimnazijose buvo 
25,930, o dabar yra 101 gim
nazija su , 46,500 mokinių. 
Tai reiškia, kad vidurinių 
mokyklų skaičius Lietuvoje 
dabar yra beveik trigubas, 
palyginus su fašistiniais 
smetoniniais laikais. Pra
džios mokyklų mokinių 
skaičius Lietuvoje pasiekė 
258,000. Be to, tūkstančiai 
jaunuolių mokosi aukštosio
se mokyklose, techniku
muose, amatų mokyklose, 
įvairiuose kursuose.'* Viso 
Lietuvoje dabar yra dau
giau kaip 360,000 mokinių. 
O juk dėl karo įvykių gy
ventojų skaičius yra žymiai 
sumažėjęs. Tos skaitlinės, 
kalbančios apie lietuvių 
tautinės kultūros ir akty
vumo augimą, parodo visiš
ką beprotiškumą ir fanatiš
kumą priešų skleidžiamų 
šmeižtų.

Tokie pat kvaili yra tiki
nimai, būk kiekvienas, kas 
tiktai gali, stengiasi iš Li^- 
tuvos išvažiuoti,
šimtai tūkstančių žmonių, 
buvusių Lenkijos 
turėjo pilną galimybę išva
žiuoti. . Tačiau didžioji jų 
puse pasiliko Lietuvoje ir 
niekur nevažiavo, liko sau 
vietoje gyventi ir dirbti, 
nors daugelis jų ir buvo už
sirašę išvažiuoti.

Fašistiniai rašeivos, karo 
nusikaltėliai ir jų pakalikai 
nevengia ir smulkių mela
gysčių. Jie apskaičiuoja, 
kad jei kas nepatikės dide
lėms melagystėms, gali pa
tikėti mažoms. Štai laik- 
raštpalaiky “Žiburiai” Nr. 
41, 1946 m. spalio 12 d. kaž
koks rašeiva pranešė, kad, 
girdi, iš Karo Muziejaus 
sodnelio Kaune esanti nu
imta' lenta su knygne
šių pavardėmis. Tuo tar
pu toji lenta nėra pa
liesta ir ligšiol tebesto
vi savo vietoj kartu su 
knygnešiu statula. Tdkiu 
pat kliedėjimu yra žinios 
apie tai, kad būk tai Lietu
voje neišeinanti dailioji li
teratūra, kad kunigams esą 
draudžiama turėti pajamų 
daugiau kaip 100 rublių per 
mėnesį, kad ęsą draudžia
ma rinkti bažnyčiose au
kas, ir panašūs išmislai. 
Tokių ’ išgalvotų šmeižtų 
yra taip daug ir jie tokie 
kvaili, kad apie juos ir kal
bėti nėra prasmės.

Skaitant tuos- fašistinius 
prasimanymus,' nenorom 
kyla klausimas: kokiais su- 
me.timais visa tai daroma,* 
kokių tikslų siekiama? Tos 
propagandos pagrindiniu 
motyvu yra žvėriška nea
pykanta tarybinei santvar
kai, Tarybų Lietuvai iš tų 
žmonių pusės, kuriems ta
rybinė santvarka atėmė ga
limybę išnaudoti kitus ir 
gyventi darbo žmonių są-’ 
skaitom Tie politikanai, 
besikapstą istorijos šiukš
lyne, svajoja apie senovės 
grąžinimą^ jie visais būdais 
stengiasi laikyti savo įtakoj 
žmones, kuriuos jie tikisi 
panaudoti kaipo įrankius 
savo planams vykdyti. Jie 
stato ant stambiausios 
kortos — jie svajoja apie 
■v,1 ...............—-I,i......... 1 1 1 ■

2 pusi.-—Laisve (Liberty,; Lith. Daily), Pirm., Liep. 28,



Kai Kurie Įdomūs Klausimai 
Ir Jiems Atsakymai

KAIP POSĖDŽIAVO
• PIRMASAI JUNGT. VAL- 

I STYBIŲ KONGRESAS?

Jungtin. Valstybės 1783 
metais pergyveno didelių 

b laimėjimų laikus: išsilaisvi
no iš Anglijos jungo. J. A. 

I Valstybių kongresas tuo
met neturėjo savo būstinės. 
Philadelphijoj kareiviai į- 
niršę, kad per 6 metus ne
buvo sumokėtos jiems al
gos, grasė atstovams užda
rysią juos į kalėjimą, jei 
nebūsiančios sumokėtos ka- 

, reiviams algos. Atstovai iš
jojo iš Philadelphijos ir 
perkėlė kongreso posėdžius 
į Princetoną. Paskui kong
resas vyko posėdžiauti i 
Annapolį; iš čia kraustėsi į 
Trentoną ir pagaliau — i 

b New Yorką. Kartais . kong
resas visai neposėdžiavo. 
Atstovų algos buvo moka
mos su dideliais pavėlavi
mais,ne vienas jų turėjo gy-

♦ venti pasiskolintais iš pat
riotiškai nusiteikusio žydo

Į Chaimo Salomono pinigais
— jis dažnai skolindavo ir 
už paskolas neimdavo palū
kanų. Jeffersonas rašo: 
“Kongreso narių arkliai 

. kartais būdavo išleidžiami į 
gatvę, nes arklidžių prižiū
rėtojams nebuvo sumokėta 
už arkliu pašara ir priežiū
rą”

nės vartotų tą patogų' įran
kį, bet ne vienur už tai jį 
ir pajuokdavo. Anglai sakė, 
kad vartojimas šakučių 
prie stalo reiškė sumoterė- 
jimą ir ištižimą — kur kas 
vyriškiau atrodė plėšti mė
są, nagais ir pirštais kišti 
ją į burną! Henrikas VIII, 
kaip ir filiuose buvo rodo
ma, valgydavo be šakučių— 
mėsą ir kaulus griebdavo 
su nagais. Seniau šakutes 
dirbdavo su dviem šakelėm, 
vėliau. 17-me amžiuje pra
dėjo dirbti su trimis ir tik 
neseniai pradėjo dirbti su 
keturiom.

shire kurpiaus duktė, su
gebėjusi prigauti gudrius 
pajūrio žvejus ir universi
tetų profesorius. Napoleo
nas Bonapartas, sako, bu
vęs supažindintas su ta 
princese Caraboo, kaip apie 
tai rašė tuo metu vienas 
Bristolio dienraštis.

Le-

KAIP VEIKIA (VAIRIOS ŽMOGAUS SMEGENŲ DALYS?

KUR BŪNA DAUGIAU 
LIETAUS—NEW YORKE 

• AR LONDONE?
Ne retai sakoma, ' kad 

Londonas esąs drėgniausia 
Europos vieta, kad dėl to 
klimatas esąs nesveikas ir 
kt. Amerikiečiai dažnai nu
siskundžia, girdi, Londone 
daugiau būna lietaus, ne 
kaip New Yorke. Meteoro
logai ką kita pasako: Lon
done, vidutiniškai imant, 
lietaus būna per metus 65 
centimetrai, o New Yorke 
— 109 centimetrai; Londo
ne lyja švelniau ir lygiau, 
o New Yorke lietus būna 
smarkus....

KADA ŽMONĖS PRADĖ
JO VARTOTI ŠAKUTES?

Nelabai seniai. Pirma 
šakutes vartojo maistui dė
ti ant lėkščių, tik jau gero
kai vėliau pradėjo vartoti 
maistui imti j burna. Vol- 
tairas sako, kad Europos 
žemyne šakutes pradėjo 
vartoti 13-tame ir 14-tame 
amžiuose, tačiau jis kly
do. Profesorius John Beck- 
mannas savo “Išradimu Is
torijoje” sako, kad Italijoje 

j šakutes pradėjo vartoti 15 
amžiaus pabaigoje, bet jų 
vartojimas dar nebuvo pla- 

) tus. Fynes Morysonas sa-
į ko, kad Venecijoje “kiek-
!’ vienam asmeniui restora-

nuošė duodavo peilį, šaukš
tą ir šakutę, su kuria pa- 

U . laikydavo mėsą lėkštėje 
pjaunant, ir iš viso laikoma 
neišauklėtu žmogų, kurs 

Į liečia prie stalo mėsą ran
komis.” Europą apkeliavęs 
1608 metais Thomas Cory- 
ate, anglas, rašo, kad tuo-

• met Italijos miestuose var
tojamos buvo šakutės, ko 
jis neužėjęs jokiame kitame 
krašte Europoje. Jis ir pats 
išmoko italuose vartoti ša
kutę. Retai kur jis matė ša- 

f kūtes Vokietijoje. Anglijoje 
tiktai grįžęs iš kelionės jis 

' pradėjo agituoti, kad žmo

KIEK PALIKUONIŲ / 
GALI TURĖTI TRIUŠIS?

Triušiai pradeda veistis 
sulaukę šešių mėnesių am
žiaus; vieneriais metais jie 
veda mažiukus kelis kar
tus, kiekvieną kartą po 
penkis ligi dešimt vaikų. 
Triušių veislė, kaip mato
me, gali plisti labai greitai. 
Australijoje ir Jungtinėse 
Valstybėse (kai kuriose 
vietose), kur tiems gy
viams yra palankios veistis 
sąlygos, per keletą metų jie 
taip paplito, kad ūkininkai 
nebežino, kaip nuo jų gin
tis. Mokslininkai apskai
čiuoja, kad viena triušių 
pora, gerose sąlygose, per 
tris. metus gali priperėti 
13,718,000 triušių! Žmoni
jos laimė, kad triušiai turi 
daug priešų, kitaip — žmo
gus neturėtų sau vietos že
mėje! y
KUR ŽMONĖS LAIDOJA
MI VIRŠUM ŽEMĖS?

Solomono salose vadui 
mirus, lavonas sudegina
mas, ir pelenai kartu su 
mirusiojo kaukuole sudeda
mi į gražiai išpuoštą kars
tą, ant kurio yra išdrožinė
tos žmogaus figūros. Kars
tas su tam tikru kiekiu 
maisto pastatomas ant auk
štu stulpų. Salos gyventojai 
tiki, kad galingo vado vėlė 
po i o mirties pasidaro dar 
galingesnė. Apylinkės gy- 
ventojąms draudžiama ar
tintis prie taip palaidoto 
vado palaikų.

KAS BUVO CARABOO 
PRICESĖ ?

1817 metais prie Bristolio 
Kanalo Anglijoje iš laivo 
pamatė vandenyje* plau
kiančią moterį — ii atrodė 
labai pailsusi. Iškelta iš 
vandens ii nesuprato nė 
vieno žodžio ir niekas nega
lėjo suprasti jos kalbos gar
sų. Ji rašė kažkokius nesu
prantamus. h i eroglifįnius 
ženklus, kurių niekas nega
lėjo išskaityti. Žęnklais ji 
šiaip taip išaiškino, kad ji 
esanti Caraboo iš salos var
du Jayasu, kur ji buvusi 
karalaitė. Dėl to ją ir pra
minė Princesė ^araboo. Jos 
atsiradimas Anglijoje su
kėlė sensaciją — ji garbino 
s,aulę, mito žuvimis, neme-' 
go mėsos. Jos laiškai buvo 
pasiųsti į Oxfordo univer
sitetą, paskui į Cambridge, 
bet niekas nesugebėjo jų 
išskaityti. Kai jau buvo ji 
sukėlusi didžiausią furorą, 
staiga — dingo! Vėliau kaž 
kur-ant kelio ji tyra anglų 
kalba prašė važiavusį plen
tu anglą pavėžinti ją... Pra
dėjo tyrinėti ir susekė, kad 
ji buvo aferistė, Devon-

KAS BUVO DEVYNI 
DIDVYRIAI?

Vadinamos Arthuro 
gendos pasakoja apie devy
nis garbingiausius pasaulio t 
didvyrius, būtent: Kanaano 
užkariautojas žydų vadas 
Jošuas, Izraelio karalius 
Dovydas, žydų vadas Judas 
Makabėjus, Priamo sūnus 
Hektoras, Aleksandras Di
dysis, Julijus Cezaris, kara
lius Arthuras, Karlomanas, 
arba Karolis Didysis, Jeru
zalės karalius kryžiuočių 
vadas Godfrėjus de Bouillo- 
nas... Kartais pridedamas 
dar ir dešimtas — Prancū
zijos konstablis Bertrandas 
du Gueselinas. Shakespea- 
ras savo veikale “Žuvusis 
Meilės Žygis” mini dar 
Herkulesą ir Pompėją.

srove sukelia tų 
raumenų susitrau- 
Raumenų grupių 

kaip matyti iš pie-

CENTRINE.

Žmogaus smegenų kairysis pusrutulis; orutinės pusės vaizdas; kairėje kak
tos dalis; viduryje centrinė vaga, jos priešakyje priešakinė centrinė vaga 
(joje iš viršaus j apačią hurodyti judinamieji kūno muskulatūros centrai); 
už jos taškeliais atskirta užpakalinė centrinė vaga (kūno jausmų sritis); 
nurodyti regėjimo, klausos ir kalbos centrai.

KAIP BUVO IŠRASTAS 
RADIUM AS?

Buvo susekta, kad foto
grafijos plokšteles veikė 
tam tikros mineralų dalys, 
randamos uraniume; jos 
veikė plokšteles ne|t ir ta
da, kai jos buvo suvyniotos 
į juodą popierį. Tyrinėjimai 
parodė, kad tos uraniumo 
dalelės leidžia spindulius, 
primenančius X spindulius. 
Prancūzas mokslinink. Bec- 
querelis 1896 metais suse
kė, kartu su prancūzų mok
slininko žmona Madame 
Curie, ■■ versmes, ' iš kurių 
gaunami tie paslaptingi 
spinduliai. Madame Curie 
ir jos vyras įtarė, kad turi 
būti kitas elementus, kurs 
kaip ir uraniumas, turi 
būti radioaktyvus. Tą nau
ją elementą jieęlu praminė 
polonium, Madame Curie 
tėvynės Lenkijos garbei. 
Vėliau buvo susektas kitas 
elementas, veikęs tokiu pat 
būdu ir jį pavadino radiu- 
mu. Mokslininkai nesutinka 
nuomonėse, ar poloniumas. 
ir radiumas yra du elemen
tai ar tiktai vienas. Tyras 
radiumas pirmą kartą buvo 
išskirtas 1910 metais.

Kliniški tyrimai parodė, 
kad, ' liguistam procesui, 
navikui ir pan. suardžius 
tam tikrus žmogaus smege
nų luobos skyrius, jo juti
mo arba judėjimo sferoje 
taip pat pasireiškia sutriki
mai. Piešinyje: parodyti 
žmogąus smegenų pusrutu
liai su funkcijinių centrų 
nurodymais. Iš piešinio ma
tyti, kad smegenų viduriu 
eina vadinamoji centrinė 
vaga. Jos priekyje yra prie
šakinė centrinė vaga, tvar
kanti žmogaus judesius. 
Paskirų jos dalių erzinimas 
elektros 
ar kitų 
kima. v 

centrai,
šinio, sudėti nuoseklia tvar
ka. Kairiosios centrinės va
gos viršutinės dalies erzini
mas sukelia vienų, ar kitų 
dešiniosios kojos raumenų 
susitraukimą, nes nervų 
pluoštai, prasideda judėji
mo centrų srityje, eidami 
apačion, pereina priešingon 
pusėn ir paveikia priešin
gos kūno pusės raumenis. 
Po kojos centro apačioje 
tuojau seka stuomens, dar 
toliau rankos, veido ir lie
žuvio raumenų centrai.

Suardžius kurį iš tų sme
genų luobos judėjimo cent
rų, paralyžiuojama jo vado
vaujama. galūnė; >

Centrinės vagos užpaka
lyje yra, piešinyje taške1 
lias pažymėta, užpakalinė 
centrinė vaga. Jos narve
liuose baigiasi einantieji iš 
priešingos kūno pušės, ner
vų pluoštai, kurie perduoda 
erzinimus, kilusius raume
nyse, sąnariuose ir palie
tus odą. Kūno dalių jautru
mo centrai užpakalinėje va
goje sudėstyti iš viršaus ą- 
pačion tokia pat tvarka, 
kaip ir judėjimo centrai 
priešakinėje centrinėje va
goje.

Pakaušio srityj yra sme
genų luobos regėjimo cent
ras. Jei liga gerokai apardo 
abi pakaušio smegenų luo
bos dalis, žmogus suserga 
“dvasiniu aklumu.” Toks li
gonis mato, bet jis nepažįs
ta daiktų, artimųjų žmonių. 
Jam nesukliudžius, jis gali 
paimti į saują žvakės liep-

Ateities
traukini, žaislu gamintojų paruoštą ateinančioms Ka
lėdoms. Visi tėvai mylės pažaisti su tuo elektromatišku 
keltuvu, iškeldinėjančiu plieno skeveldras iš mažiuko 
prekinio vagono, galvoja sau busimasis inžinierius. Bet 
mechaniški žaislai vis dar tebėra labai brangūs.

gelžkelio inžinierius apžiūrinėja vėliausią

sną. Jis negali pavadinti 
rodomųjų daiktų, nors ir 
kalba. Tokiam ligoniui pa
rodžius, pa v., raktą, jis ne
galėtų pasakyti, kas jis yra 
ir kam jis skirtas. Tačiau 
pačiupinėjęs jis tuojau pa
sakys, kad tai raktas. Opti
niai erzinimai tam ligoniui 
jau' nebesukelia buvusių 
pergyvenimų pėdsakų. Su
žalojus kairiajame pusru
tulyje tą sritį, kur piešiny
je parašyta “regimoji kal
ba”, įvyksta aleksija — li
gonis netenka sugebėjimo 
skaityti. Jis mato raides, 
bet nepažįsta, kaip neraš
tingas.

Dvasinis Kurtumas
Sužeidus pirmąją kairią

ją smilkinių vagą, atsiran
da dvasinis kurtumas, ana
logiškas dvasiniam aklu
mui. Smilkinių srities abie
jų pusių sužalojimas gali 
iššaukti visišką kurtumą. 
Sužalojus pirmąją kairiąją 
smilkinių vagą, ligonis gir
di, bet nesupranta, tarsi 
būtų kalbama jam nesu
prantama kalba. Jis neatsi
mena ir neatpažįsta muzi
kos melodijų.

Ten, kur piešinyje para
šyta “judinamoji kalba”,— 
priešakyje, priešais apatinę 
dalį ir priešakinę centrinę 
vagą, kairiajame pusrutu
lyje yra vad. Broko cent
ras. Kairiarankių žmonių 
smegenyse tas centras yra 
dešiniajame pus rutulyje. 
Sužalojus Broko centrą, li
gonis negali kalbėti. Jo lie
žuvis ir visi balso raume
nys juda, kaip sveiko, ligo
nis girdi ir supranta žo
džius, bet negali balso rau
menų valdyti taip, kad su
sidarytų žodžiai (judinamo
ji afazija).

Sužalojus vietą kairiau 
nuo regimosios kalbos cent
ro, gali pasireikšti judina
moji ap raksi ja — nesuge
bėjimas atlikti veiksmų, net 
pačių paprasčiausių: užsi
degti papirosą, užsegti sagą 
ir pan. Tai yra toks pat ne
tekimas gabumo valdyti iš
moktus judesius, kaip ir 
judamosios afazijos atveju. 
Tam tikros smegenų luobos 
dalies sužalojimas iššaukia 
akalkuliją — negalėjimą at
likti artimetikos veiksmų ir 
suprasti skaitmenis.

Kas yra asmenybė
Tuo būdu, smegenų luo

boje yra ypatingi cent
rai, su kuriais surištas 
žmogaus sugebėjimas at
likti jain reikalingus veiks
mus, pažinti daiktus, supra
sti ir tarti žodžius, skaity
ti, skaičiuoti, jausti ir pa-< 
čiam atlikinėti muzikos me
lodijas. Vieną iš tų smege
nų skyrių sužalojus, neten-

karna ir atitinkamo sugebė
jimo.

Tiesa, trumpumo sumeti
mais mes klausimą kiek su
prastinome, schematizavo
me. 5

Visų pirma turime įspėti, 
kad nesusidarytumėte vaiz
do apie atskirus centrus, 
veikiančius izoliuotai.' Kiek
vienas, net paprastu atro
dantis, dvasinis procesas y- 
ra neatmezgiamai surištas 
su eilės sudėtingų nervų 
mechanizmų veikla paski
rose smegenų dalyse, o daž* 
niausią reikalingas visų 
smegenų darbas. Aš matau 
ant savo rankovės pūkelį ir 
noriu jį nuimti. Tam reika
linga, kad regėjimo ir judė
jimo aparatai būtų sveiki 
nuo smegenų luobos ligi 
akių' ir smegenų. Tačiau, 
be to, dar reikalingas api
brėžtas nusistatymas pūke
lio ant rankovės atžvilgiu. 
Ne kiekvienas žmogus ir ne 
kiekvienoje padėtyje nuimi- 
nėja pūkelius. Tai pareina 
nuo švaros bei tvarkos pa
mėgimo ir nuo situacijos: 
jei kambaryje gaisras, tai 
niekas negalvoja apie pū
kelį. Smulkiuose, visiškai 
nereikšmingais atrodan
čiuose, veiksmuose atsispin
di praeityje išsidirbę As
mens bruožai. Bet kas' yra 
asmenybė? ’•

Artimai pažindami žmo
gų, jo pažiūras ir nusista
tymus supančio gyvenimo 
reiškinių atžvilgiu, mes ga
lime laukti iš jo vienokių ar 
kitokių poelgių. Šalia greit 
kintančių pergyvenimų yra 
mūsų asmenybės, mūsų 
“aš” pastovumas. Žmogus 
nepasiduoda kiekvienai at
sitiktinei, šalutinei įtakai, ‘ 
jo elgesys išsilaiko apibrėž
tuose rėmuose, atitinkamai 
jo pažiūroms, susidariu
sioms gyvenimo patyrimų 
rezultate. Įvykus daliniam 
smegenų sužalojimui, žmo
gaus asmenybė, atrodo, ga
li likti nekitusi. Susirgus 
žmogaus smegenų luobai — 
o tokių susirgimų esti ne
maža — kinta ligonio asme
nybė. Pav., progresyvinio 
paralyžiaus procesas yra 
toks. Pasireiškia išsiblašky
mas, užuomarša, silpnėja 
protiniai gabumai, dingsta 
drovumo jausmas. Ligonis 
nebesu tvardo savo norų ir 
polinkių. Visą gyvenimą 
buvęs doru žmogumi, jis 
gali pavogti ar padaryti ki
tokį nusikaltimą. Jo idėjos 
kvailos, kledėsingos. Atmin
tis taip susilpnėja, kad ligo
nis pamiršta savo artimųjų 
vardus, savo pavardę, gi
mimo vietą ir 1.1. J(| galvos 
smegenų luoba įra, ir kartu 
nyksta praeities pergyveni-

ra----— .------------------------—
mų pėdsakai. Lygiagrečiai 
su luobos irimu iš pagrindų 
kinta ir žmogaus asmeny
bė. - ’
Psichinė veikla ir vidaus 

sekrecijos liaukos
• Psichinė veikla yra suriš

ta ne tik su galvos smege
nų luobos darbu, bet ir su 
viso organizmo gyvenimu. 
Esama taip vadinamų vi
daus sekrecijos liaukų: sky
dinės, lytinės ir kitų. Tos 
liaukos suleidžia savo ga
minamas medžiagas (hor
monus) tiesiai į kraują ir 
per jas veikia galvos sme
genų darbą.

Sustiprinta skydinės liau
kos produkcija jaudinančiai 
veikia psichiką. Tokie žmo
nės į viską smarkiai rea
guoja, jų nuotaika greit 
keičiasi, jie verksningi, įno? 
ringi, erzlūs, skubūs. Nere
tai visa tai nuveda į dvasi
nį pakrikimą.

Žmogus, gimęs be skydi
nės liaukos—kretinas. Kre
tinai yra žemo ūgio, dažnai 
neūžaugos, didelėmis gal
vomis, sausa, raukšlėta oda, 
su lėtais, nevikriais jude
siais. Jų psichiniai procesai 
vyksta lėtai, jie yra buki, ir 
tas bukumas pasiekia sun
kią apatiją bei idiotizmą. . 
Duodant kretinui tireoidino 
(skydinės liaukos veikliojo 
prado), jis pradeda augti, 
net jei jau būtų sulaukęs 
ketvirtos-penktos dešimties 
metų. Jo psichika gerėja, 
atsiranda psichinis ir fizi
nis gyvumas.
./■Žmonėms, kurių skydinė 
liauka perdaug veikli, duo
dama antitireoidino, kuris 
stabdo tireoidino veiklą, ir 
ligonies jautrumas mažėja.

Visiems žinoma lytinių 
liaukų įtaka psichikai. Jau 
nuo senų laikų eržilai ir bu-, 
liai kastruojami, siekiant 
pakeisti jų temperamentą. 
Tuo keliu iš agresyvių bu
vo gaunami ramūs, menkai 
jautrūs gyvuliai. Vištai ir 
gaidžiui ‘ pašalinus lytines 
liaukas, gaunamas orutiniai 
panašus, tarpinis tarp viš
tos ir gaidžio paukštis.

Persodinus gaidžio lyti
nes liaukas vištai, višta ne
tik savo išore, bet ir psichi
nėmis savybėmis darėsi pa
naši į gaidį: giedojo, rėžė 
sparną aplink vištas, pešėsi 
su gaidžiais. Persodinus 
gaidžiui vištos lytines liau
kas, jis darėsi panašus į 
vištą. • K

Kitos liaukos taip pat tu
ri įtakos žmogaus psichi
kai, bet mes pasitenkinsime 
patiektais pavyzdžiais. Jei 
mes kalbame apie skydinės 
ir lytinių liaukų įtaką sme
genų darbui, tai iš to nerei
kia daryti išvados, kad 
kiekviena liauka veikia izo
liuotai. Vidaus sekrecijos 
liaukos yra tampriai savi- 
tarpyje surištos. * . ;

Kaip matyti iš skydinės • 
ir lytinių liaukų pavyzdžio, 
visų smegenų ir paskirų jų’ 
dalių jaudinimas priklausp 
nuo kraujuje cirkuliuojan
čių hormonų — kraujo che- 
mizmo. Dėl tos priežasties 
žmogaus smegenų darbas 
yra susijęs su viso organiz
mo gyvenimu.**

Dvasiniai reiškiniai ir 
jų raida

Visi aukščiau patiektieji 
faktai rodo, kad dvasinis

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Liep. 28, 1947



Kaip Veikia Įvairios Žmo
gaus Smegenų Dalys?
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(Tąsa nuo 3-čio pus).) 

gyvenimas yra tiesioginiai 
surištas su smegepų darbu, 
kad medžiagiški jaudik- 
liai, veikiantieji smegenis, 
veikia ir psichiką.

Kas gi yra dvasiniai reiš
kiniai moksliniu požiūriu?

Aišku, kad jie nėra ne- 
medžiaginės, atskiros • nuo 
kūno, sielos apraiškos. 
Tiek paskiri dvasiniai reiš
kiniai, tiek jų ryšis viena
lyčio “aš”, vienalytės asme
nybės reakcijose, — visa 
tai yra smegenų veiklos iš
raiška. •

Jei mes imtume ieškoti 
alsavimo arba kalbos, kaip 
kažko atskiro nuo kūno or
ganų, tai, žinoma, nieko 
•nerastume. 7 ” 
matyti tik alsavimo orga
nus, kalbos organus. Alsa
vimas tėra tik alsavimo or
ganų veiksmas, funkcija, 
kalba — kalbos organų (al
suojamųjų raumenų, gerk
lės raumenų ir kt.) funkci
ja. Lygiai taip pat ir psichi
niai reiškiniai yra -galvos 
smegenų funkcija.

Žinoma, psichikos turi
nys — sąvokos, siekimai ir 
tikslai, simpatijos ir anti
patijos, asmenybės gyveni
miškas susiformavimas pa- 

smegenų 
nuo žmo- 
gyvenimo 

straipsnyje

tė kaip priemonė kovai už 
egzistenciją. Daug gyvulių 
yra pranašesni už žmogų 
savo jėga,' greičiu, regėji
mo ir klausos žvalumu, turi 
baisius savisaugos ginklus, 
kaip dantis ir kt., tačiau 
žmogus, kuriam išsivystė 
aukščiausioji psichika, tapo 
žemės valdovu.

Kodėl kaip tik žmoguje 
taip labai išsivystė aukšto
ji psichinė veikla? Aukšto 
žmogaus dvasinio išlavėji- 
mo priežastis yra darbas. 
Įrankių vartojimo pasakoje 
tobulėjo žmogaus kūno 
struktūra, pirmoje eilėje 
rankos riešo sudėtis ir 
funkcijos, sutvirtėjo kūno 
perėjimas į vertikalinę pa
dėtį ir pan., ir kartu darbo

Lietuvaite Judžių Žvaigždė
Gloria Elwood, Onos Nau- 

jokienės anūkė, atvyko su mo
tina iš Hollywood, Calif. Ji čia 
už trijų savaičių loš vyriau
sioje rolėje, Shuberts Teatre, 
Accar Hamersteins “Carouse- 
le.” Ji bus Cairie in Carousele.

Smagu, kad lietuvaitė taip 
aukštai prasisiekusi meno ša
koje ir vaidina tokiose rolėse.

Gloria Elwood dabar sve
čiuojasi pas močiutę O. Naujo- 
kienę, 3360 So. Emerald Ave.

Linkime jai geriausio pasi
sekimo. J. K.

bandėvę kliube žmonės sakų, 
save nusišauti, bet ir tas jam 
nepavyko, nes revolveris neiš
šovė. Tada jis numetė ’ revol
verį ir išsitraukęsHš jį laikiu
sių žmonių rankų — pabėgo.

Policija ieško J. Broxton, 
kad ištirtų priežastį tokio el
gesio ir išegzaminuotų jo pro- ♦ ta. • Rep.

Mes tegalime išsivystė tos psichi-

reina ne nuo 
struktūros, bet 
gaus socialinio 
sąlygų. Šiame 
mes negalime
tuo klausimu sustoti. Ta
čiau bandymai su gyvuliais 
ir sužalotų žmogaus sme
genų tyrimas parodė, kad 
be smegenų luobos negali 
išsivystyti psichika ir kad 
dvasiniai procesai yra neat- 
mezgiamai surišti su me
džiaginiais procesais galvos 
smegenyse ir visame orga
nizme.

Kodėl psichika išsivystė 
gyvuliuose, kokią reikšmę 
ji jiems turi?

Gyvuliai turi priemonių, 
leidžiančių jiems kovoti už 
savo egzistenciją: vieni 
greiti, kiti turi baisius na
gus ir dantis, žirafa turi il
gą kaklą, dar kiti yra labai 
stiprūs ir t.t. Tie ginklai 
kovai už gyvybę pereina iš 
kartos į kartą ir apibrėžto
se sąlygose leidžia gyvuliui 
prisitaikyti prie gyvenimo. 
Tačiau jei to$ sąlygos dėl 
kurių nors priežasčių stai
ga pasikeistų, tai gyvulys 
pasirodytų bejėgis ir, tur 
būt, žūtų, jei neturėtų prie
monių kovai už egzistenciją 
pasikeitusiose sąlygose. To
kios savisaugos priemonės, 
kaip dantys, šaipai arba 
spygliai, dengia kūną,, gali 
išsivystyti tik per eilę kar
tų. Laukiniai Indijos dram
bliai visi būtų išžudyti, jei 
jie po patobulintų šauna
mųjų ginklų pasirodymo 
būtų gyvenę po senovei. Bet 
jie ėmė slapstytis tankumy
nuose. Pakeitę savo elgesį, 
jie išliko gyvi. Panašiai el
gėsi ir Amerikos buivolai.

Tas, kuris yra šaudęs 
varnas vienoje ir toje pa
čioje vietoje, žino, kad, kol 
varnos nėra įbaugintos, 
lengva jų keletą nušauti. 
Bet vėliam pamačiusios 
žmogų su šautuvu, varnos 
pakyla ir k r a n kdamos 
sklando saugiame atstume.

Psichikos dėka elgesį nor
muoja nev?bn tik priemo
nės, persiduodančios iš kar
tos į kartą (ragai, kanopos 
ir pan.), bet ir gyvenimo 
patyrimas. Jos dėka gyvū
nas gali greit prisitaikyti 
prie kintančių gyvenimo są- 
lygų-

Gyvulių psichika išsivys-

kos savybės, kurios reika
lingos darbui.

Darbo dėka žmogus įgijo, 
patyrimo ir arčiau pažino 
gamtą, darbas reikalavo 
tampresnio socialinio bend
ravimo, o tam buvo reika
lingas kalbos išvysįymas. 
Iš primityvių pradų ji pa
siekė aukštą tobulumo laip
snį. Darbas reikalauja pla
navimo ir valios, verčia de
rinti polinkius ir norus su 
socialinio gyvenimo reika
lavimais. Darbo įtakoje vy
stėsi protas ir valia. Socia- 
lės sąlygos, kuriose vyko7 
darbas, tolydžio pradėjo 
formuoti žmogaus sąmonę. 
Žmogaus išmaningumas ki
to proporcingai tam, kaip 
jis mokėjo keisti gamtos są
lygas. Darbas — “pirmoji 
pagrindinė žmogiškos eg
zistencijos sąlyga, — taip 
kad mes tam tikra prasme 
net galime pasakyti: dar
bas sukūrė patį žmogų.” *)

1 F. Engels. Darbo vaidmuo bež
džionės žmogėjimo procese. Gamtos 
dialektika. 7 leid., 1931, 50 p.

Girardville, Pa.
j Laisvės Pikniką!
girardviliečjai ir apy- 
lietuviai! Rugpjūčio

Visi
Visi 

linkės 
(August) 10 d., sekmadienį,
Brandonville Giraitėje, She
nandoah ir apylinkės lietuvių 
organizacijos rengia didelį 
pikniką dienraščio Laisvės 
naudai.

Shenandoah ir, apylinkės 
lietuviai kasmet surengia daug 
piknikų, palaikymui darbinin
kiškų organizacijų ir demo
kratinės spaudos. Shenandoah, 
tai yra šioje apylinkėje prp- 
gresyvių lietuvių centras, nes 
ten yra daug gabių draugų ir 
draugių, kurie moka tuos dar
bus atlikti.

Mes gi, girardviliečiai, pa
tys vieni nepajėgiame sureng
ti mūsų spaudos palaikymui 
pikniko, nes neturime patogios 
vietos ir mūsų veikimas dar 
silpnas. Bet mes galime masi
niai dalyvauti šiame dienraš
čio Laisvės piknike, paremti 
mūsų laikraštį, kuris yra vie
nas iš geriausių ir teisingiau
sių žinių d a Ve j as.

Tai, draugai, 'nepamirškime, 
kad 10 d. rugpjūčio įvyksta 
Laisvės ' piknikas! Visi ir vi
sos traukime į jį, prie toz ra
ginkime ir savo kaimyriųs. Ne
sibijokite lietaus, jeigu ir bū
tų lietaus, ' tai ir tas nepa
kenks, nes yra didelė pastogė. 
Lis ar nelis, o Laisvės pikni
kas vis vien įvyks! Pradžia 10 
valandą ryto. Tęsis iki vėlu
mos.

Bus gerų užkandžių ir viso
kių gėrimų. Sueisite savo se
nus-draugus ir su naujais su
sipažinsite. Vieta labai graži 
ir patogi. Dalyvaukite, praleis- 
kime gražiai dieną, kartu pa
remkite dienraštį Laisvę, ku
ris kovoja už visos demokrati
nės liaudies reikalus.

Areštuoti Tėvai
Mr. ir Mrs. Joe Medina, ^22 

So. Ashland Avė., grįžę į na
mus, nerado savo trijų vaikų. 
Jie apie tai pranešė policijai, 
sakydami, kad jie išėjo ke
lioms minutėms ir grįžę nera
do 3 vaikų.

Policija jiems pasakė, kad 
jų vaikai randasi St. Vincent’s 
našlaičių prieglaudos namuo
se. Be to, policija pažymėjo, 
kad jai buvo pranešta, kad 
tėvai išėjo iš namų 6 vai. vale 
ir grįžo tik 9:30 vai. vak.

Palikti vaikučiai yra: Clar
ence 4 met., Anna Belle 2 
met. ir Joe, Jr., 10 men.

Tėvai sulaikyti tardymui, o 
vaikučiai laikomi pri'eglaudos 
namuose. ‘ Rep.

ŠIS TAS Iš LLD, 19-TOS 
KUOPOS SUSIRINKIMO

Kaip buvo rašyta, praėju
siam penktadieny įvyko LLD 
19-tos kp. susirinkimas, ku
riame kalbėjo drg. L. Jonikas 
temoje: Kas Nauja Lietuvoje.

Žmonių į susirinkimą ir pa
siklausyti prakalbos atsilankė 
gana apsčiai, — apypilnė 
Vilnies svetainė. Kalbėtojas, 
sklandžiai piešdamas viso
kiausių Tarybų Lietuvoje pri
siplakusių prie valdžios blogos 
valios žmonių “darbelius”, ga
biu savo humoru prajuokino 
net kelis kartus klausytojus.

Po prakalbos klausytojai* į- 
sijungė į įdomias savitarpyj 
diskusijas apie siunčiamus į 
Lietuvą laiškus, siuntinius ir 
apie iš ten gaunamas žinias. 
Diskusijose puikiai kalbėjo J.

Juodaitis, X Ė'agdonas, Kle
bonas, Plečkaitienė ir visa ei
lė kitų draugų ir draugių. Y- 
patingai puikiai pareiškė nuo
monę apie dar nesusinormavu- 
sį. susisiekimą laiškais su Lie
tuva, tai J. Mažeika, kuris 
buvo nulydėtas griausmingais 
aplodismentais.

Tačiau pilnos išvados ne
prieita, kodėl pasitaiko šiokių 
tokių nenormalumų susisiekti 
su Lietuva. Gerai būtų, kad 
LLD 19-tos kuopos valdyba 
per ateinantį susirinkimą tęs
tų tas diskusijas iki pilno iš
siaiškinimo į pagal bą pa
kviečiant į susirinkimą ' tame 
dalyke žinovą. Taipgi, kad 
ateityje pravestų paTiašias dis
kusijas ir kitais klausimais, 
kas įdomu lietuviškai pažan
giajai visuomenei.

Be to, susirinkime teko pa- 
tįrti, kad LLD 19-ta kp. 3,-čią 
dieną rugpjūčio rengia puikų 
pikniką Spaičio darže. Ten ir
gi būsiąs pakviestas geras 
kalbėtojas pakalbėti įdomiais 
dienos klausimais. Buvęs.

LONDON. — Iš patikimų 
šaltinių čia sužinota, kad 
Indijos atstovas Jungtinėse 
Tautose iškels Indonezijos 
reikalą Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje.

A. Vasaris Atidaro

SHENANDOAH, PA

Visos kietosios anglies srities lietuviai 
yra kviečiami j

LAISVES PIKNIKĄ
Kurį rengia

Shenandoah Lietuvių Organizacijos

Sekmadienį, Rtigp jūčio-August 3 d
Brandonville Giraitėje

Kviečiame iš višos apylinkes miestų ir miestelių lie
tuvius dalyvauti šiame piknike, čia pasimatysite 

su savo draugais ir paremsite dienraštį Laisvę.

I

DU PLĖŠIKAI SUGULDĖ 
4 DEŠIMTIS ŽMONIŲ

Vėlai vakare įėjo 2 jauni 
Vyrai į Croydon Hotel užeigą, 
616 N. Rush st. Ten linksmino
si apie 40 žmonių. Protarpiais 
jiems griežė graži muzika.

Minėti du vyrai, apie 25 m., 
vienas šviesiaplaukis, kitas 
tamsiais plaukais, apie valan
dą gėrė. Muzikai sustojus 
griežti, jie išsitraukė revolve
rius ir įsakė visiems sugulti 
ant aslos, ką dalyviai ir pada-l} 
rė. Pardavėją išvarė į vidurį 
taverno ir liepė atsigulti. Tuo 
tarpu du žmonės bandė pas
prukti pro duris. Plėšikai pa
leido į juos šūvius, bet 
nepataikė.

Suguldžius visus ant 
plėšikai pasiėmė iš

aslos, 
kasos 

$1,000 ir išėjo neleisdami nei 
vienam gulinčiųjų ant aslos 
krustelti.

CHICAGOJE VEDAMAS 
MĖSOS BOIKOTAS

Darbo unijos nusitarė/ kad 
per visą savaitę nepirkti mė
sos ir tuo būdu pradėti kovą 
prieš negirdėtai aukštas mė
sos kainas.

Visi darbininkai turėtų 
skaitytis su unijų nutarimu ir 
bandyti nepirkti mėsos. Vie
ną savaitę pabūti tik daržo
vėmis ir pienu maitinantis, jo
kio sunkumo negali suteikti.

Visi pasisakykime, kad nei 
sVaro mėsos nepirksime šią 
savaitę!

Susirgimai Didėja
Dr. Herman I 

Chicagos Board of Health, 
prezidentas raportavo, kad 
praeitos savaitės pabaigoje 
vėl užrekorduota 2 nauji pa
ralyžiaus ligoniai.

šiais metais Chicagoje viso 
yra užregistruota 24 asmenys 
serganti paralyžiaus liga.

A.

Kailinių---Fur Goat Krautuvę

VASARIO FIRMOS OFICIALIS VARDAS YRA

Jau viską irenge nuosavame būdinke iš- 
dirbimui visokių parędų iš brangių kailių. 
Vasaris siūs naujus kailinius ir pertaisis 

nešiotus i naujas madas.

A. Vasaris

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius
j

Drs. Stengei* & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

toel. ST. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-C 
rikoniškais. Rei-G 
kalui esant ir 
padidinu toki 
dydžio, kokio pa-\| 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampai Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Lin*

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

Warris’ Furriers
735 NO. MAIN ST. BROCKTON, MASS.

TEI.1CFONAS BKOCKTON 8-1J46

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60jiems

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais Ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas ‘‘Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti
i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ir

Atėmė Visas Sutaupąs
Miss Hildegarde Schaeffer, 

58 m., 456 Balden, ėjo į na
mus vėlai vakare. Praeinanti 
pro ją mergina ir vaikinas, jai 
netikėtai, ištraukė iš jos pini
ginę, kurioje buvo viso am
žiaus jos sutaupos, $1,800.

Nepažįstamas, kuris nuly
dėjo Miss Schaeffer į polici
jos stotį, davė jai $1.00, 
turėtų iš ko nuvažiuoti*į 
ba.

kad 
dar-

So.

NEPAVYKO NUŠAUTI 
ŽMONĄ

John Broxton, 6758 
Halsted st., įėjo, į kliubą, 6703
So. Halsted st., pradėjo ko- 
liotis ir paleido du šūvius į 
sėdinčią jo žmoną Katherine. 
Kulkos jai nepataikė, tad jis 
kirto revolveriu į galvą.

Atlikęs tą darbą, kaip bu-

3 dienomis Antano Vasario krautuvėje bus atida-

5*

5
TELEPHONE 

, /

STAGG 2-5043

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869?)

Rugpjūčio 1, 2 
rymo paroda. Atidarymo parodos dienomis Antanas Vasaris . duos 
lankytojams prisiminimui dovanas.

Jei jūs manote pirkti naujus kailinius — naują Fur Koatą šiemet, 
nueikite į Vasario krautuvę parodos dienose, pasimatykite su Vasariu 
ir jis jums suteiks naudingų patarimų. Vasario patarimais jūs sutau- 
pinsite gerokai pinigų pirkdarpj. fur koatą.

Jei jums reikia taisyti fur koatą ar perdirbti į moderninę madą 
tuojaūs kreipkitės pas Vasarį. Vasaros sezonu jis jums atliks patai
symų . ir persiuvimo darbus už nepaprastai žema kainas.

CHARLES J, ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

.......

RONKONKOMA
8634

i

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai įrengtos Dvl KoplyČloti, Duodamos

Mylintiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

Ahtn ■ i... .'..-aeririaž: -f.....

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošti: mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

. būsite -patenkinti.

1113 M L Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar '4110

Biznieriai, zSkelbkites 
“■Laisvėje”

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Liep. 28, 1947



the'
RAY KAUFMAN KING MKT. SYSTEM, IN.C. (T)

hereby given thnt Licence No.

LEONETONY

ISIDORE SCHLAFF
PETER DEVARI8

hereby given that License No.

Kings, to be consumed on the

CHARLES YODES
hereby given that License No. FRED EIXEN (T)

hereby given that License No.

Kings, to be consumed off the Kings, to
MAX HUBER ABRAHAM ROTHROTH & igh of Brooklyn, 

consumed off the
N. KINGGEORGE (T)hereby given that License No.

CATHERINE MAKAROW ' (T)

hereby given that License No.

CARL FAURE Kings, to be consumed off the
the

HENRY BEHRJE
WINTER (T)DUTKA &

hereby given, that License No.
No.the

AMANDUS JUNGE
No.is LENOX SELF SVC. CO. (T>

(T)

MORRIS ORTAARON ERENBERG

HENRY HARMELING (T)

the
E. MILLER

ALFONSO DI ROSA

No.
(T)

ANNA FASULLO (T)

No.pri

HENRY EDEBOHLS

hereby given that License No. theGRACE SANTOLI (T)No.
SIGMUND R. TURCZANY (T)

No.

HENRY SIEMS
HERMAN BUCK

hereby given th it License No.
PAT BURKE (T)

(T)

the
KARL DANGEL

theJOHN PAPPIANOV (T)No.
MEGERDICH TEPIKIAN

No.

ALEX RIVERA
ANDREW SCHELLE

MEYERWERNER (T)

BLOCKHARRY (T)

CLANCYJAMES Kings, to be consumed off theJOHN DRAPALA

STANLEY ZUK (T)

LIPKO & GOLD (T)hereby given that License No.

Kings, to be consumed off the

JOSEFA RĖY
EDWARD AMBROSINO

is MARIA SCHMIDT (T)

ROBERT E. TREY (T)

the

DAVID SCHOCHETMAN VINCENT SOJAK
No. GIROLEMO LONGO (T)

JAMES CAVELLO IT)

JOSEPH MORANO
No. & L FOOD STORE . (T)B

A. COOKE & D. RUSSE (T)hereby given that License No.

No.
the

TIZIANO BERLUCCHI

No. (T)

AL' J KAMINSKI •T)

HERMAN GOLDFEDER
the(T)

(T)

JOSEPH DROGOWITZ
(T)

No. L. FREEDMAN -<T)

theFRED BRUNlNp (T)
FREDERICK R. LOUIS (T)

No.

theon

SPACEMR. J.

I

ft.

is, hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 1396

NOTICE 
GB 2586

is hereby given that License No. 
has been isued to tho undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Avenue, 
Kings, to

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No.' 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undcu'signed

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 11886

NOTICE 
GB 7791

License No. 
undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been' issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned'

is hereby given that License Nc. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE
GB 7258

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Street, 
Kings,

STAN NERS & 
COHEN

ELIAS SPYE 
(Bushwick Iny)

MAURICE FEINBERG
(Sunnydale Bakery)

is hereby given that License No. 
lias been issued to the undersigned

VINCENT BARNAO
(Vincent’s Market)

NOTICE
GB 2209

is hereby given that I,iconic No. 
has been issued to the undersigned

OTTO KOPP 
(Otto’s Delicatessen)

Control
K, Borough of 

to be consurhcd off

JOHN G. CHENESKI

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

I 
PALUZEK & JOHN ZIELINSKI 

(Bedford Coffe Pot)

72 Sands 
County of 
premiss.

Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

hereby given that License Nd. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of---------- vr.—x—, v at

is
has been issued to tho undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

hereby given that Licenao No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

Beverage Control I.aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Beverage Control 
Street, Borough 

Kings, to be <....... ......

Beverage Control Law at 
Highway, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

AGOSTINO IMPERIALS 
(New Imperiale Rest.)

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

is hereby given that' License Nc. 
has been issued to the undersigned 

of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 6th Avenue, Borough of Brooklyn,

is
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Control Law nt 
Stone Avenue, Borough of Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of ('Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

is
has been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

la
has been issued to the undersigned

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Ditmas St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

Control Law at 
Borough of Brooklyn., 
be consumed off

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

is hereby given (hat License 
has been issued to the undersighed

is hereby given that License 
has been issued to thex undersigned 

“ ' i 107 of
Law

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

is hereby given that License No. 
has been issued to tho undersigned

is hereby given that License 
lias been issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been issued to tho undersigned

is
has been issued to the undersigned

I -a w
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

is hereby rgiven that License 
has been issued to thę undersigned

is
has been issued to the undersigned

Alcoholic Beverage Control Law at
— 18th Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is 
EB 568 has 
to sell p:'er 
the Alcoholic
2212 Voorhlcs Avo. .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. •'

premises.
SALVATORE CONFORTO

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

.Law at 
Brooklyn, 

the

Alcoholic Bęverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed

NOTICE is 
EB 440 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage 
85 Johnson
County of Kings, to be consumed on 
premises.

hereby given that License Np. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

the

is hereby given ^that License 
has been issued to the undersigned-

NOTICE 
GB 7508 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1192 Gates
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANTO GASBARRE (T)

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
C 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
79-85 Walworth St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to -be .consumed off the. 
premises.

ACE BEER DISTS.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7420 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
41 Lewis 
County of 
premises.

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic "beverage Control Law at 
422 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN KROPF & AMALIA LESJAK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2623 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
(SB 702S 
to sell beer at retail under Section 107. of 
the Alcoholic Beverage 
2978 Quentin Road, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 2375 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
244 Kings 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 12712 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 'Beverage 
986 Nostrand Avebue, 
County of Kings, to 
premises. 
LOUIS NATHAN &

NOTICE is hereby given «.’»at 
GB 1405 has been issued ta the 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby riven that license 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the 
375 
County of 
premises.

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
221 Ralph
County of 
premises.

is hereby give i tnnt License Nd 
has been issued to the undei signed 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /

NOTICE is hereby given ih.it License No. 
GB 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
733 Meeker 
County of 
premises.

13 hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling Street. Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 11233 
to sell beet/ at retail under Sechon 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Roebling Street. Btfrough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf 
premises.

NOTICE 
GB 12761 
to sell beer at* retail under Section $107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
192 Bocrum Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off t^e

NOTICE is hereby given that 1 n.engc 
GB 12740 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec.'on 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a, 
1832 Bath Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings,. to be consumed off 
premises.

NOTICE 
EB 1362 
ta sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control —Law at 
1293 Bushwick Avo. & 88 Eldert Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
HOWARD HECTČR & ARCHIE fUTHILL

NOTICE Im hereby giv.m that License No. 
EB 1664 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ’07 of' 
the Alcoholic Beverage Control I. iw at.i 

of Brooklyn, 
the

2576 Fulton Street. Borough 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

CHRIS HOUGHTALING & 
VICTOR NELSON 

(Gotham Bowling Alleys)

NOTICE is hereby given that License 
EB 351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at zrietail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law r.t 
184 Bedford Avenue, Borpugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB

NOTICE 
EB 1773 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
869 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALLY USTMAN 
(Parkway Delicatenlen)

NOTICE la hereby given that License No. 
EB 323 has been ibtuod to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises..

NOTICE is 
EB 958 has 
to sell beer_ ______ ____ ___
the Alcoholic Beverage Control 
510 Empire Blvd., 
County

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

Law at 
Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed on the 
premises/

BETTY \WARSHAWSKY

NOTICE is hereby given thatI License No. 
ĘB. 268 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control , Law at 
5801 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE la 
EB 410 has 
to sell bter 
the Alcoholic Beverage T Control 
39-41 Kossuth Place, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 1792 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1402 Newkirk Ave., 
County of 
premises.

PEARL

NOTICE is hereby given Giat License No. 
EB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ’ be consumed on the 
premises.

LEXINGTON DELICATESSEN, INC.

NOTICE is hereby given chat License No. 
RW 795 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 36 
County
premises.

NOTICE 
GB 12840 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1601 Bath 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1585 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
478 -Kings Highway, 
County of Kings, to 

•emiscs.
ARCHIBALD 

HARRY
C. & S. Restaurant

NOTICE is hereby given that License 
GB 2095 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9128 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. t

NOTICE 
GB 12839 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3.72 So. 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SIDNEY HARRY SCHWARTZ

NOTICE is hereby given that License 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retail under Section if>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Calyer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. , •

NOTICE 
GB 7829 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
38 Driggs 
County of 
premises.

NOTICE is hereby .given that License No. 
GB 7528 has been issued .to the undersigned 
to sell l>eer Bt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
194 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7393 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the , Alcoholic Beverage Control Law at 
161A Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed o*’f fhe 
premises. ,

NOTICĘ
GB 11240
to' sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 8943 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
25 Driggs 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1540 
to sell beet1 at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law z at 
565 Graham Avenue, Borough of"z Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off he 
premises.

NOTICE
GB 1765 _______________ ______ ____
to sell beer af retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2663 W. 37th Street, Borough of Brooklyn, 
County o7 Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7383 
to sell beer at retail under Section ’07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
825 1— Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

NOTICE 
GB 2549 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
366 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

HYMAN M. NEEDLEMAN & 
SAMUEL BLAKE

NOTICE is hereby given that Licence No. 
GB 1620 has been issued to thre underfeighed 
to sell beer retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Morgan Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf (he 
premises..
JOHN BEHNKEN & WILLIE WINKLER

NOTICE is hereby given thnt License No. 
GB 1877 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
214 Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 1872 
to sell beer at retail under Section 10’ 
the Alcoholic Beverage Control Law 
709
County of Kings, to be consumed off ’he 
premises*

ABRAHAM STERNBERG

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11030 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
256 Union 
County of 
premises.

NOTICE
GB 1770 ___
to sell beer at retail under Section 10'.' <:f 
the Alcoholic Beverage 
6223 — 14th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 2316 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control J,aw at 
7120 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
County of 
premises.

Notice 
GB 6956 
to sell beer al retail under Section '.107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1158 Lenox Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off i.l e 
premises.

NOTICE 
GB 2259 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
3515 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE
GB 11053
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue, Borbugh of Brooklyn, 
County of Kings, . to be consumed off tho 
premises.

J. BRUNO & SONS

NOTICE is hereby given that' License No. 
GB 6978 has been, issued to the undersigned 
to sell bier at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
J922 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE 
GB 1404 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Place .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed off the 
premises.

is hereby given that Licens.! No. 
has been issued to the undersigned 

to sell lew at retail under Section *-07 <>f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2703 — Avenue Z, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed of£ tho 
premises.

NOTICE 
GB 1517 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 

•2197 Flatbush Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1595 has been issued to tho undersigned 
to sell loer at retail under Section ’.07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1591 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1808A Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1850 
to sell liccr at retail under Section .’.07 of 
the Alcoholic Beverage Control . Law at 
9201 —5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 7550 
to sell' l eer at retail under Section i0” of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County pf Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1723 
to sell b or at retail under Section 107 of 
the Alcoholic .Beverage Control Law at 
165 De Kalb Avenue, įBorougfr of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS MARCHESANO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1947 has been issued to the Undersigned 
to sell beer/at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1275 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County <$f Kings, to be consumed off the 
premises. •

HENRY VON SEGGERN
/ --------------------------------------------

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2567 has been issued to tho undersigned 
to sell b'^r at retail under Section 107 of 
the Alcoholic^ Beverage Control Law at 
226 — 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.
, KUHN & REGISTRO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
425 Hicks 
County of 
premises.

NOTICE
GB 9011 . ____ _________ __________
to sell beer at . retail under Section .107 of 
the Alcoholic Beverage 
14
County of Xings, to be consumed off the 
premises. K
JOSEPH R. TESTA & SAM M, COHEN 

* (Great Ridgewood Dairy)

NOTICE 
GB 7251 
to sell Leer at retail under Section 197 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
742 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GESHIS’

NOTICE is
GB 1783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1852 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2431 
to sell neer til retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
150 Troy 
County of 
promises.

NOTICE 
GB 7246 
to sell Leer • at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
4921 •— 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

is hereby given thnt License No. 
has been issued to the undersigned 

07 of 
Contilol Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1625 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
115 Grand 
County of 
premises.

MRS.

NOTICE is
GB 2021 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Beverage 
297A Myrtle Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE 
GB 7473 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED DRUCKER

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1180 has been issued to the undersigned 
to sell beer. at retail under Section 1C7 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.'

NOTICE
GB 7003 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tl\e Alcoholic Beverage 
3002 Avenue 
County of Kings, 
premises. .

TETER &

NOTICE is hereby given that License 
GB 7179 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 2256 
to sell Le,;r at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- off the 
premises.

‘ SIDNEY KRAVITZ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1630 has been issued to the undersigned 
to sell neer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6741 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE 
GB 10967 
to soil pear at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage 
4218 — 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE
GB 9533 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4101 — Avenue U, Borough of -Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed' off the
premises. ...

NOTICE 
GB 1523 
to sell b*er at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2277 McDonald Avenue, BoroOgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

NOTICE 
GB 2057 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2602 Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
EB 1668 
to sell beer at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Seetiun 107 of 

Law at 
B’klyn, 
on

NOTICE is 
EB 350 has 
to sell i.eec 
the Alcoholic Beverage Control 
1764 E. New York Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

EAST N. Y. BAR & GRILL

NOTICE is . hereby given that License No. 
EB 605 has been issued to the undccs'gncd 
to sell' beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic" Beverage Control Law at 
881 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE 
EB 1190 
to sell beer at retail under Section iO ' of 
the 
5014 — Avenue D, 
County of, Kings, to 
premises.

Detroit, Mick.
UAW—CIO VIENETO 
155 SUSIRINKIMAS

UAW-CIO vieneto 155 susi
rinkimas įvyko liepos 13 d., 
2-trą vai. po pietų, z Schiller 
Hall, kurią seniau vadinda
vom “House of The Masses.” 
Dabar tai mūsų 155 vieneto 
namas. 4

Dabar kasi ink mūsų viene
to. Mūsų vienetas susideda -iš 
140 mližų dirbtuvėlių darbi-, 
ninku, pradedant nuo 50 dar
bininkų ir virš 1,000, vadina
mas Amalgamated Local.

Susirinkimas buvo šauktas 
tikslu apkalbėti priėmimą 
“Farm Equipment Workers 
CIO”, kuri turi gerai stovin
čių narių apie 4,500 į UAW- 
CiO.

Nors mūsų obalsis yra or
ganizuoti neorganizuotus dar
bininkus ir sykiu vienyti vi
sus- darbininkus prieš bendrą 
mūsų priešą, tai yra kapitaliz
mą', ir Farm Equipment Wor
kers CIO barškina į duris 
UAW-CI0 ir šaukia: Priimki
te mus į vieną galingą šeimy
ną ir sykiu kovosim prieš vi
sus darbo žmonių skriaudi
kus, bet išlindo kai Pilypas 
iš kanapių dabartinis UAW- 
CIO prezidentas Walter Reu
ther ir vare nešvarią agitaci
ją prieš priėmimą tų 4,500 
darbininkų. UAW-CIO pildan
čiojo komiteto nariai didžiu
moje nutarė priimti, bet Wal- 
teris sako ne, ir tiek.

Mūsų vieneto nariai nuta
rė 3 prieš 1, kad įvyktų vie
nybė, ir taipgi pataria vi
siems lietuviams kitų vienetų 
balsuoti už vienybę. Kur vie
nybė, ten galybė!

UAW-CIO Vieneto Narys
Ed. Sheputis.

REIKALAUS POLICIJOS 
PASIAIŠKINTI

Civil Rights Kongreso vir
šininkai ir kitų organizacijų

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is •hereby given that Licer.se No. 
EB 376 has bpen issued to the unde,s’gno'J 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1713 — Avenue U, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

MINNIE STRE1TMAN .1)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 536 has been issued to the undersigned 
to sell Leer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4522 — J8th Avenue, Fo ough of Brc. klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE HABER ' (T)
, a.- —— — - ■ ■■ * " ■

NOTICE is hereby given, that License No. 
EB 371 htu> been issued to the undersigned 
to sell Ever at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
166 Fuiton Street, Borouj.'l- of Uioo’.dyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELOS ŽADANTIS (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1382 has been issued t<> the underidgi.cd 
to sell beer al retail under Section 197 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1231 McDonald Ave., Borough of Bcooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANGELO AGRAPIDIS (T) 

l^OTICE is hereby given that License No. 
EB 495 has been issued tn 19e undersigntd 
to sell be?r at. retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Sutter Avenue, Bomu^n of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on, the 
premises.

FEIGELES DELICATESSEN, INC. (T)

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409A — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

x PASQUALE OREFICE (T)

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 708 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Maroon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. •

MAJOR JAMES McKENNA, JR. ;T)

NOTICE is hereby given: that License No. 
EB 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1151 Prospect Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK ROBINSON

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1176 has beeh issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BAY RIDGE BOWLING AL*LEY

NOTICE Ą3 hereby given that License No. 
EB 1198 has been issued to the undersigrted 
to sell beer at retail under. Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
325 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 'consumed on the 
premises.

x DOMINADOR M. PONCE

NOTICE is hereby ujiven that License No. 
EB 1747 has'been issued to the undei'jigned 
to sell beer at retail undter Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
327-329 Bedford Ave., Borough of Brook’yn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises/ >

JACK SANDERS SCHUMSKY

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ORNAMENTAL IR (VAIRIŲ
Iron Layer-outs ir Fitters
Turi būt aukite* rūiiea mechanikai 

Dtl pasitarimu laukite Mister Brocke, *
Elisabeth 2-3000.
Ar kreipkitės j

ELIZABETH IRON WORKS
GREEN LANE ELIZABETH, N. J.

(172)

HELP WANTED—FEMALE I HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS | REIKALINGOS MOTERYS

• OPERATORIAI • KIŠENIŲ SIUVĖJAI
• KALNIERIŲ UŽDfiJIKAI • RANKOVIŲ DURfcJAI

• RANKOM SKIEPŲ SIUVĖJAI IR STATYTOJAI
• UŽBAIOĖJAI

Nauja Moterižkų siūtų dirbtuvė turi puikiausių darbų lavintiems darbininkams. Nuo
latinis darbas ir puikiausia mokestis. Daug darbininkams pašalpų Kreipkitės tuojau.

BER BEN FASHIONS, INC.
54 SUMMER AVENUE, NEWARK, N. J.

Humboldt 5-4042 d«) .»
--------------.--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

atstovai rengiasi reikalauti, 
kad policijos komisionierius 
John Ballenger prirodytų, ko
dėl liepos 3 d. detektyvas su
ėmė James Harris ir laikė virš 
36 valandas be jokių kaltini
mų, be varanto.

James Harris, narys kar- 
penderių unijos (AFL) ir 
Downtown Tenants Council 
prezidentas, liepos 3 d. buvo 
suimtas detektyvo ir be jokio 
varanto nuvestas į Canfield 
Station, kur, kaip jau visi ži
no-, vyrauja neapykanta tprieš 
negrus ir prieš organizuotus 
darbininkus. Harris reikalavo, 
kad detektyvas parodytų kokį 
dokumentą arba varantą, bet 
detektyvas nei nesiklausė jo 
reikalavimo. Harris reikalavo, 
kad leistų pašaukti jo žiponą 
arba advokatą. Tas irgi jam 
užginta.

Po 36 valandų, šeštadienio 
ryte apie 11-tą valandą, poli
cija atvedė Harris į teismą, 
kur jis tapo paleistas po $500 
kaucijos. Jis tik tada sužinojo, 
kad policija ieškojusi “negro 
su aukso dantim” už kokį tai 
prasižengimą. Jam pasakyta 
sugrįžti pirmadienį. KadA jis 
grįžo, policija jau buvo suži
nojus, jog Harris yra gerai 
žinomas apylinkės veikėjas ir 
tuojau jį paliuosavo.

Jack ’Raskin, Michigan Ci
vil Rights Kongreso sekreto
rius pareiškė, kad jau laikas 
padaryti galą Canfield stoties 
policijos terorui. Harris žada 
traukti teisman policiją už be
reikalingą jo sulaikymą ir iš
laikymą 36 valandas be leidi
mo atsikreipti į advokatą ar
ba pranešti savo žmonai.

7 Rep. .

LONDONAS. — .Tuoj bus 
pradėtas statyti Anglijoje 
fabrikas, kuriame bfis ga
minama atominė energija. 
Fabriko vietą: Sellafield, 
Cumberland’e.

F. W. Shalins
(Shalinskaa)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway ?
[ WOODHAVEN, N. Y.
; Suteikiam garbingas laidotuves s

$150 ■ I
š Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. £
! Tel Virginia7-4499

VAKACIJOM VIETA
Puiki farina, tinkamai įrengta vakacijoms, 

Catskill kalnuose, arti Kingston, N. Y.

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖS
Mokestis $30.00 į Savaitę

Automobiliais privažiuojama Route 9-W iki Kingston, iš Kingston 
keliu 209 iki Stone Ridge, tada keliu 213 iki farmos (apie 4 mailes).

By Bus, take Short Line Bus (going to Kingston) at Hotel Dixie, 
#42nd St., and 8th Ave., New York City, and get off at Rosendale.

MRS. NELLIE DAUENHAUER *
Box .325, Stone Ridge, N. Y.

?Tel. High Falls 3185 ' . .
'---------- ' t ------- ----- ■—1

.................... 'J M-" . ...... fl j l.l I | III |

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily),

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS
Klijavimui ant džiuterių 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 
Linksmos Darbo Sąlygos 
Jules schwab & co.

321 FIFTH AVE., N. Y. C.
(17S)

OPERiVrORfiS 
dirbti prie vaikų plastikinių nuo lietaus ap« 

valaklų. Linkamoa darbo sąlygos. 
.ROCK NOVELTY,

326 WEST 41ST STREET, N. Y. C.
(174)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOGDENGIAI 
Ir Šoninių Sienų Vyrai 

VIENTIK PATYRĘ 
NUOLATINIS DARBAS 

TILO 
92-56 165th St, 
JAMAICA, L. I. 

v (178)

VESTUVIŲ PUOTA BUS 
TIKRAI KARALIŠKA
LONDONAS. — Anglijos || 

karalius Jurgis pareiškė, 
kad jo dukters princesės * 
Elzbietos (ji išteka už leite
nanto Filypo Mountbatte- 
no, buvusio graikų princo)’ 
vestuvės bus didelės ir iš
kilmingu, — tikrai karališ- 
kos. šliūbas bus duodamas * 
Westminster Abbey’e. 1 * >

AUSTRIJOS-LENKIJOS 
SUTARTIS DĖL 

ANGLIES
VIENA. — Austrija pa

darė ekonominę sutartį su 
Lenkija, pagal kurią Aus
trija gaus iš Lenkijos 85,-. 
000 tonų anglies kiekvieną 
mėnesį. Bet Austrijai rei
kalinga gauti 281,000 tonų 
anglies kiekvieną mėnesį, 
norint, kad šalies pramonė' 
suklestėtų.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
i

DIREKTORIUS

1 . 
1 s

426 LAFAYETTE STll, 

(Newark, N. J.
Tot MArket 2-5172

H H | i H HI

Licer.se


t

Penki Šimtai Unijista 
Pikietavo Brooklyn 
Trust Co. Centra

t /SL

&

Net Arklys Pavojingose 
Sąlygose Nedirba

Ypatinga, kad gyvulys in
stinktyviai kartais nusimano 
apie pavojus ir moka pareikš
ti protestą geriau už žmogų.

Aną dieną Maurice Katz’o 
arkliukas ramiai sau traukė 
vežimą su laužu ir ant jo sė
dintį šeimininką. Tik staiga 
autobusas pralindo pro pat ve
žimą ir vežimą užstūmė ark
liui ant kulnų.

—Kad tu nesulauktum ! Al
gai ką panašų arkliukas su
dūmojo. Bet vienas aišku, kad 
nuo tos. vietos jis nusisprendė 
daugiau savo kojų į pavojų 
nekišti. Trenkė jis vežimą su 
šeimininku ant šono ir lęidosi 
bėgti, kur akys neša ii kojos 
veda, pralenkdamas visokį 
trafiką. Visgi paskui du tra- 
fiko policištai pridususį 
lį pagavo.

gyvu-

my
li ž

Aštri “Meilė”
Jaunas brooklynietis vyrukas 

Bernard Brown, 23 metų, areš
tuotas ir sulaikytas kalėjime 
už peiliu suraižymą savo 
lėtinės,” kuri atsisakinėjus
jo tekėti, sakoma, tik dėl to, 
kad jinai buvo vedyboms dar 
per jauna, tik 16-kos metų.

Mergaitė, Sonia Chesner, 
268 Throop St., neseniai laimė
jusi gražuolių kontestą vietos 
teatre, randasi Holy Family li
goninėj su peilio žaizdomis nu
garoje ir rankoje. Brown surai
žęs ją išsivežęs automobiliumi 
pabuvoti Prospect Parke.

• Brown gyvena 61 Varet St.

SUDEGĖ MAŠINOJE
Merton E. BusseL 46 m., 

brooklynietis, mirtinai apdegė 
jo mašinai užsidegus po susi
dūrimo su troku netoli Mer
rill, N. Y. Važiavusieji ta pat 
mašina Mrs. Stella Lavalley ir 
jos brolis Ebert E. Tollman 

.spėjo išsigelbėti.

: Svečiai
tPenktadienį į Laisvės rašti

nę užėjo Simanas Juškevičius, 
iš Saginaw, Mich. Jis svečiuo
jasi pas brolį, brooklynietį J. 
Juškevičių. Jau antra savaitė, 
kai leidžia atostogas. Užsimo
kėjo už prenumeratą ir palin
kėjo Jaisviečiams viso gero.

' K.

Stojusio prieš policiją liudy
ti loterninko Emetia Polizio, 
kitaip vadinamo Joe Pledge, 
advokatas Charles K. Finch 
praėjusį ketvirtadienį užmeti
nėjo, būk policijos viršininkas 
norįs užglostyti policijos pel- 
nikavimąsi iš loterijų.

Du plėšikai, užsidėję spalvi
nius akinius, atėmė iš Arena 
Billiard Repair and Supply 
Co.’ savininkės, 1590 DeKalb 
Ave., Brooklyne, $700 ir $300 
vertės žiedą.

Lietuviu Laisves Radio 
Klubo Reikale

Šiuomi norime pranešti žinu
čių iš LLR Klubo. Kaip ir vi
suomet pranešame, tad ir šį sy
kį norime pasakyti, kad vis gau
name rėmėjų-narių į Klubą, šį 
sykį sekamai gavome:

Po.$5: Mary Petronis, Mas- 
peth, N. Y.; V. ir O. Žilinskai, 
Kearny, N. J.; Kazys Milina
vičius, Brooklyn, N. Y.; J. Ci- 
berka, Far Rockway, N. Y.

Kazys Pužausjtas, Woodha
ven, N. Y., $3.10.

Po $2: C. Ruskis, New York 
City, N. Y.; Jurgis ir Valerija 
Kazakevičiai, Brooklyn, N. Y.; 
Mikas ir Marė Riskevičiai, 
Brooklyn, N. Y.

Po $1: Petras Zablackas ir 
Elena Zablackienė, Maspeth, 
N. Y.; Mary Paviliūnas, Brook
lyn, N. Y.

Pereitą sykį buvo pažymėta, 
j kad Milda Žukas surinko pusė
tinai daug pinigų dienraščio 
Laisvės piknike, Brooklyne. No
rim priminti, kad jai daug pa
gelbėjo šiame darbe A. Šaltie
nas iš Elizabeth, N. J.

Liepos 20 d., Liet. Am. Pi
liečių Klubo piknike, Linden, 
N. J.; rinko pinigų Radio Klu
bui uoli veikėja 
Woodhaven, N. Y. 
žmones, nuo stalo 
surinko sekamai:

Po $2: Juozas 
Woodhaven, N. Y.;
Petronė Linkai, Brooklyn, N. Y.

Po $1: Stanley Karlatis, 
B’klyn, N. Y.; Anthony Plevoč- 
ka, B’klyn, N. Y.; Antanas fTa- 
kevičius, Čanarsie, N. Y.; T.

May Merk, 
Ji ėjo per 

iki stalo ir

Steponaitis, 
Antanas ir

Kapočius, B’klyn, N. Y., Jonas 
Styra, Woodhaven, N. Y.

Srfiulkiais: Jonas 
čius 50c ir Antanas 
25c. Viso surinko 
perdavė LLR Klubo 
Lillian Belte.

K. Maziliauskas iš Bayonne, 
N., J., prisiuntė pluoštą pavar
džių ir $33 nuo sekamų bayon- 
niečių.

S. Radušis $5.
M. Panelis $3.
Po $2: K. Maziliauskas, J*. 

Skiparis, A. A'braitis 
kas), S. Rutkovski, 
šaitis.

Po $1: A. Lukaitis, 
1as, J. čepin.skas, P. Janiūnas, 
J. Mockus, J. Zalecky, Jr.,’ iC. 
Raulinaitis, A. Kazakevich, M. 
Bubnienė, J. Kreivėnas, J. Ur
bonas, Walter Barštis, R. Har
ris, P. Naiūnas, Aleksandra 
Trakimienė. *

Širdingai dėkojame visiems. 
Prašome klausytis šį nedėldienį, 
rugpjūčio 3-čią, bus puiki pro
grama. Taipgi prašome įsitė- 
myti, kad visais garsinimo ar 
kitais Radio Klubo reikalais 
kreipkitės į sekretorę-iždininkę, 
Lillian K. Belte, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N.Y. čekius ar 
money-orderius malonėkite iš
rašyti : Lithuanian Liberty Ra
dio Club ir pasiųskite po virš- 
minėtu antrašu. Už tai būsime 
dėkingi už jūsų kooperaciją.

Atsisukite radio ant 1430 
klc., nuo 10:30 vai. iki 11 vai. 
ryto, kiekviena sekmadienį.

L. K. B., — LLR Kl. Sekr.

Jakelevi- 
Kagulėnas 
$140.75 ir 
sekretorei

(Antanu- 
J. Matu-

J. Survi

Prisidėjo prie Laisvės 
Radio Klubo

Sekmadienį, liepos 20 d., 
Urbaičių ir Krunglių šeimos su 
artimaisiais, turėjo šeimynišką 
sueigą—pikniką, Forest Par
ke. Taip pat drg. Urbaičių sū
naus Alberto gimtadienio pa
minėjimą. Prie vaišių, drg. 
Ona Urbaitienė prisiminė ayYie 
paramą Laisvės radio.

Sekanti 
Pranas ir 
Jonas ir 
kai.

Po $1 :
nas Raulinaitis, Juozas Ches- 
na, Aldona Kelly ir Albina 
Rušinskaitė. 4

Svečiai pagyrė Laisvės ra
dio tvarkytojus už tai}) gra
žias programas, kurios 
nu pasiklausyti.

prisidėjo — po $2: 
M ar i j on a K ru ng J i ai, 
Konstancija Rusins-

Ona Urbaitienė, Jo-

Svečiai iš Kanados

malo-
K. R.

Todd Laivastatykly 
Darbininkai Tebebuvo 
Streike

■ Pradėjo Ruošti Naują 
Veteranams Narni] 
Projektą

CIO darbininkai, dirbantie
ji Todd Shipbuilding Corp, ša- 
poje, Brooklyne, atmetė pre
zidento John Green’o ir kitų 
viršininkų sudarytą kontrak
tą ir pasiliko streike, kaip 
skelbia angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker. Spau
dos pranešimai,- būk darbinin
kai sugrįžę dirbti, yra netei
singi, sako Workeris.

Audringas mitingas svarsty
mui sutartyje pateiktų punk
tų įvyko liepos 24-tą, Pro
spect Hall, Prospect St., tar
pe Fifth ir 6th Avės., Brook
lyne. Didžiumą iš 5,000 strei- 
kierių, dalyvavusių mitinge, 
balsavo atmesti kontraktą, 
nes ne gana mokama algos pa
kėlimo už praėjusį laiką, tik 
už kelias dienas. Streikieriai 
reikalauja atmokėti nuo birže
lio 23-čios, kada išsibaigė se
nasis kontraktas. Tuo būdu jie 
spiria firmą ateityje nevilkin
ti padarymą naujų sutarčių.

Klausimas buvo paliktas 
dar perbalsuoti liepos 25-tą, 
nuo pietų iki 5 vai.

Liepos 25-tą būrys darbinin
kų pradėjo pjaustyti į dalis 
buvusius Floyd Bennett Field 
barakus. Supjaustę, juos per- 
keldinės į pietrytinę stoties 
dalį ir perdirbs į. dviejų ir'tri
jų kambariukų atskirus butus 
veteranams, padarys laikinus 
gyvenamus namus.

Iš dešimties didelių, dviejų 
aukštų barakų padarysią 275 
butus. Kiekvienas butas turė
siąs- "akis” į išlaukį. O viduri
nėje dalyje bus kiemai, krau
tuvės, auto pastatymui vietos, 
talpinančios 160 automobilių.

Iš pradžių prie projekto 
dirba 300 darbininkų. Antrą 
savaitę dirbsią 700. Lėšuos $1,- 
500,000.

Praeitą sekmadienį, Canar- 
sie, “žvejų Uoste,” besidairi- 
nėdamas netikėtai pastebėjau 
draugus Antanaičius — toron- 
tieČius iš Kanados. Jie jau su
spėję apžiūrėti visas New Yor
ko įdomybes, tai atvyko dar 
Čanarsie uostą pamatyti.

Tai jauna, simpatinga pore
le. Jis atvykęs iš Lietuvos, ga
bus moderniškų “vežimų” me
chanikas, o ji, nors Lietuvos 
nematė, bet gražiai lietuviškai 
kalba, — puikiNteimininkė. Ji 
tuojau nusiskundė, kad savo 
motulės jau neturi. Nors dar 
taipgi jauna buvo.

Draugai Antanaičiai nesiša- 
lina progresyvių žmonių. Kiek 
anksčiau abudu priklausė prie 
Toronto lietuvių garsaus Ban- 

! gos Choro.
Jie čia atvyko atlankyti ar

timus gimines, kurie gyvena 
Richmond’e, N. Y- Jiems Ame- 

i rika patinka ir už tad ne pir
mą kartą atsilanko. šiomis 
dienomis jie vėl grįžta į “šal
tąją” Kanadą.

Buvęs Kanadietis.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

Išleis Naują Štampą

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Važiuokime j Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVĖS PIKNIKĄ

Rugpjūčio—(August) 31 d., įvyks didysis philadel- 
phiečių piknikas paramai dienraščio Laisves. Iš 
Brooklyn© eis busai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, tuojau užsiregistruokite 

Laisvės raštinėje.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day. 
Kaip matote, ant rytojaus po pikniko bus šventė, 

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtumėte 
iš pikniko.

'šis piknikas bus jau paskutinis šį sezoną. Tad pa
sinaudokite puikia proga. Pasimatykite su phila- 

delphiečiais, pasilinksminkite ir paremkite
'* savo dienraštį.

Brooklyn© pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
jog rugpjūčio 20-tą, per New 
Yorko paštą, bus išleista nau
ja . 15-kos centų vertės oro 
pašto stampa, taikoma vartoti 
ant laiškų Europon ir Middle 
East ruožte. Štampų rinkėjai 
galės gauti iki dešimties nau
jųjų štampų.

Vartojęs, leidęs per rankas 
milionus dolerių, Will’am, J. 
Gibson, kumštynių* promoteris 
ir vedėjas, mirdamas palikęs 
mažiau tūkstančio dolerių tur
to. Gibsonas kredituojamas iš
kėlime paskilbusių kumštinin
kų Gene Tunney ir Benny Leo
nard.

Miesto rendauninkai skun
džiasi, kad namų savininkai 
nori užkelti rendas atsisaky
mu kambarius permaliavoti ai’ 
kaip kitaip taisyti be pakeltų 
rendų. Tokių skundų gauta 
butams 
bert R.

komisięnieriaus Ro- 
Wagner, Jr. raštinėje.

55 metų amžiaus, 170Apie 
svarų vyriškis rastas pakartas 
ar pasikoręs Bellevue ligoninės 
prieplaukoje, E. ,29th St., New 
Yorke.

Liepos 25-tą >vėl 500 CIO 
unijistų pikietavo. užstreikuo- 
tos bankų firmos centrą — 
Brooklyn Trust Co., 177 Mon
tague St., Brooklyne.

Policija vėl buvo atsiųsta 
pikietuotojus bauginti, kaip 
mūru buvo užjuostas bankas. 
Pora pikietuotojų areštuoti, 
bet darbininkai nesiskirstė be 
atbuvimo savo nusistatyto lai
ko pikiete.

Streikas ir pikietavimas te
besitęsia, firma vis dar nesi 
tarė sb darbininkais.

Mergaitės Skautės 
Lankosi New Yorke

šiomis dienomis lankosi 
New Yorke mergaitės skau
tės iš 25 šalių, atvykusios pa
buvoti tarptautinėje skaučių 
kempėje, Camp Barren, netoli 
Huntingdon, Pa.

Mergaitės pabuvojo kempė
je tris savaites. Po to joms pa
rodė Washingtoną, Philadel- 
phią. Dabkr atvežtos i New 
Yorką. Liepos 28-tą pradės 
apžiūrinėti miestą, su pirmuo
ju vizitu į Jungtinių Tautų 
laikinąjį centrą, dabar esantį 
Lake Success.

Amerikos Moterų Kongreso 
Brooklyne Skyrius perkėlė sa
vo iždą iš užstreikuoto Brook
lyn Trust Co. banko. Tai pa
daryta pareiškimui simpatijos 
streikuojantiems drbininkam, 
sako. Mrs. William Howard 
Melish, organizacijos prezi
dente.

Liepos 27-tos rytą, prie 
Bronx Veteranų Administraci
jos. ligoninės pradėjo veikti 
naujas plaukiojimo prūdas, 
Įrengtas žmonių aukomis.

Sugrįžo 160 berniukų iš ato
stogų Adirondacks kalnuose, 
kur jie buvo pasiųsti Policijos 
Atletiškos Lygos. Antroji gru
pė išvyks šį šeštadienį. O tre
čia, paskutinė grupė, atosto
gaus paskutinėmis trimis savai
tėmis rugpjūčio mėnesio.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

STANLEY P. ZUBAWICZ
(ZUBAVIČIUS) .. ’

Atlieka bizniams, namų savininkams ir individua- 
lams valdžios taksų atskaitas visose valstijose ir 

mieštuose. Taipgi užveda bizniams knygas.

TAXES—Business, Estate and Individual 
For all States & Cities •

Also Write Ups of Business Books

111 Ainslie St Brooklyn, N. Y. Tel. EV. 4-3049
. i
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Norėdama laimėti prizą už pamestinukus vaikus 
dvynukus, kuriuos jinai paėmė auginti, Ludmila Čeli- 
kovskaja atneša juos i atitinkama raštinę, bet susitinka 
tikrąją motiną, kuri nori dvynukus atsiimti. Scena iš 
filmos "Twins,” ši šeštadieni pradėsimos,rodyti Stanley 
Teatre,'7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8^5569

Frank Givis
Taiso Visokius Namų Ra
kandus - Furniture. Sutai

so Medį ir Permaliavoja.

Repairing & Upholstering
Bar Varnishing, Carpenter 

Work
& FinishingPolishing

pataisymui rakan- 
man atvirutę, aš

Kurie turite 
dų, parašykite 
atteisiu i jūsų namuš ir padarysiu 
aprokavimą. Jūs stebčsitčs 
geru darbu.

FRANK GIVIS
75 Johnson Ave., Brooklyn,

mano

Peter Kapiskas

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulko* 

■telčioa au naujauaiaii {talaymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas •
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Brarižalietai ir Špilkos. 

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovy lūkės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
’ • Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.-1—Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Liep. 28, 1947




