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LAISVĖ-LIBERTY ,
The Only Lithuanian Dally

In the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Grįžtant iš Lietuvos teko 
vienai dienai sustoti Danijos 
sostinėje. Copenhagene. Mies
tas didelis ir gražus.

Skaitau, kad šitam mieste 
įvyko tarptautinė baptistu 
sektos konvencija. Joje bu- 

, vę nemažai ir negru atstovu 
* iš Amerikos. Mat, čia esama 

keturių milijonų negrų bap
tistų. 

* * *
Negrai delegatai turėjo bė

dos su butais. Amerikos bal
tieji baptistai kunigai patarę 
Copenhageno viešbučiams ne
įsileisti negrų’!

Dabar negrai pyksta ir ža
da pasitraukti iš tos bažny
čios.

šitie baltieji baptistai savo 
\ nežmonišku pasielgimu išnie

kino Ameriką Danijos žmo
nių akyse.

★ ★ ★

So. Bostono Darbininkas
* džiaugiasi gavęs pranešimą 

• » net iš Šveicarijos, kad ten ge
riems žmonėms pavykę su
čiupti bolševikišką Suokalbį, 
arba katekizmą “Dešimt Ko
munizmo Įsakymų.” Katekiz
mą išleidęs ne kas kitas, kaip 
Tarybų Sąjungos Jaunųjų 
Komunistų Sąjunga.

Kad tie įsakymai yra Dar
bininko redaktoriaus galvose
nos padaras, tai užteks čia pa
duoti tik du, atseit, 8-tą ir 
9-ta.

Įsakymas Aštuntas: “Ti
kras bedievis turi būti taip 
pat geras policininkas.”

Įsakymas Devintas: “Remk 
bedievišką veikimą pinigais, 
kurie yra ypatingai reikalingi 
propagandai užsienyje ...” 

) • Joks, suprantama, pilno ir
sveiko proto žmogus netikės, 

f kad Tarybų Sąjungos jaunieji 
komunistai tokius “įsakymus” 
rašo arba duoda.

Juozas Tysliava vėl sugrįžo 
prie savo numylėtosios temos. 
Jis ir vėl gvoltu šaukia: “Lie
tuvos žmonės laukia karo.” 
Ir karo jie laukią ne bile 
kaip, bet išsiilgusiai ir iš
troškusiai. (Vienybė, rugp. 
8 d. ) 

* * *
C) Lietuvos žmonės trokšta 

ir galvoja kaip tik priešin
gai. Kalbėjausi su daugybe 
ių. Visi jie sako: Kad tik 

* karo nebūtų! Karo žaizdas
* - užsigydysime. susitvarkysime

ir gvvensime’
Tysliava reiškia norus* sau

jelės fašistiniu banditu. Tie 
piktieji sutvėrimai, matyt, ne
beturi kitos vilties. Jie mano, 
kad amerikiečiai atominėmis 
bombomis išgelbės juos nuo 
jų užsitarnauto likimo.

★ ★ ★

Tikėsite, ar ne, bet So. 
Bostono Keleivio redakcijoje 
baladojas)! nelemtoji Hitlerio 
dvasia. Kas kitas, jeigu ne 
Hitlerio dvasia šiandien iš
drįstu barti anglus, kad jie 
nepasimokė iš Hitlerio, kaip 
apsidirbti su žydais Palesti
noje ir namieje?

Pasiklausykite sekamo pa
mokslo :

“Per 13 metų Hitleris nai
kino žydus ir per tą visą lai

te y ką tik vienas žydas bandė 
pavartoti terorą prieš vieną 
Hitlerio budelį. Po to ban
dymo daugiau nė vienas žy
das nebesikėsino prieš Hit
lerio budelius. Kocįęl ? At
sakymas yra tas. kad Hitle
rio režimas per daug kruvi
nai atkeršijo už tą vieną 
bandymą ... y

“Jei Palestinoj dabar an
glai duotų savo įsiutusiems 

, kareiviams valią, tai per dvi 
dienas iš žydų teroristų ne
liktų ir pėdsakų. Teroriz
mas yra galimas tik todėl, 

įįį - kad žydai žino, jog turi rei
kalą su demokratiška vals
tybe. Bet ar žydai neper-
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Oro Trusto Generolas 
Tramdęs Hughes’o 
Lėktuvų Statybų
Republikonai, Sakoma, Tarnauja Morganam-Rockefelleriam 

“Tyrinėdami” Elliottą Rooseveltą ir Hughes ą

★ ★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX,

Sovietų Delegatai
Kaltina Ameriką už '
Laisvių Naikinimą

—■   I>»« ———

Smerkia Amerikos Protestus Bulgarijai, Rumunijai ir
Vengrijai; Primena Politinius Persekiojimus Amerikoj

• Washington. — Buvęs 
antrasis Amerikos oro jėgų 
viršininkas, generolas Oli
ver P. Echols visaip kliudė 
nepriklausomam lėktuvų 
fabrikantui Howardui Hu
gh es’ui statyt lėktuvus, pa
gal karinius valdžios užsa
kymus. Apie tai liudijo ty
rinėjančiai senato komisijai 
Noah Dietrichas, Hughes’o 
įmonių vice - pirmininkas.

Puldami Indonezus, 
Rolandai Meluoja, Kad 
Pateisint Savo Žygius

Batavia, Java — Indone
zijos respublikos radijas 
pakartojo, kad holandai į- 
vairiose vietose iš pasalų 
puola indonezus, laužydami 
paliaubas. Indonezai pa
skelbė, kad holandai per 
akis meluoja, pasakodami 
pasauliui, būk indonezai 
juos puola. Indonezai nie
kur nesulaužė paliaubų, bet 
yra priversti gintis, kuomet 
holandai juos atakuoja.

Šią savaite Indonezijos 
premjeras vyksta su skun
du į Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybą.

Kiek Žmonių Priešinasi 
Tafto Įstatymui

New York. — Gallupo 
viešosios nuomonės tyrimų 
įstaiga apklausinėjo tūks
tančius amerikiečių, k ar 
jiem patinka Tafto-Hart- 
ley’o prieš-darbininkiškas į- 
statymas ar ne. 39 nuošim
čiai smerkė tą įstatymą; 33 
nuoš. jį užgyrė ir 28 nuo
šimčiai sakėsi neturį jokios 
nuomonės apie jį.

OFICIERIUS NUKANDO 
BIZNIERIUI AUSĮ

New York. — Buvęs lai
vyno . leitenantas Gerard 
Finnernan nukando pusę 
ausies Ed .Walshui, namų 
ardymo kontraktoriui. A- 
budu buvo pasigėrę N. Y. 
Athletic Klube. Peštynės 
kilo iš ginčo apie vienos 
moteriškės gražumą bei do
rą.

sūdė? Jei anglų kareiviuo- 
,se disciplina pašlytų, tai Pa
lestinos žycĮai brangiai už
mokėtų už savo ‘teroristų’ 
baikas, o Amerikos gera
širdžiai veidmainiai supras
tų, kad geri žodžiai be ge
rų darbų nėra verti išėsto 
kiaušinio.” (Kel., rugp. 6.) 

žydai, vadinas, gražiai ty
lėtų, jeigu anglai'tik už vie
ną pasikėsinimą tik ant vieno 
anglo iškeptų arba pakartų 
beveik visus Palestinos ir An
glijos žydus, kaip padarė 
Hitleris su žydais Vokietijo
je, ir okupuotuose kraštuose. 
Strazdas ir Januškis anglams 
už tai karštai paplotų ir šauk
tų “Heil, Attlee!”

Gen. Echols sakė Dietri- 
chui. kad jeigu Hughes-ir 
nristatys tuos lėktuvus, tai 
Echols vis tiek juos atmes.

O dabar republikoniškas 
senato komitetas, vadovau
jamas Brewsterio, kaltina 
prez. Roosvelto valdžią, 
kam ii davė karinių lėktu
vų užsakymus Hughes’ui, 
kuris tų lėktuvų nepristatė. 
Senatorius Brewsteris su 
savo bendrais kartu sten
giasi sukelti skandalą, kad 
velionio prezidento sūnus 
Elliottas Rooseveltas, girdi, 
už puotas-fundijimus išga
vęs Hughes’ui tuos užsaky
mus.

Sąmokslas
Tas generolas Echols, pa

sitraukęs iš karines, parsi
samdė American Lėktuvų 
Fabrikantu Sa jungai, ku
riai bosauia didieii trusti- 
ninkai Rnckefelleriai ir 
Morganai. Jie vra ir Pan 
American oro linijos direk
toriai. . . ...

Taigi ir dabartiniai tyri
nėjimai nrieš Hughesa ir 
FUiotta Rooseveltą “yra 
Rockefelleriu - Morganu ir 
Pan American kornoraciios 
sąmokslas” su tokiais re- 
nublikonais sena toriais, 
kaip Brewsteris ir Ferguso- 
nas. — rašo New Yorko 
Daily Worker. '

Pan American korporaci
ja setngėsi su ryti-p ri vieny
ti sau Hughes’o Tranš- 
World oro linija. O kad 
Hughes nepasidavė, tai 
Brewsteriai ir užvedė “ty
rinėjimus” prieš jį ir Ellio- 
tta Rooseveltą.

(Net prieš-rooseveltinis 
New Yorko Daily News 
klausia: Kodėl jie netyrinė
ja korporacijas, kurios ka
ro metu suvogė iš valdžios 
du bilionus doleriu? O Hu- 
ghesui ir jo partneriui Kai- 
seriui buvo užsakyta lėktu
vų viso už 40 milionų.)

Amerikinis Fortune žur
nalas jau 1944 m. rudenį 
parodė, kaip Pan American 
oro linija su valdžios para
ma stengėsi tapti pasauli
niu monopoliniu trustu to
limosioms oro kelionėms. O 
sen. Brewsteris karštai rė
mė kongrese sumanymą, 
kuris siūlė verstinai pri
jungt Pan American kom
panijai mažesniąsias oro li
nijas, kurių lėktuvai skrai
do į užsienius.

Betyrinėjant Uughesą, 
sen. Brewsteris buvo pri
verstas prisipažinti, kad jis 
yra asmeninis draugas Jua- 
no Trippe, Pan American 
linijos pirmininko, ir Šamo 
Pryor’o, vice-pirmininko, ir 
kad Brewsteris viešėdavo 
pas juos. O Trippe ir Pryor 
yra Morganų-Rockefellerio 
partneriai tame biznyje.

/ ... ■ .. .

New York. — Žymiai nu
puolė daugelis Wall Stryto 
šėrų.

Porteris pradeda valyti kongreso 
po kongresmanu išvykimo^ namo, 
primena eiliniams piliečiams kongreso nęatliktus dar
bus apsaugot jų namus, numažint kainas. Žmenes tebe- 
gązdina šmėkla ekonominės krizės, nedarbo, benamės.

kalbėtojų suolus 
Išmėtytos popieros >

Amerikos Bažnyčių Vadai 
Liudija.; kad Jugoslavijoj 
Gyvuoja Religijų Laisvė

Jungtinių Valstijų dva
siškių delegacija atsiuntė 
eilę pranešimų iš Jugosla
vijos, 'kad ten gvvuoįa vi- 
siška religijos laisvė. Žy
mūs įvairiu krikščionišku 
tikybų vadai* nuvykę Jugo
slavijon, lankė ten ai tinęs 
bažnyčias ir;šeminarijas ir 
raportavo, kad valdžia nie
kur nevaržo religinės jų 
veiklos.

Jie aplankę ir įkalintą 
kataliku arkivyskupo, ' Stę- 
pinacą, ir pripažino, kad jis 
teisingai baudžiamas už 
bendradarbiavimą su na
ciais okupantais prieš Jugo
slavijos natrijotus •• parti
zanus. Jie patikrino doku
mentalius Stepinaco nusi
kaltimų įrodymus.

Guy Emery Shipler, re
daktorius n e w y o r k inio 
Churchman žurnalo, rašo:

“Atsilankę pas arkivys
kupą Stepinacą, mes statė
me jam klausimus ir jis at
sakė, kad jis gerai maitina- 
__ ________—------------ —»— 
Areštuotas už Žiūrėjimą 
Į Persirengiančias Aktores

London., — Areštuotas 
advokatas Stanley Williams 
už tai, kad per žiūroną iš 
savo namų žiūrėjo į nuogai 
nusirengiančias ir apsiren
giančias aktores už scenos 
Stoll teatre. Anglijoj yra 
600 metų įstatymas —baus
ti už žiūrėjimą per skylę į 
svetimą patalpą. Advokatas 
sako, kad rankoje laikęs ki
tokį instrumentą, o ne žiū
roną.

VIRŠ 60,000,000
TURI DARBUS

Washington. — Valdinis 
Cenzo Biuras paskelbė, jog 
dabar yra 160,079,000 dir
bančių už algą amerikiečių, 
tai daugiau, negu bet kada. 
Be to, karinėse jėgose tar
nauja pustrečio miliono 
žmonių. O bedarbių dabar 
yra 2,584,000, kaip skaičiuo
ja valdžia.

Filipinuose užmušta dar 
du jankiai. i 

mas, patogiai užlaikomas ir 
džiaugiasi gera sveikata 
kalėjjme. Jisai sakė, niekas 
tęn nevaržo jo religinės 
laisvės.

“Jis turi kroatišką ir lo
tynišką bibliją, kitas kny
gas ir nešiojamąjį taiprai- 
terį, kuriuom jis rašė, kuo* 
met mes atėjome. Mes gali
me griežtai pabrėžti, kad 
pasakojimai apie blogą el
gimąsi su arkiv. Stepinacu 
yra tik melai ir provokaci
jos.”

Toje Amerikos dvasiškių 
delegacijoje yra teologijos 
daktaras kun. Jean Nuss
baum, World Call redakto
rius, vadas tarptautinės Są
jungos dėl Religijos lais
vės; Brooklyno presbyteri- 
jonu bažnyčios kuYiigas 
Philip P. Elliot; episkopalų 
bažnyčios kunigas Claude 
Williams: Zion’s Herald 
redaktorius, dr.‘ Emery Ste
vens Burcke ir kt.

Savininkė Bandė Karščiu 
Išvyti Rendauninką

Wethersfield, Conn. — 
Namo savininkė Fr. laci- 
no dabar taip smarkiai kū
reno pečių skiepe, kad da
vė 110 laipsnių karščio ren- 
dauninko kambariams die
ną ir naktį. - Ji norėjo iš
svilinti tą įnamį laukan. 
Teismas už tai nubaudė ją 
$30. Ta pati savininkė pra
eitą žiemą buvo nubausta 
už tai, kad nešildė rendau- 
ninko kambarių. —

DIDESNIS MEDVILNES 
DERLIUS AMERIKOJ

Washington.— Amerikos 
žemdirbystės departmentas, 
lemia, kad šiemet užderės 
11,844,000 belų (didelių 
pundų) medvilnės-bovelnos. 
Tai būtų 3,402,000 bėhj dau
giau kaip pernai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė newyor- 
kietį. advokatą Davidą A. 
Morse darbo sekretoriaus 
pavaduotoju.

•Lake Success, N. Y. — 
Amerikos valdžia naikina 
pilietines laisves namie, bet 
siuntinėja protesto notas 
Vengrijai, Rumunijai ir 
Bulgarijai, girdi, prieš de
mokratijos teisių laužymą 
tuose kraštuose, — pareiš
kė Sovietų atstovas Al. N. 
Krasilnikovas. Kalbėdamas 
Saugumo Tarybos komitete 
dėl naujų narių priėmimo į 
Jungtines Tautas, Krasilni
kovas nurodė, kaip Ameri
ka šluoja luakan iš valdinių 
įstaigų tariamus “kairiuo
sius”. ir kaip Tafto-Hart- 
ley’o Įstatymas naikina de
mokratines darbininku tei
ses.

Tuo, būdu Krasilnikovas 
atsakė Amerikos delegatui 
Hardenui Ravnorui, kuris 
priešinosi Bulgarijos, t-Ven
grijos ir Rumunijos priėmi
mui į Jungtines Tautas. 
Raynor kalbėjo, kad tuose 
trijuose kraštuose., girdi, 
“nėra demokratinės lais
vės.”

Andrius Gromyko, Sovie
tų atstovas Saugumo Tary
boje, pareiškė, jog Ameri
kos valdžia teisia ir bau
džia Komunistu Partijos 
vadus, o tuo pačiu laiku ad
vokatauja vidujiniams Ven
grijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos demokratijų prie
šams. Gromyko užklausė: 
“Ką Amerika atsakytų, jei ♦
MIRĖ GEN. DENIKINAS

Detroit, Mich. — Mirė 
generolas Denikinas. ’ 76 
metų, kuris savais laikais 
vadovavo, caristams kare 
prieš Sovietų valdžią.

KARŠČIAI NUMARINO 
57 ST. LOUISE

St. Louis, Mo. ~ Dėl kar
ščių šiame mieste mirė 57 
žmonės nuo liepos 30 d. iki 
rugpj* 8. Karščiai buvo 96 
laipsnių ir daugiau.

Geležinkeliečiai Reikalauja 
Daugiau Algos •

Cleveland, Ohio. — Gele- 
'•žinlęelio Traukinių Brolija 
reikalauja pakelt savo na
riams algas ir pakeist 44 
darbines taisykles. Reikala
vimai bus Įteikti geležinke
lių kompanijų atstovų susi
rinkimui kitą mėnesį.

MOTERIS “PASIVOGĖ” 
JAUNIKĮ

Detroit, Mich. — čia are
štuota Dollie Cox kaip 
“žmogvagė”. Jinai, esą, 
“kidnapino” vidurinės mo
kyklos studentą Louisa Ko- 
tronį, 16 metų amžiaus, 
kaip savo jaunikį ir auto
busu atsigabeno iš Ohio 
valstijos į Detroitą. Dollie, 
valgių padavėja restora
nuose,. yra 24 metų am
žiaus ir persiskyrus su pir
muoju vyru.

tos trys šalys siuntinėtų. ; 
protesto notas prieš piliečių 
laisvių naikinimą Jungtinė
se Valstijose?”

Tokius Amerikos protes
tus Krasilnikovas vadinai * ž 
veidmainyste. Girdi/‘Jung
tinių Valstijų vyriausybe 
apšaukia nusikaltėliais vi- ,Y. 
sus tuos kraštus, kurie tik 
nepasiduoda amerikiniam 
imperializmui.”

-------------- 1 ■ --

Įtariama, Kad Amerika JI 
Tramdo Angly Prekyb.
Sutartį su Sovietais f "■1|

London. — Darbietis An
glijos seimo narys lan Mi- 
kardo įtarė, kad Amerika; 
stengiasi atgrasinti Angliją’ . 
nuo naujos prekybinės su
tarties su Sovietais. Anglų 
ministrai todėl atidėlioju 
derybas dėl tos sutarties.

Tą tvirtinimą užginčijai ? 
už jūrinės anglų prekybos 
ministras.

(Kairieji darbiečiai sei
mo nariai paskutinėmis ♦ '
dienomis ragino savo vai- ... į
džia “nepasivergt Ameri
kai”, o išvystyt , platesnę 
prekybą su Sovietų Sąjun- , 
ga.) ‘

/j * 

Suimtas Amerikonas, į] 
Nacių “Radijušas”

New York. — Tapo areš
tuotas amerikonas Edward 1 < ; 
Leo Delaney, 61 metų, kai 
tik jis laivu atplaukė iš Eu-. 
ropos. Karo metu jis sklei
dė Hitlerio propagandą per 
Berlyno radiją prieš Ame- 
rika ir kitus talkininkus., 
Seniaus Delaney -buvo vode- . J 
viliu aktorius. Jis būsiąs 
teisiamas kaip savo šalies ; j 
pardavikas. Delaney yra ’
jau aštuntas amerikonas į- 
kaltintas kaip priešų radijo 
propagandistas.

Prokuroro Pati Nušovė Jo 
Tėvą Ginče dėl Arklio (

Hot Springs, Arkansas.— 
Apskrities prokuroro S. S. 
McMatho žmona nušovė jo ♦ 
tėvą per barnius dėl arklio. 
Vaidai kilo iš to, kad jis 
mušė vieną arklį ir grūmo
jo nušauti tą “bestiją”. Pro- ’|| 
kuroras gailisi tėvo, bet tei- 
sina pačią; esą, tėvas per- -V 
daug buvo girtas ir puolė 
ją mušti.

Bylai prieš ją paskirtas . ; 
specialis prokuroras. Jos 
vyras buvo vienas kandida- J 
tų į gubernatorius ateinan
tieji rinkimam.

Sudužo Radar Lėktuvas - J 
New York. — Nukrito 

bandomas prekinis lėktuvas 
su radaru į LaGuardia aik
štę ; užmušė tris žmones.
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Dar Vienas Laiškas i Trumano Gurbą
Amerikos Lietuvių Tarybos vadai sakosi vėl pasiun

tę prezidentui Trumanui ir sekretoriui Marshallui ilgų 
laišką. Tame laiške jie dar kartą iškeikia bolševikus ir 
Tarybų Sąjungą ir reikalauja, kad iš Lietuvos būtų gra
žiai iššluota tarybinė santvarka ir kad Lietuva būtų iš
imta iš Tarybų Sąjungos tautų šeimos. Lietuva negalinti 
apseit ir neapseisianti be senųjų ponų. Lietuva buvusi 
tikrai laiminga, Lietuvoje tikrai klestėjus laimė ir demo
kratija prieš 1940 metus.

Šis Šimučio, Grigaičio ir Vaidylos laiškas, kaip ir 
visi pirmesnieji, be abejonės, pateko į prezidento gurbą. 
Tai puikiai žino ir laiško autoriai. Bet rašyti laiškus jie 
rašo ir, kaip atrodo, rašys jų daugiau. Ką daugiau jie 
darys? Kaip .geriau jie pasiteisins prieš tuos savo pase
kėjus, kurie jiems gausiai aukoja? Neseniai Taryba su
rinko keletą desėtkų tūkstančių dolerių. JĮ turi pasirody
ti, kad jinai veikia. Ji turi už tuos tūkstančius dolerių, 
surinktus iš lengvatikių, pasiųsti nors keletą laiškų Wa- 
shingtonan. Prastas, griešnas žmogus laišką parašys dy
kai ir pasiųs už tris centus. Bet Amerikos Lietuvių Ta
rybos laiškas prezjdentui atseina mažiausia desėtką tūk
stančių dolerių.

Todėl mes ir sakome, kad tų laiškų bus dar keletas, 
nes Taryba savo ižde dar turi keletą desėtkų tūkstančių 
dolerių ir dar tikisi daugiau gauti iš tų, kurie jais tiki ir 
jų šmugelį remia.

Tuo tarpu, aišku, Lietuvai nei šilta, nei šalta. Lie
tuvos žmonės atstato kraštą ir kuriasi naują, gražesnį, 
laisvesnį gyvenimą.

“Spivs, Drones, Bums, Hoboes” ir 
Premjeras Attlee

Patiekdamas Anglijos parlamentui planą dėl išven
gimo krizės, premjeras Attlee pasižadėjo suvaryti prie 
darbo visus “spivs”, ir “drones”. Jų esą Anglijoje tūks
tančiai. Nuo dabar ir jie turėsią naudingu darbu duoną 
užsidirbti. ■

Tie Anglijos “spivs” yra tas pats, kas pas mus bo- 
mai — valkatos ir smulkūs raketieriai. Stambieji rake- 
tieriai ton kategorijon neįeina, nes jie priklauso aukšta
jai visuomenei ir skaitomi gerbiamiausiais piliečiais. 
“Spivs” į naudingą darbą netiki ir taksų nemoka. Suk
čiavimas yra jų vyriausias užsiėmimas.

Tokių sutvėrimų, aišku, pilna kiekvienam didmies
tyje. Gerai, kad ponas Attlee su jais apsidirbs. Tas šiek 
tiek pagelbės, nes keletas desėtkų tūkstančių naujų dar
bininkų prisidės. Bet tai nebus nė lašo vandens į krizės 
jūrą. Tiesiog keista, kad didžiosios imperijos premjeras 
matė net reikalą tokį dalyką prisiminti. s

Attlee būtų pataikęs j tašką, jeigu jis būtų paskelbęs 
karą stambiesiems “spivs”, ponams palotinose, tai skait- 
lingajai Anglijos parazitijai, kuri baigia ėsti ne tik 
Churchillo kapitalizmą, bet ir Attlee socializmą. Išmin
tingasis premjeras jų visiškai pamiršti, žinoma, nega
lėjo, nes jis nėra toks naivus, jog nežinotų, kad tikroji 
Anglijos nelaimė yra toji aukštoji parazitija. Jis turėjo 
drąsos, nes žino, kad jie nepavojingi, pagąsdinti “spivs”, 
bet neišdrįso paskelbti karą palociams, nes jų bijo.

Jugoslavijos Skundas
Jugoslavijos premjeras Tito nusiskundžia, kad 

Jungtinės Valstijos stengiasi jo šalį izoliuoti, pravesti 
prieš ją ekonominę blokadą. Tit/patiekė keletą pavyz
džių. Svarbiausias iš jų, tai Jugoslav:jos.auksas Ameri
koje. To aukso vertė siekianti tarpe 45 ir 50 milijonų do
lerių. Tasai tebėra nesugražintas Jugoslavijai.

‘ Reikia žinoti, kad Jugoslavija nebuvo Amerikos 
priešas šiame kare, priešingai, ji buvo Amerikos talki
ninkė. Tačiau mūsų vyriausybė tebelaiko jos auksą!

Antras svarbus pavyzdys, sako Tito, yra tame, kad 
Amerikos vyriausybė neleido Jugoslavijai Amerikoje 
nė už pinigus pirktis grūdų ir mašinerijos!

To jau užtenka, kad ąupratus mūsų vyriausybės at- 
sinešimą linkui tos naujos ir bujojančios respublikos.

Mūsų vyriausybė panašaus atsinešimo laikos ir pin
kui kitų Balkanų respublikų. Negeriau yra traktuoja
mos Vengrija, Bulgarija, Rumunija ir Albanija. Lenki
ja taip pat padėta į tą pačią kategoriją.

• O visa paslaptis yra tame, kad mūsų vyriausybei 
nepatinka tų šalių valdžios ir ekonominės santvarkos. 
Todėl jos yra izoliuojamos ir ekonominiai, boikotuoja
mos.

Ką tuo manoma atsiekti, tai jau kitas klausimas. 
Norima, žinoma, tas šalis paklupdyti ant kelių. Bet kol 
kas, kaip atrodo, nelabai sekasi. Iki šiol pasiekta tik tas, 
kad tos šalys pastūmėtos arčiau prie Tarybų Sąjungos.

Ilgainiui ši mūsų šalies politika gali daug skaudžiau 
atsiliepti mums patiems, negu toms šalims. Tiesa, per di
delius sunkumus, bet tos šalys ekonominiai susitvarkys 
ir atsistatys. Tuo tarpu mes neteksime daugelio mar-

Jaunimas ir Mūsų Judėjimas
Rašo JONAS ORMANAS

< II.
Masė žmonių turi visokių 

palinkimų. LDS, kiek ga
lint, bando juos patenkinti 
savo veikla pažangioje dva
sioje, pažangioje atmosfero
je. Narys, pabuvęs organi
zacijoj per kiek laiko, darosi 
labiau pažangus, ir susipa
žinęs su savo talentais, sie
kias! tolimesniam jų vysty
me, ar tai būtų politikoje, 
mend, sporte, ar kur nors 
kitur. Jis ieško veikimo^ ku
ris yra pasiekęs aukštesnio 
laipsnio savo srityje. Taip 
LDS veikimas pagelbsti 
jiems savo talentus surasti 
ir vystyti.

Nei sportas, nei kitojds 
LDS veikimas nėra kokis 
nors “magiškas viliojimas” 
žmonių. Jis yra arba pasta
tytas rimtai, arba bando
mas pastatyti rimtai ir ieš
koma, vystoma tinkama va
dovybė visose srityse. Pati 
organizacija vystosi ir auga 
kartu su vadovybės vysti- 
muisi organizacijoje. Kai 
viskas geriau pastatyta, 
pats veikimas įvairiose sri
tyse patraukia daugiau dė
mesio į save tokių, kurie tu
ri panašų palinkimą.

Mes per dažnai imame 
vieną organizaciją ir ieško
me joje ydų. Jeigu suranda
me, kad viena organizacija

daugiau vienokiu veikimu 
užsiima, kai kada įžiūrime 
į ją “trūkumų.” Mes turi
me betgi žiūrėti į visą judė
jimą. Jeigu žiūrėsime į jau
nimo judėjimą, tai turimė 
žiūrėti į LDS, LMS ir LLD 
kartu — nes mūsų jauni
mas jose visose dalyvauja, 
priguli. . Jeigu žiūrėsime 
vien tiktai į LDS, tai maty
sime sporto veikimą pasta
tytą ant aukštesnio laipsnio, 
negu, meną — kas yra na
tūralu. Jeigu paimsime 
LMS, ųiatysime, kad meno 
veikla pastatyta aukščiau 
sporto. Jeigu paimsime 
LLD, tai matysime, kad ne
toli pusė tūkstančio jaunų 
žmonių priguli vien tiktai, 
kad gauti anglų kalboje 
knygas, literatūrą.

Bet paimkime viską kar
tu —- pamatysime balansą, 
kurio nematysime vienoje 
organizacijoje. Surasime ir 
sporto ir meno balansą. Su
rasime, irgi, kad nemažai 
mūsų jaunimo skaito pažan
gias knygas. Rasime, kad 
daug mūsų LDS jaunimo 
dalyvauja ir net vadovauja 
Meno Sąjungos veikime, 
kaip ir daug Meno Sąjungos 
jaunimo rasime LDS veik
loje. Vieni LMS nariai su
randa jiems patinkamo me
niško veikimo Sąjungoje, o

Prof. Vytauto Girdzijausko Laiškas Dėl 
Amerikiečių Dovanu Vėžio Institutui

Mr. A. Bimba, ( 
Brooklyn. •

1947 m. liepos mėn. 3 d. 
Vilnius.

Didžiai gerbiamas 
Tamsta! .

Jaučiu ir žinau;'•kad1Jus 
ir mūsų užjūrio tautiečius, 
prisidėjusius prie Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
Vėžio Instituto įkūrimo do
vanų pirkimo, labai domi
na, ar . pasiųstos dovanos 
pasiekė mus. Taip, pasiekė! 
Pirmoji dalis, pasiųstoji lai
vu “Tungus”, yra pilnai 
gauta, patikrinimas atlik
tas, viskas tvarkoje. Dėl 
kitos dalies nustatomi ry
šiai su atitinkamomis įstai
gomis dėl jų gavimo. Visi 
Jūsų pasiųsti tuo reikalu 
dokumentai yra gauti.

Eksperimentinės Medici
nos ir Onkologijos (Vėžio 
Ligos) Institutas nutarta į- 
kurti sostinėje Vilniuje. 
Mes skaitome, kad savo už
jūrio tautiečių norus tuo 
mes geriausiai atspėsime. 
Tam reikalui Lietuvos TSR 
Vyriausybės yra išskirti 
prie Neries kranto, netoli 
Mokslų Akademijos ir Rau- 
dopojo Kryžiaus ligoninės, 
namai, kur ir kurdiname 
naują ligoninę ir drauge 
kilnią mokslo įstaigą. Šios 
įstaigos uždaviniu, greta 
kitų grynai mokslinio pobū
džio uždavinių, bus grin
džiami kovai su vėžiu Lie
tuvoje pagrindui.

Čia pat aš noriu pareikšti 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Eksperimentinės 
Medicinos ir Onkologijos I- 
to ir savo vardu Jums as
meniškai, j tfsų vadovauja
mam Komitetui ir visiems 
tautiečiams, prisidėjusiems 
prie minėto Instituto įkur
dinimo, širdingiausią padė
ką. Jūsų gausios dovanos 
rodo, kad mūsų užjūrio 
tautiečių širdyse dega kar
šta meilė mūsų kraštui, 
mūsų naujais, tarybiniais 
pagrindais atkuriamai Lie
tuvai ir jos reikalams.

Prisimenu mūsų pasikal
bėjimą tuo klausimu Lietu
voje — Vilniuje. Ir štai, 
kaip matote, ryšiai mūsų 
užjūrio tautiečių su savo 
kraštu, su Lietuvos Tarybi
ne Soc. Respublika yra gi
lūs, širdingi, jie mums yra 
be galo brangūs, ir tikiuos, 
tie ryšiai ateityje bus dar 
tampresni.

Priimkite širdingiausius 
linkėjimus, siunčiamus 
Tamstai, dr-gas Bimba, nuo 
mano šeimos, d-gės Girdzi- 
jauskienės-žiurlytės P. ir 
manęs.

Geriausio pasisekimo lin
kiu Tamsta visame darbe 
ir siekimuose, kuriuos ben
drai ugdome.

Prof. Vyt. Girdzijauskas
Eksperimentinės Medici

nos ir Onkologijos Instituto 
Direktorius

ketų Amerikos pramonės gaminiams. Tokia trumpare
giška’ politika pagreitins Amerikoje ekonominę krizę, 
apie kurią iau dabar visi kalba ir kurios taip labai visi 
bijo.

Mūsų užsieninė politika pilna prieštaravimų. Mūsų, 
aukštieji pareigūnai nesilaiko savo žodžių. Pavyzdžiui, 
jie sako, kad mums taipgi nepatinka režimai Turkijoje 
ir Graikijoje. Bet mes tiems režimams skoliname šimtus 
milijonų dolerių. Jie sako, kad mums taipgi nepatinka 
padėtis Chinijoje, bet mes Chiang Kai-šeko režimą šeria
me doleriais ir ginklais. Jie sako, kad mums nepatinka 
Holandijos karalienės karas prieš Indoneziją, bet mes. 
žadame Holandijai suteikti milžinišką paskolą iš Tarp
tautinio Banko.

Jų žodžiai paremiami darbais tik tada, kai einą rei
kalas apie naująsias demokratijas. Nesimato, kad prem
jero Tito ar vado kurios kitos Balkanų šalies nusiskun
dimai susilauktų tinkamo dėmesio iš mūsų vyriausybės 
pusės.
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sportą Liet. Darb. Susivie
nijime. Taip pat yra ir LDS 
narių, kurie veikia ir LDS 
sporte ir LMS mene. Bet 
yra ir tokių, kurie sporto 
nemėgsta, o dalyvauja vien 
tiktai meniniame veikime, 
taip pat, kaip yra tokių, ku
rie meniško veikimo ne
mėgsta ir dalyvauja vien 
tiktai sporto veikime. Tai to
kie žmonės. Nejaugi tie, ku
rie nemėgsta sporto ir ban
do “surasti balansą” tarpe 
sporto ir meno veikimo LDS 
veikloje, nori, kad tuos, ku
rie vien dėl sporto veiklos 
priguli prie LDS, išbrauk
tume arba neduotume jiems 
sportu užsiimti? Būtų ne
sąmonė.

Kaip atkartotinai sako
me, kad mes dar turime per 
mažai sporto — turime jį 
ne mažinti, bet didinti. Mes 
turime taipgi pakelti mūsų 
veiklą Meno Sąjungoje ant 
aukštesnio laipsnio, kad tie, 
kurie turi palinkimą prie 
meno veiklos, neturėtų eiti 
kitur jos ieškoti.

Mūsų vadovybėse labai 
stoka pralavintų spėkų. Mes 
labai dažnai turime pasta
tyti vadovybėje žmogų, bile 
jis apsiima, ar jis turi tam 
veikimui plėsti talentą, ar 
ne, ar jis yra susipažinęs su 
veikla, ar ne. Todėl mums 
reikia lavinti žmones, ypa
tingai jaunesnius, kurie tu
ri palinkimų mene, sporte, 
ir t.t., organizacin. suprati
mo, ir traukti juos prie va
dovybės. Kitaip mūsų veik
los kai kurios sritys jau ir 
dabar randasi be vadovy
bės arba, geriau sakant, be 
tinkamos vadovybės.

Jaunimas ir Politika
Dabar prieiname prie po

litinės jaunimo veiklos. Čia- 
mes esame silpni. Mes turi
me daug jaunimo mūsų ma
siniame judėjime, kuris 
abelnaL yra pažangūs. Bet 
jis dar nepajėgia išvystyti 
tinkamos politinės vadovy
bės. Kas čia kaltas, kodėl 
politinės veiklos ir apšvietos 
mes neturime pakankamai?

Čia būtų gerai apsidairy
ti. Čia kalta ne vienS, kuri 
organizacija, ne vienas ku
ris nors asmuo, bet visas 
mūsų pažangusis judėji
mas. Mes nededame užten
kamai pastangų, kad jauni
mą tinkamiau politiniai ap
šviesti.

Pradėkime su mūsų spau
da. Nors mes, pažangieji 
lietuviai, turime geresnius 
ir geriau ištobulintus anglų 
kalboje skyrius, negu kitos 
srovės, bet jų dar neužten
ka. Labai mažai pastangų 
dedama į tai, kad įtraukus 
daugiau jaunų spėkų į mū
sų organizacijų vadovybes, 
prie mūsų laikraščių. Pa
vyzdžiui, mes neturime nei 
vieno jauno, čia gimusio 
draugo prie Laisvės redak
cijos kuris būtų lavinamas 
redakcijos darbui. Kodėl? 
Turime Laisvėje anglišką 
skyrių — vieną lapą savai
tėje, kuris tiktai liuoslaikiu 
suredaguojamas. Vilnyj pa
naši padėtis. Kiek jaunų čia 
gimusių dirba prie redak-. 
cijos? Tiktai vienas, kuriam 
rūpi tiktai angliško sky- 
riaus redagavimas. Nors 
skyrius yra vystomas ir ge
rinamas, bet argi negalėtų 
būti bent pora jaunesnių, 
kurie būtų lavinami redak
ciniam darbui ir čia?

Žinoma, čia reikia turėti 
jaunų žmonių su tam tik
rais gabumais. Jiems reikia 
ir alga mokėti panaši, kaip 
kad jie . gautų panašiame 
užsiėmime kitur. Nes eko
nominiai spaudžiamas jau
nas žmogus eis ieškoti dar
bo ten, kur jis galės geres
nę algą gauti. O mūsų al
gos nėra taip patraukian
čios, taip geros. Sunku gau

ti jauną žmogų, kuris taip 
pasiaukotų, jog nepaisyda
mas, kas jam bus rytoj, pa
sidarytų karjerą judėjime, 
faktinai atsisakydamas nuo 
normališko šeimyniško gy
venimo. Jeigu jis apsives, jo 
žmona turi irgi dirbti. Jei
gu' šeimos susilauks, tai tu
ri eiti kitur ieškoti geresnės 
algos, kad galėtų pragyven
ti, nes trys žmonės negalės 
iš jo vieno algos pragyven
ti.

Mes kalbame apie išleidi
mą atskiro laikraščio jau
nimui, apie parašymą bro
šiūrų anglų kalboje tam tik
rais svarbiais klausimais. 
Bet kaip mes tą viską at
sieksime? Leidžiant savaiti
nį laikraštuką, reikia ne 
tiktai už popierą užmokėti, 
bet ir už spaudą, ir reikia 
alga redaktoriui uždirbti. 
O pasiekti būsimus skaity
tojus, čiagimius, yra gana 
sunku. Be senesniųjų^ veikė
jų pagalbos negalima.

Kaip su apšvieta, taip ir 
su sportu, dar iki šiol nega
lima ką nors didesnio pada
ryti be senesniųjų veikėjų 
pagalbos.

Draugai Ukrainai pradė
jo naują dalyką. Jie pavedė 
vieną numerį į savaitę savo 
dienraščio čia gimusiems 
suredaguoti ir išleisti. Jie 
renka ir prenumeratas tai 
laidai ir bando sudaryti ne
mažą skaičių to numerio 
skaitytojų. Jie pradėjo šį 
darbą pora mėnesių atgal, 
laikraštis/gražus ir įdomus. 
Jo turinys vis gerinamas. 
Čia jie išrišo klausimą sa
vaitinio jaunimo laikraščio, 
kurį gauna visi dienraščio 
skaitytojų sūnūs ir dukte
rys ir specialiai prenumera
toriai to skyriaus. Ar nerei
kėtų apie tai pagalvoti ir 
mūsų redaktoriams? (UJ<- 
rainų - angliška laida turi 
vieną puslapį ukrainiška 
kalba). .

Kalbant apie brošiūrą, 
kurios, kaip atrodo, visi yra 
taip labai ištroškę, kaip ji 
bus platinama? Kai Lietu
va tapo tarybinė, išėjo iš 
spaudos labai gera brošiū
ra “The New Lithuania,” 
parašyta labai gabios rašy
tojos, Anna Louise Strong, 
čia tai jau buvo anglų kal
boj brošiūra Lietuvos klau
simu. Kiek mes, pažangūs 
lietuviai, jos išplatinome? 
Drg. šolomskas sako, kad 
per ALDLD buvo užsisakys 
ta jos 2,000. Ji buvo išsiun
tinėta ALDLD kuopoms 
daugiausiai, o tos kuopos 
centrui užmokėjo už apie 
tūkstantį. Reiškia, mažiau, 
kaip tūkstantis buvo išpla
tinta, nes kai kurios kuopos 
neišpardavusios visų, už vi
sas prisiųstas užmokėjo.

Dabar išleistume naują 
brošiūrą panašiu klausimu 
— ar mes ir ją taip pat pla
tinsime? Kai kurie atsakys: 
“Kodėl pats jaunimas jos 
neplatina?” Bet ir čia, be 
senesnių veikėjų pagalbos, 
mes negalime daug jaunimo 
pasiekti.

Kitas didelis darbas stovi 
prieš mus, tai suorganizavi
mas Lietuvių Balsuotojų 
Kliubų. Tai bus įvairių ko
lonijų veikėjų darbas. Čia 
gera proga pasidarbuoti, 
kad įtraukus kuo daugiau- 
sda jaunų, čia gimusių spė
kų. Kiek tas ^pasiseks, ir 
kiek veiklūs bus tie balsuor 
tojų kliubai, tiek pažangia
jam judėjime pakils politinė 
veikla jaunųjų tarpe. Ar 
mūsų veikėjai ruošiasi tam 
darbui?
’ Auklėjimas naujų politi
nių jėgų jaunimo tarpe yra 
didelis darbas. Vien tiktai 
pasakyti, kad “Šiandien yra 
Pirmoji Gegužės, švęskite, 
nelaikykite choro repeticijų,

neikite bowlyti,” nėra jokia » 
apšvieta. Kur tie draugai 
būna per ištisus'metus tar
pe gegužinių, kad perduotų 
gegužinės svarbą chorui ar- < 
ba bolininkams?

Ar mūsų vadovaujanti 
draugai kolonijose bei cen
truose turi pasirinkę sau 
“įpėdinius” iš čia gimusių 
tarpo, kurie jiems pasenus 
arba numirus, galėtų užimti 
jų vietas? O tą reikia pada
ryti, ir reikia lavinti, sąmo- 
nininti ir duoti jiems ko 
nors geresnio pasiskaityti, 
politiniai ir organizaciniai 
apsišviesti. Taip dirbdami, 
turėsime daugiau jaunų > 
žmonių.

Kur mūsų ALDLD? Ar 
mes dedame daug pastangų 
įtraukimui jauno amžiaus 
žmonių į šią organizaciją, 
idant jie galėtų gauti gerų 
apysakų — knygų pasi
skaityti? Kur' mūsų LLD, 
LMS ir kitos organizacijos 
yra platinusios “New Mas
ses,” “Worker,” ir kitas 
svarbias anglų kalboje kny
gas, brošiūras, laikraščius, 
žurnalus? Tas jau seniai pa
miršta. O čia ne vien LDS 
organizacijos darbas, bet vi
so pažangaus judėjimo dar
bas. Kaip kitaip mes papil- * 
dysime savo eiles? Man ro
dosi, kad LLD dąrbas jau
nime irgi reikėtų kada nors 
išstudijuoti ir padėti ant ge
resnių pamatų, kad ji galė
tų didesnę rolę čia sulošti.

Mes turime anglų kalboje 
skyrius spaudoje. Ar kolo
nijose draugai ragina jau
nimą .juose rašyti? Ar yra 
draugų, kurie jaunimą ra
gina bandyti rašyti lietuviš
kai? Redakcijos galės su
naudoti jų raštus, kad ir 
reikėtų juose pataisyti gra
matiką. Bet rašinėdami, 
jie galų gale ir gramatiką 
išmoks.

Buvo iškeltas klausimas, 
kad visa viltis pažangiojo 
lietuvių kilmės jaunimo, tai 
jo dalyvavimas “ameriko
niškame” pažangiajame ju
dėjime. Man išrodo, kad čia 
yra klaidinga mintis, ir kad 
ji gali daug blogo mums pa
daryti. Priimant šią teoriją, 
reikštų palikimą viso lietu
vių jaunimo, kuris neskai
tomas pažangiu, pas mūsų 
priešus. Tai būtų dizertavi- 
mas, pabėgimas iš tos vie
tos, kur lietuvių jaunimas 
gali geriausią rolę sulošti 
pažangiajam judėjimui.

Seniau buvo tokia idėja, * 
būk Amerikoje veikia tirpi-* 
nimo puodas (melting pot), 
ir tisi čia gimusieji, ypatin
gai, yra produktais to “ihelt- 
ting pot.” Bet tikrenybėje, 
to nėra.* Pas mus visus, ar 
čia gimusius, ar ne, yra lie
tuviškumo. Pas ateivius jo 
yra daugiau, pas čiagimius 
yra mažiau. Vienok yra 
bendras interesas, kuris mus 
visus jungia. Todėl, mums 
reikia pritaikyti mūsų vei
kimą prie jų. Didžiuma čia 
gimusio jaunimo nesisarma- 
tina prisipažinti, kad jie 
yra lietuvių kilmės. Jiems 
smagiau dalyvauti lietuvių 
parengimuose, n e p a i sant, 
kad komerciniuose jie gal ir 
rastų geresnę orkestrą šo
kiam, puošnesnę salę. Jiem, 
smagiau sporte dalyvauti 
bendrai šu kitais lietuviais, 
smagiau chore dainuoti lie
tuviškai, negu angliškai.
' Yra* daug dalykų apie 
lietuvius, kurių čiagimiai 
nesupranta. Bet už tai kalti 
senesnės kartos vėikėjai, 
kad nepajėgia juos tinka
miau apšviesti.

(Bus daugiau)

London. — • Tik vienas 
anglas įkalintas 6 mėn. už 
riaušes prieš žydus.

2 usl., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 11, 1947



KUR SUVALGOMA IR SUGERIAMA DAUGIAUSIA LIGŲ PERU
Kiekvienas kada nors 

jautėsi nei sveikas nei ligo
nis. Rodėsi, be jokios prie
žasties smegeninė atbuku
si, kaip pakulų privaryta. 
Nors nieko neskaudėjo, bet 
pasaulis buvo nemielas: bu
vome aptingę, neturėjome 
palinkimo bet ką veikti, o 
ypač nesisekė protinis dar
bas. Tokiuose atvejuose ne 
karta sakėme, “turbūt, ką 
užvalgiau.”

Taip sakydami, dažnai 
mes atspėjome priežastį: 
buvome užvalgę arba užgė
rę ligos perų. Jie dar ne- 
parbloskė mūsų, bet padarė 
taip, kad jautėmės, anot 
suvalkiečių patarlės, kaip 
“žalias - nedegęs.”

Tatai gali pasitaikyti nuo 
nešvaraus valgio bei gėri
mo namie, liet šimtais sy
kių daugiau pasitaiko nuo 
maisto ir gėralo valgyklose 
ir kitose viešumos užeigose.

“Nesijausti nuo užvalgy- 
mo” tai tik maža blogumo 
dalelė. Užterštas maistas 
tūkstančius tikrai paguldo 
ir daugeli numarina.

Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Įstaiga Wa
shingtone neseniai raporta
vo 23,765 susirgimus nuo 
maisto per 12 mėnesių, bet 
buvo 20 kartų daugiau su
sirgimų, negu pranešta, 
kaip skaičiuoja ta valdžios 
įstaiga. Tai būtų pusė mi- 
liono. Tie žmonės valgyklo
se - gėryklose apsikrėtė 
nuodingais, stafilokokkais, 
streptokokkais, bot ulino

' bakterijomis bei kitų ligų 
mikrobais.

Kas Patirta New Yorke 
z New Yorko miesto svei
katos komisionierius, dr. 
Israel Weinstein jau keli 
mėnesiai varo vajų valgyk
loms apvalytį. Jis su savo 
bendradarbiais atrado pa
vojingo b rudo net bran
giuose, blizgančiuose res
toranuose.

“Mes matėme maistą, ku- 
! ri terliojo žiurkės ir pelės, 
— sako dr. Weinstein. — 
Atmatos nebuvo uždengtos, 
ir jų nešvarumus nešiojo 
musės ir tarakonai, vaikš
čiodami virtuvių stalais. 
Mes atradome kirmėlaites 
ir vabalus produktuose, iš 
kurių valgiai gaminami. 
Ant išplautų stiklų kraštu
kų buvo lūpų dažų palaikai 
su bakterijų knibždynais; 
ant išmazgotų šaukštų ir 
šakučių matėme seilių ir 
maisto liekanų.”

O daugumoje kitų miestų 
ir valstijų blogiau, negu 
New Yorke.

Pennsylvania. — Virėjo 
padėjėjas vienoje žinomoje 
Philadelphijos valgykloje iš 
ryto rado įkritusią ir pasti
pusią žiurkę taukuose. Jis 
norėjo išmesti tuos taukus 
laukan. Virėjas riktelėjo 
jam, “nebūk varjotas!” Pa
ėmę žiurkę už uodegos, nu
metė j statinę, ir šildo tau
kus1 .valgiams. Tas virėjo 
padėjėjas buvd velionis lie
tuvis Bugailiškis.

mu susirgo 270 žmonių nuo 
apnuodyto maisto. Visi jie 
buvo valgę susmulkinto 
kumpio su salotomis. Val
gyklos savininkas tvirtino, 
kad valgis buvęs labai šva
rus. Kumpis, girdi, susmul
kintas mašinoje, ir jokia 
ranka jo nečiupinėjo. Svei
katos inspektorius tuomet 
tarė: “Na, tai pažiūrėsime, 
kas toje mašinoje.” Mašina 
viduj atrodė niekuomet ne
valyta, priskretusi sugedu
sių mėsos palaikų, o juose 
— pilna ligos bakterijų.

Vakarines Valstijos. — 
Valgyklų inspektoriai va
kariniame Amerikos pajū
ryje atrado tokių užkandi
nių ir restoranų, kur iš at
matų vamzdžių varvėjo 
srutos ant mėsos ir kitų 
maisto medžiagų. Naktimis 
žiurkės ir pelės kėlė karni- 
valus ant tų valgių. Miltuo
se raitėsi kirmėlaitės, neuž
dengtose atmatų dėžėse 
zirzė musės. Iš atmatų jos 
lėkė ant stalų ir valė sau 
kojas į valgytojų maistą' ir 
indus.

Virginia. — Viename šios 
valstijos mieste ūmai susir
go 30 žmonių. Visi jie buvo 
valgę “pajaus” tame pačia
me restorane. Tad nuvyko

ten sveikatos inspektoriai 
ir atrado' šitokią kiaulystę: 
“Pajaus” tešla virtuvėje 
laikoma neuždengtame ku
bile: naktį per tešlą bėgio
jo žiurkės. Jos paliko tešlo
je savo mėšlo; o mėšle buvo 
tokios pat bakterijos, kaip 
ir pajuose, nuo kurių tie 
žmonės susirgo.

Saldieji Gėrimai ir 
Frankfurtą i

Bakteriniai nešvarumai 
susirgdina didelį skaičių 
žmonių “hot dogs” (dešru- 
kių) užkandinėse ir saldžių
jų gėrimų parduotuvėse, net 
vaistinėse. Nuo to nukenčia 
ypač vaikai, keliolikiniai 
berniukai ir mergaitės, ku
rių' milionai smaguriauja 
tokiose užeigose.
Eibes Bakteirjų Išplautuo

se Induose
Jungtinių Valstijų Svei

katos Įstaiga andai pasiun
tė keliaujančias laboratori
jas ištirti valgyklų švarą 
156-se miestuose. Tyrinėto
jai aplankė 5,400 valgyklų 
ir įsigėrimo vietų ir paėmę 
iš jų 50,000 indų, puodukų; 
stiklų,t šaukštų ir panašių 
stalinių įrankių. Valdiniai 
specialistai tyrė tuos indus 
ir šaukštus, vartodami mik

roskopus ir kitus moksli
nius instrumentus. Paskui 
jie davė tokį raportą:

72 iš kiekvieno šimto val
gyklų palieka induose pa
vojingai daug bakterijų. 
Astuoniose saldžiųjų gėri
mų krautuvėse viename di
deliame mieste ant kiekvie
no numazgoto šaukšto bu
vo vidutiniai 2,800 bakteri
jų, o ant kiekvieno vadina
mo “švaraus” stiklo po 390 
tūkstančių bakterijų. Ant 
kiekvieno išplauto alaus 
stiklo devyniolikoje saliūnų 
pasirodė vidutiniai po 7 mi- 
lionus bakterijų.

O gydytojų pripažinta, 
kad jeigu ant indo ar šauk
što daugiau kaip šimtas 
bakterijų, tai jos gręsia li
gos pavojum valgytojui ar 
gėrikui. Žmogaus organiz
mas atsilaiko tik prieš tam 
tikrą ligos perų skaičių; o 
jei tokių perų perdaug, tai 
dažnai jie ima viršų ir par- 
bloškia žmogų.

Plaunamasis Vanduo
Valdiniai , bakteriologai 

paėmė po truputį vandens, 
kuriame buvo išmazgoti in
dai 54-se valgyklose. Kiek
viename arbatiniame to 
vandens šaukštelyje viduti
niai buvo suskaityta 400

Apdovanoti Lietuviai
Laike Antro pasaulinio 

karo tarybinės tautos sun
kią karo našta nešė bendro
je Jungtinių Tautų kovoje. 
Sovietų Armijoje buvo ap
dovanota medaliais ir ordi
nais 2,456,023 žmonės. Jų 
tarpe lietuvių apdovanota 
2,029 oficieriai ir kovūnai.

Sausio 28 d., 1945 metais, 
Sovietų Armija, jos eilėse 
ir Lietuvių Divizija, pasku
tinius hitlerininkus nugalė
jo ant Lietuvos žemės ir 
ant amžių Lietuvos terito
riją apvąlė nuo vokiečiu įsi
veržimo. Ir to pasiekė tie, 
kurie dirba pastovios pa
saulinės taikos gerovei.

Jūrų Gelmės
Šimtas metų atgal dar 

nebuvo žinoma apie , jūrų 
gylį. Dabar jau plačiai tas 
tyrinėjama. Pakraščiais ir ' 
arti prieplaukų ne vien iš
tiriama vandens gilumas, 
bet, daromi pagilinimai ten, 
kur jie reikalingi.

Vietomis jau surasta a- 
pie septynių mylių jūros 
gylis. Giliausia vieta suras
ta Ramiajame Vandenyne, 
kur yra 14,050 pėdų.

Tyrinėjimui naudojama 
specialiai įrengimai. Yra 
įtaisyta batisfera (uždara 
kamera su tvirtais lan
gais). Joj įsileidžia tyrinė
tojas gan giliai į jūrą. Vie
nas amerikietis, 1934 me
tais, tokioje batisferoje ty
rinėjo jūras netoli Bermu
dus salos. Jūroj jis matė 
keistų žuvų, dideliais danti
mis, išduodančias įvairias 
šviesas. Jūrų gylis įdomus, 
bet toli dar neištirtas.

ITALIJOS LAKŪNŲ 
STREIKAS

Roma.— Sustreikąvo Virš 
1,000 naminių Italijos laku-* 
nų; reikalauja daugiau al
gos. ’ ‘ ___ .

Šių žodžių rašytojas se- 
niaus nuėjo su mergina į 
madingą valgyklą ir įsigė
rimų vietą Piladelphijoj ir 
užsisakė steika dviem. Toje 
valgykloje pažangus lietu
vis Sp. turėjo atsakingą pa
reigą. Jisai priėjo ir sako 
kaip artimam pažįstamam: 
“Aš nepatarčiau steiko šį 
vakarą. Kitą kartą pasa- 
kvsiu, kodėl.” Po savaitės 
kitos jis pasakė, jog stei- 
kas buvo storai aptrauktas 
žalsvais pelėsiais ir pūliais. 
Bet uždrausta mest šalin. 
Todėl steikas buvo “iššu
kuotas” geležiniu šepečiu ir- 
nušertas kitiems kostume- 
riams.

Kitame Pennsylvanijos 
mieste 11 žmonių susirgo 
nuo saldžių gėrimų, kuriuos 
gėrė tiesiog iš butelių. Svei
katos inspektorius pradėjo 
tyrinėti ir atrado du colius 
dumblo dugne bako, kur 
buteliai laikomi. Pulkai ta
rakonų drąsiai piknikavo 
toje saugioje jiem patalpo
je. Jie milionais bakterijų 
apkrėtė butelių kakliukus.

Sveikatinis tyrinėto j as 
užtiko ir .šitokią užkandinę 
Pennsylvanijoj. Kada žmo
nės pavalgo, tai sviesto pa
laikai nuo jų lėkščių su- 
krapštomi daiktan, vėl su
daromi į plyteles ir duoda
mi kitiems valgytojams. Li
kę sučiupinėti bei suseilėti 
duonos gabaliukai surenka
mi ir iš jų gaminamas pu
dingas sekamiem kostume- 
ri-am. • [

Taip valgių palaikus nau
doja’ ir tūksančiai kitų res
toranų.

Nuo stalų suneštomis, pa
vartotomis s e r v etėmis 
(napkinais) daugelyje val
gyklų^ yra šluostomi indai 
po išplovimo. Galima įsi
vaizduot, kaip lūpų ir čiau- 
dalų bakterijos nuo tų ser
večių prikimba lėkštėms ir 
puodams. \

Georgia. — Kartą čia ur

Užbaigę 80-jo kongreso sesiją, senatoriai grįžta namo. Tūli iš ju kovojo už mū
sų reikalus, kiti^ prieš mus. Dabar, esant namie, piliečiams proga organizacijų dele
gacijose ir asmeniškai atlankyti juos ir pasakyti, ka jūs manote apie jų darbus pra
eityje ir ko tikitės iš jų, kada jie vėl sugrįš į Washingtona pradžioje ateinančių 
metų. Iš kairės: Claude Pepper, Floridos demokratas; Homer Ferguson, Michiga- 
no republikonas; James E. Murray, Montanos demokratas; John Sparkman, Ala
bama demokratas; Raymond E. Baldwin; Conn, republikonas; J. Howard McGrath, 
R. I. demokratas; S. L. Holland, Floridos dem. ir A. W. Robertson, Virginijos dem.

FAKTAIS REMTI MARGUMYNAI
-KO DAUGUMAS DAR NEŽINO

eilė

rankų, 
tie vy-

nedorų

BALTIEJI GYVENTOJAI 
ČIONAI PIRMIAU 
KOLUMBO

Pirmiau negu Kolumbas 
atrado ir atvyko į šį kraštą, 
šiaurinėje Amerikoje jau 
gyveno baltieji žmonės — 
apie keturis šimtus metų 
su virš pirmiau jo atvyki
mo. Kolumbas, žinoma, to 
nežinojo. Bet sausžemyje, 
kurį jis atrado, jau buvo 
koks tuzinas arba daugiau 
europiečių įkurtų kolonijų, 
kaimelių bei ūkių, įsikūru
sių čionai nuo 400 iki 500 
metų anksčiau.

KIEK DRUSKOS TURI 
GREAT SALT LAKE

Didžiajame druskos eže
re — Great Salt Lake — 
randasi 20 nuošimčių drus
kos arba sūraus mineralo.

TIBETO VALDONAS
Tibeto kraštą valdo 13 

metų chinietis berniukas. 
Jis yra vadinamas 14-tuoju 
Dalai Lama, civiliu1 ir reli
giniu valdonu. Šis jaunas 
valdonukas buvo įsostintas 
1940 metų vasario 22 d.

MILŽINIŠKAS KIEKIS 
VANDENS —TIK VIENA 
PĖDA JŪROJE

Kad pakėlus jūros aukš-„ 
tuma tik viena pėda dau
giau, reikalinga būtų 26,- 
828 kubiškos mylios van
dens.

Ngentės indėnai iš šiaurinės 
Meksikos. — Jie kartais 
yra įbėgę 100 mylių į die
na, u

KO DARWINAS NESA
KĖ APIE EVOLIUCIJĄ

Kai kas pasakoja, būk 
garsusis evoliucijos moksli
ninkas Darwinas yra nuro- 
dinėjęs,.jog žmogus išsivys
tė iš beždžionės. Tokio da
lyko Darwinas niekad nėra 
sakęs, net ir panašios min
ties jis nėra turėjęs. Dar
winas savo teorijoje apie 
gyvybės evoliuciją tik aiš
kino, kad žmogus ir bež
džionės turėjo bendrą pro
tėvį. Tokiame gi jo pareiš
kime, kaip matot, yra dide
lis skirtumas. v

ŽMOGAUS PAJĖGUMAS 
BĖGIME PER DIENĄ

Kaip toli žmogus gali nu
bėgti per dieną, sprendžia
ma pagal bėgimo rekordą, 
kurį padarė Tarahumare

KIEK DAUGIAU YRA 
AMERIKOJ MOTERŲ

Rupiai skaičiuojant, 
Jungtinėse Valstijose ran- 
•dasi apie 230,000 moterų 
daugiau, kaip vyrų.

Iš KUR PAPROTYS DA
LINTI CIGARUS, KAI 
GEMA KŪDIKIAI

Pas ąmeriikečius yra .įsi
gyvenęs toks paprotys, kad, 
gimus kūdikiui, tėvas apdo
vanoja draugus cigarais. 
Toks cigarų dalinimo pap
rotys yra blaivybės pasek
mė, nes pirmiau buvo pri
prasta, vietoj to, fundyti 
gėrimus. Naujagimio tėvas 
užeidavo į saliūną ir už- 
pirkdavo gėrimus “ant viso 
barę” — į sveikatą naujai 
gimusioje., Šią paprotį, ta
čiau, prisėjo pakeisti, atsi
radus blaivininkams, kurie 
buvo įsižadėję nevartoti 
svaigalų. Tuomet gėrimų 
vietą užėmė cigarai.

i

zgojami tiktai šiltu bei 
drungnu vandeniu. Toks 
vanduo nenaikina bakteri
jų, bet tik jaukiai jas iš- 
maudo ir padeda joms dar 
smagiau veistis, kaip sakė 
pirmesnis New Yorko in
spektorių raportas.

Bakterijoms naikinti, rei
kia indus bent dviem minu
tėms mirkyti vandenyje, 
turinčiame 170 iki 180 laip
snių karščio. O tai toks 
karštis, kurio negali pakęs
ti mazgotojų rankos. Bakte
rijas išplikinti galima būtų, 
tiktai vartojant tam tikras 
mašinas indams plauti. Bet 
milžiniška valgyklų daugu
ma nenaudoja mazgojamų
jų mašinų ir duoda bakte
rijoms tik smagias ranki
nes maudynes.

Jeigu vanduo negana 
karštas, tai indai turėtų bū
ti dezinfektuojami tinka
mais chemikalais, kaip pa
taria Jungtinių Valstijų 
Sveikatos įstaiga Washing
tone. Bet labai mažai val
gyklų švarina savo indus 
tokiais chemikalais.

Sveikatos inspektoriai 
taip pat turėtų laiks nuo 
laiko tikrinti visų valgyklų 
darbininku ir tarnautojų 
sveikatą, ir niekam neleist 
valgykloje dirbti, kol jis iš- 
sigydys nuo limpamos, ligos.

Kas gi visa tai galėtų 
padaryti? Tiktai piliečių 
budrumas ir veiklumas. Tik 
jie tegali priverst vietines 
valdybas ir valgyklas vyk
dyti sveikatos taisykles.

N. M.

tūkstančių bakterijų. Kelių 
restoranų lėkštės ir puodai 
buvo išplauti dar pavojin- 
gesniame vandenyje, kur 
kiekviename arbatiniame 
šaukštelyje vandens buvo 
po pustrečio miliono bakte
rijų. ' Tai tiek pavojingų 
mikrobų, kaip atmatų vam
zdžiuose - surpaipėse.

Kuom Galima Apsikrėsti
Gydytojai jau seniai 

skelbia, kad nuo nešvarių 
šaukštų, puodukų, stiklų ir 
lėkščių galima apsikrėsti 
tokiomis ligomis, kaip džio
va, ’ influenza, difterija, 
plaučių uždegimas (pneu
monia), šiltinės, kraujali- 
gė, vidurių plėvių uždegi
mu, slogomis ir visa 
kitų ligų.

“Nesivest Panelės į 
Toiletą”

Bet daktarai juokaudavo, 
kada vyras sakydavosi ga
vęs lyties ligą, sifilį ar go
norėją, išeinamojoj vietoj. 
Jie pašiepdavo: “Vestis sa
vo merginą į toiletą, tai 
per prasta vieta.” Daugelis 
manydavo, kad negalima e- 
są apsikrėst sifiliu nuo val
gio ar gėrimo.

Bet neseniai keli profe
sionalai bičiuliai netikėtai 
susirgo sifiliu New Yorke. 
Jie vienas kitam bažijosi, 
kad nėjo pas mergas. Visi 
jie valgydavo toje pačioje 
valgykloje, ant kurios, to
dėl, ir krito nuožiūra. Bu
vo pasiųsti sveikatos in
spektoriai ir surado sifilio 
žaizdas ant virėjo 
Tad paaiškėjo, kur 
rai gavo sifilį.

Mažai tėra tokių
valgyklose tarnautojų, ku
rie tyčia norėtų apkrėsti 
kostumerius lytinėmis ligo
mis. Tūli patys nežino, kad 
jie. lytiniai ligoniai. Ta- 
čiaus, retkarčiais pasitaiko 
blogvalių tamsūnų, kurie 
sapalioja, kad jeigu kitam 
perleisi sifilį, tai “pats 
greičiau išgysi”. Šių žodžių 
rašytojas yra girdėjęs to
kias pašlemėkų šnekas.
Paskelbt Bakterijų Skaičių

West Virginia. — Miesto 
Wheelingo vyriausybė pa
skelbė vietiniuose laikraš
čiuose, kiek inspektoriai ra
do bakterijų ant indų ir 
šaukštų kiekvienoje valgyk
loje.

Kiti miestai turėtų imti 
pavyzdį iš Wheelingo. Tuo
met patys valgytojai pa
baustų savininkus, neidami į 

i bakterinius restoranus, iki 
sveikatos inspektoriai ga
lės raportuot, kad tie resto
ranai jau apšvarinti.
Gatavų Užkandžių Krautu

vės - Delikatessenai
Buvo manoma, kad deli- 

katessenuose, gatavų už
kandžių krautuvėse, val
giai gana švariai laikomi. 
Bet sveikatiniai New Yor
ko inspektoriai praeitą sa
vaitę atrado, kad ir daugu
ma delikatessenų yra bak
terinių ligų peryklos. Per 
dieną jie aplankė 60 tokių 
užkandinių ir užgrobė kelis 
šimtus svarų pavojingai ap
terštų valgių. Pasirodė, kad 
tiktai 12 iš 60 delikatessenų 
gana švariai užlaikė mais
tą, o 48 laužė sveikatos į- 
statymus.

Reikalingas Vandens 
Karštis

Didžiojoj daugumoj val
gyklų indai ir šaukštai ma-

Sparta-Greitis
Žinoma, kad žmogaus 

sparta negali prilygti prie 
arklio, gi arklys jau nesu
spės su orlaiviu. Karininkai 
apskaitliuoja spartą taip. 
Kad nugalėti 20-mts kilo
metrų, apie 13-kos mylių 
atstą, tai pėstininkams ima 
4 arba 5 valandas laiko.

Raitelis tą atstą įveikia į 
2 valandas.

Tankas į 20 arba 30 mi
nučių.

Lėktuvas į 2 arba 3 mi
nutes.

Kanuolės kulka į 1 minų-

Tai matome, kokis didelis 
skirtumas, kur žmogus į- 
veikia į 4-5 valandas, tai 
lėktuvas į 2-3 minutes! Ra
dijo bangos tokią atstą nu
gali momentaliai.

“Caržs Kanuolė”
Maskvos Kremliuje stovi 

“Caras - Kanuolė.” Rusija 
I dar senovėj pagarsėjo savo 

■ artilerija. Caro Jono Tre-* 
čiojo viešpatavimo laikais 
daug buvo pagaminta ka- 
nuolių, kurių pagalba su
mušta vękiečiai, totoriai, 
švedai ir kiti.

Jas gamino vadovystėje 
Andrejo Čachovo. 1586 me
tais buvo pagaminta “Ca
ras - Kanuolė”, kurios ger
klė diametriškai turi 
centimetrus, apie 30 colių 
Ji sveria 39 tonus, jos ilgis 
apie 17 pėdų, o sviedinis 
sveria apie 2,000 svarų.

NITRATŲ SPROGIMAS 
PRAŽUDĖ 10

Melbourne, Australija. — 
Natro (sodium) nitrato pri
krautas, anglų laivas su
sprogo čia uoste. Žuvo 10 
žmonių.

3 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 11, 1947.
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Rašo Ieva
(Tąsa)

Viena nelaimė sekė kitą.
Ir taip pavargo Šimonis, turtingiau

sias toli ir plačiai žinomas ūkininkas.
Sutirpo ūkis ir jo turtas, kaip vaško 

gabalėlis ugnyje.
Vargais negalais išsistūmėjo per žie

mą ir per sekančią vasarą Šimonis. O 
rudenį atidavė ūkį sūnui.

Pats įgulė į ligos patalą..
O Šimonienės vos šešėlis beliko. Tik 

vieno ji dar laukia: kad pareitų nors 
kartą Mikelis iš Karaliaučiaus. Dar vie
ną kartą jį pamatyti!

— Tada jau galiu eiti namo, — šaky-, 
davo ji.

Mikelis parašė Krizo vestuvėms tik
rai pareisiąs. ♦

O Krizui reikėjo šeimininkės. Ir vie
ną šventadienį, susitikęs ližę Ašmikę prie 
bažnyčios, apsidrąsinęs jos paklausė:

— Ilžike, ar benorėtum šiandien ma
nęs? Koks mano ūkis, kokia mano dabar
tinė būklė — žinai!

Nepatogu ližei sakyti, kaip narsiai ji 
ginasi nuo piršlių, norinčių ją išpiršti ar 
už bet kokio butelninko, ar į pavadas. J ai 
nepatogu sakyti, kad kasdien ji laukia 
ateinant Krizo.

— Ilžike, ar norėtum? — dar kartą 
tyliai paklausė Krizas.

ližė tik linkterėjo galva.
Tai ir išsiuntė Krizas Šimonis piršlius 

pas Ašmį.

Ir vieną sausio mėnesio popietį, Kri- 
. zo vestuvių išvakarėse, turėjo parvykti 
iš Vokietijos Mikelis. Net Šimonienė su
stiprėjo. Ir Jokūbas Šimonis atsikėlė, 
apsitaisė, apsivilko kailinius; pasisėdo 
prie galinio lango. Iš čia gerai matyti, ar 
kas pareina per šilus. Bet yra šiek tiek 
pasnigus. Gal būt, Mikelis parkeliaus per 
Priekulę. Kelis kartus ir į lauką išėjo 
Jokūbas — rasi per Aukštųjų kalną par
eina jis.

Niekur nieko nematyti. O jau temsta.
— Kad bent nepaklystų, — baimijasi 

Šimonienė.
— Na, na, juk ne mažas vaikas, — 

ramina Šimonis. Bet ir patsai beveik yra 
tos pačios nuomonės. Šiandien visas pyk
tis pro šalį. Šiandien tik viena meilė ir 
išsiilgimas sūnaus beturi krūtinėje vie
tos.

Dar kartą išeina Šimonis į lauką, už 
vartų. Čia bestovinti jau motina.

— Gausime šią naktį pūgos, — sako 
Šimonis, kad tik ką pasakytų.

— Jeigu jis iki Priekulės kaip nors 
parvyko, tai jau tegu palieka ten per 
naktį, — susirūpinusi kalba Šimonienė.
— Pūgoj jis tikrai paklys.

— Kad tik nebūtų pakeliui kas atsi
tikę, — išsprūdo Šimoniui. O Šimonienei 
taip malonu, kad ir tėvas rūpinasi dėl 
sūnaus.

— Dievas gelbės. Eisiva į vidų, sušal
si. — Bet prijuoste vis šluosto nosį ir akis 
Šimonienė.

Ir štai, kada visi susėdo stubelėje prie 
vakarienės, sužvangėjo kieme- poniški 
skambučiai, ir energingas pliauškinimas 
botagu išvadino Krizą į kiemą.

Iš puikių šlajų išsirito dar puikesnis 
ponas:

— Guten Abend! Ar čia gyvena Šimo
niai?

— Brolau, ar tu pebemoki būriškai?
— nustebęs sušuko Krizas.

— Šlėktai, Christoph!
— Eik, eik, jau bent tėvui neparodyk 

tos savo silpnybės. Taip, ką aš dar norė
jau sakyti? ... aš dar vis Krizas ...

— Labai meilingai tu mane, vyres
nįjį savo brolį, suėmei, kann mich nicht 
beklagen, 
Mikelis .

Krizas 
pasidarė

. atgal beišvažiuojančias jau pro vartus 
šlajas, įtupdytų brolį ir pasakytų:

— Važiuok sau sveikas, iš kur parkly
dai!

Ir įžengė puikusis ponas per priebutį, 
didžiąją stubą, į stubelę, kur senieji tė
veliai su nepasakomu išsiilgimu laukė 
pargrįžtančio sūnaus.

Bet pati stubelė nusigando, jos lubos
— bene iš baimės, — beveik prislėgė sve-

— ir kiek nervingai nusijuokė

nieko nebesakė, tik jam gaila 
tėvų. Mieliausiai jis pašauktų

Simonaityte ■ , .. — .... ...  ' ■
timąjį, kuriam įėjus, iš tikrųjų, pritrū
ko oro.

Ne sūnus, bet ponas įžengė pro duris, 
svetimas, aukštas ir *puikus. Plaukai taip 
apkarpyti, kad pakaušyje nieko, o prie
šakyje kuodas, kreivu sklastymu nuvers
tas ant vieno šono. Juoda karta apsiren
gęs, balta apykaklė, su juodu paraiščiu. 
Rankose odinės pirštinės, ant pirštų su
švitėjo žiedai.

— Tikras vokietis! — sudejavo tėvas 
Šimonis:

— Nanu?! — Tai pirmasis sūnaus žo
dis, — mat, žengdamas per stubelės 
slenkstį, užkliuvo galva už durų 
tos...

— Labs vakars!
— Dievui dėkui! Sūnelis dar 

būriškai, — atsidūsėjo tyliai sau 
nienė.

— Dėkui, — norėjo pridėti, vaikeli!
— bet nedrįso.

O sūnus jau nusilenkė ir apkabino mo
tiną, kuri iš džiaugsmo skaudžiai apsi
verkė.

— Tai dar, dar gavau tave pamatyti 
šiomis savo akimis, kurias jau veik už
merksiu ant amžių, 
ašaroms nėra galo.

Su tėvu pasisveikino Mikelis tiktai, 
rankos paspaudimu. «

Kaži kokia kebli tyla užviešpatavo. Ir 
tėvas, ir motina, ir Krizas visai kitokio 
buvo laukę Mikelio.

Tėvas tyliai — pirštų pagalba — skai
to metus.

— Maniau, kad tu kareiviškai apsi
rengęs pareisi, — prabilo pagaliau mo
tina.

— Aš jau daugiau nesu kareivis, aš
— valdininkas.

— Kur darbuojiesi?
— Regierungoj, esu sekretorius.
O prie Mikelio krūtinės, lyg tai už

tvirtindama, sušvitėjo stora auksinė 
grandinėlė. . .

— Amalija ir sūnelis duoda labų die
nų.

— O kuo vardu tavo sūnelis? — tei
ravosi motina.

— Heinz Joachim.
— Jochim? Žydišku vardu? — stebi

si Šimonienė.
— Ne, mama: Joachim! — vokiškas 

vardas! echt deutsch!
— Tai daug blogiau! — piktai atsilie

pė tėvas iš kito kampo.
— Kodėl blogiau?

' — Tu mano. vaikas, lietuvininkas, o 
savo sūnų vokiškai krikštiji. Matai, ma
melė, ar aš nesakiau, kad taip bus? Ar 
mokini savo vaiką nors lietuviškai kal
bėti? — aštriai paklausė sūnų.

— Aber wo! Ką tu tik galvoji?
— O kodėl ne? — Šimonis įsmeigė pik

tas mėlynąsias savo akis į Mikėlio« veidą. 
Šiam per aštrus tėvo žvilgis: jis nudūrė 
akis žemyn:

— Tik mes- negalim išsijuokdintis, pa
pa.

— Aš ne “papa,” aš — tėtis!
— Pardon! — susimaišęs sūnus nebe- 

žinb, ką sakyti ir daryti.
Krizui visa tat atrodo labai juokinga, 

o kad niekas nepastebėtų, kad jis iš pik
to juoko lūpas sučiaupti nebegali, brau
ko pirštais nosį. ••

— Ir žinojimas tų svetimų žodžių! — 
džiaugiasi motina širdyje. Ir pasididžia
vimas tyliai įsišliejo į Šimonienės krūti
nę: — Ponas — ne būras; mano sūnus!

Staiga atsistojo tėvas ir nuėjo prie lo
vos, kur stebėtinai greit nusirengęs at
gulė, rodydamas nebenorįs daugiau kal
bėtis. Nuėjo ir kiti į poilsį. Jau vėlybas 
vakaras, rytoj reikės anksti kelti.

Bet užmigti tėvas negalėjo. Visokie 
skausmai suramstė senąjį Šimonį. Ir die- 
gulys pradėjo durti, 'skaudus, užimąs ža
dą.

O širdį kremta sielvartas dėl sūnaus.
Užmigti negali nė Mikelis. Ant šiau

dų — ne ant matraco. Tur būt, dar spa
lių yra pakulinėj drobulėj, kuri užtiesta 
ant trakinių šiaudų, bado ir braižo visus 
pašonius 
braižo ’ 
žinė. ’

stak

moka
Šimo-

ir Simonienės

Iš Tabako Dirbtuves
Montrealo MacDonald ta

bako dirbtuve turi didelį skai
čių darbininkų. Bet joje labai 
mažai tebuvo galima uždirbti. 
Dėka unijai, katra dar tik ke
letas metų kaip susiorganiza
vo, darbininkai palengvino sa
vo padėtį kelis syk geriau, ne
gu buvo unijos nesant. Nors 
algos ir dabar mokamos ne 
didžiausios, bet išrėikalavo ap
mokamas atostogas ir padėtis, 
sakoma, kur kas geresnė.

Pirm karo darbininkės ten 
dirbdavo už 18-20 centų į va
landą, tabako bjauriose dulkė
se ir smarvėje. Vyrai gaudavo 
kiek daugiau. Dabartiniu lai
ku moterims mokama nuo 45- 
46 iki 47 centų į valandą. Pa
gal šių dienų produktų, ir vi
so pragyvenimo brangumą, tai 
labai mažas uždarbis. Vyrai 
kai katrie, sakoma, gauna po 
85 centus,, kiti 55c, ir t.t.

Katrie išdirbę po 5 metus, 
tiems duodama atostogų dvi1 
savaites su alga, o senesniems 
darbininkams duoda po 3 sa
vaites. Išdirbusiems po 25 me
tus duoda kokius tai medalius 
ir 25 dolerius. Tais medaliais 
šiemet tapo apdovanoti ir tū
li lietuviai: Bubelienė, Radze
vičienė, Sankuvienė, žemaitis, 
Ramanauskas ir Ivaškevičius. 
Tie patys asmenys gavo, ir po 
25 dolerius.

Minimos dirbtuvės unijos 
sekretorė yra darbininkiškų 
įsitikinimų lietuvaitė Marytė 
(Stankevičiūtė) Sm^onienė. 
Sakoma, kad ši draugė pui
kiai dalykus tvarko unijoje.

Serganti darbininkai gauna 
daktarą dykai ir jiems moka 
pašalpas. Nors dabartiniu lai
ku darbininkų padėtis nėra 
per geriausioji, ir uždarbis ga
na mažas, bet metai po metų 
unija stiprėja ir darbininkų 
padėtis laipsniškai gerėja.

Tarybininkų Rauda ir 
Džiaugsmas

Montrealo smetoniniai
šistuojantieji tarybininkai savo

ta-

gazietėlės No. 62 džiaugiasi 
Petro Cvirkos mirtimi. Girdi, 
“lietuviai spėję jam atsiteisti.”

Mirus garsiam rašėjui Pet
rui Cvirkai kiekvienas pado
rus lietuvis turėjo skaudančią 
širdį, kiekvienas liūdėjo to 
brangaus jauno rašėjo. Taip 
pat nei vienas geras žmogus 
nekeikė tą ar kitą dėl jo mir
ties, bet laukė daugiau, pilnes
nių žinių apie jo mirties prie
žastį, kuri, kaip vėliau paaiš
kėjo, buvo širdies nustojimas 
plakti. Nei jam “atsiteista,” 
nei tie tarybininkų vadinamie
ji komunistai mirties priežas
tį slėpė.

O ką dabar besakys tie kei
kūnai tarybininkai, ar pakais 
jų akys nors kiek? Nemanau.

Toje, pat popierinėje atma
toje jie verkia, būk lietuviai 
negalį grįžti Lietuvon dėl ten 
esančių “Stalino agentų.”

Kiekvienas pabėgėlis, kuris 
turi švarias rankas ir gryną 
sąžinę, gali grįžti į tėvynę. 
Net visi yra kviečiami1. Gerai 
prisimenu draugo A. Bimbos 
pasakytus teisingus žodžius:

— Jie ne tiek bijosi val
džios, kiek jie vengia grįžti 
tėvynėn iš baiipės pačių žmo
nių, kad neparodytų pirštu, 
kaip į “Judošių,” kad tas nu
žudė mano sūnų, brolį, tėvą ar 
draugą.

Patys žmonės jiems atker
šytų už jų judošiškus darbus. 
To jie tik ir bijosi.

Mirė Seniausioji Moteris 
Montreale

Rugpjūčio 3 dienos naktį, 
namuose, mirė seniausioji mo
teris Montreale, Mrs. Eliza 
Catherine Carson, sulaukus 91 
metų. Gyveno 379 Clarke 
Ave., Westmount. Senutė te- 
sirgo tik tris savaites.«Ji bu
vo gimus Montreale ir visą 
laiką čia gyveno.
Netekome Geros Dainininkės

Rugpjūčio 2-ros dienos va
karą išvyko į Ontario provin
ciją draugai J. ir Nastutė Ki- 
seliai. •

Drauge Nastutė Kiselienė 
buvo ilgametė Vilijos Choro 
narė ir gera solistė. Savo ne
paprastai gražiu balsu pa
linksmindavo mumis koncer
tuose ir įvairiose sueigose.

Laimingos kloties Nastutei 
ir jos draugui, bet tik nepa
mirškite ir montrealiečių.

Koresp.

KAS PIRMIEJI
DAŽĖ NAGUS

Manoma, kad pirmieji 
žmonės dažyti savo pirštų 
nagus buvo chiniečiai, dau
giau kaip 3,0d0 metų atgal. 
Turtingieji ir aukštesnės 
luomos chiniečiai auksuo
davo savo pirštų nagus, 
kad parodyti savo aukštąją 
kilmę. Todėl jie turėdavo ir 
labai ilgus nagus, leisdavo 
jiems augti, vis kaipo žen
klą, kad jie nėra paprasti 
darbininkai. Mat, darbinin
kai to negalėtų padaryti, 
kadangi nuo bet kokio dar
bo nagai greit nulūžtų.

. ..Bet užvis daugiau bado ir 
Mikelį atbudus lietuviškoji jo są-

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
LLD 19-toes Kuopos 
Piknikas Buvo Puikus

Turint omenyje, kad Spai- 
čio daržas sunkiai pasiekia
mas iš Chicagos, ypatingai 
neturintiems automobilių, vis 
dėlto į LLD 19-tos kuopos 
rengtą pikniką, praėjusį sek
madienį, žmonių 
apsčiai. Nors LLD 
pa yra didžiausia, 
laiką dėl kažkokių 
nerodė aktyvumo.
praėjusį 
pikniką 
virš šimtinės 
tai reikia įsivaizduoti, 
buvo piknikas. Vienu žodžiu, 
chicagiečiai ir bendrai kuopos 
prieteliai į kvietimą piknikam 
atsiliepė labai gražiai. O kiek 
dar buvo tokių, kurie nerado 
Spaičio daržo ieškodami po 
Willow Springs.

Minimo pikniko ruošėjai, 
kaip matėm, neapvylė atsilan
kiusių. Kaip buvo žadėta, 
daržas skambėjo lietuviška 
muzika griežiant Misevičiaus 
garsiakalbiais ir salėje orkes
trui. Daržą puošė iškilmin
gas stalas, apkrautas įvai
riausiomis knygomis, o virš 
stalo didelis obalsįs “Kelias į 
Šviesą,” išpaišytas raudonoje 
drobėje. Be to, darže mir
gėjo pilna ant medžių kamie
nų ir šiaip viešesnėse vietose 
įvairiaspalves kortos su išpai
šytais šūkiais: “LLD Kultū
ros židinys,” “Stokite į Lie
tuvių Literatūros Draugiją,” 
“LLD Kelias į šviesą” ir ki
tokiais.

Svečiams patarnavimas bu
vo kuo mandagiausias. Prie 
alaus pardavimo dirbo vi
siems žinomi, pažangiečių 
piknikuose profesionalai bar- 
tenderiai: Avižienis, Kuku
raitis, Plečkaitis, Kaminskas. 
Prie 'sandvičių pardavinėjimo 
darbavosi mandagios 
kios moterys, kaip tai 
nė, Korsakienė.

Veidrodžio, ir

atsilankė 
19-ta kuo- 
bet ilgą 

priežasčių 
Ir jei per

sekmadienį įvykusį 
sugebėjo padaryti 

dolerių pelno, 
koks

laimėjimui tikietai buvo pa
skleisti kuo tvarkingiausiai,, 
neįkirint žmonėms. Reikia 
pažymėti, tikietų platinimui 
iš tikrųjų netaip lengva rasti 
tokias gabias, pilnas humoro, 
kaip M. Plečkaitienė, J. Bag- 

'donienė, Juodaitienė. Kas 
įdomiausia, tai kad tikietų 
platinime puikiai pasižymėjo 
jauna, kokių 7-8 metų mer
gaitė Diana Nikryn. ♦Diana 
ne tik puikiai platino tikie- 
tus bet savo švelniu vaikišku 
balseliu ir gryna lietuvių kal
ba daug ką stebino.

Veidrodį laimėjo visiems 
žinomas vilnietis J. Ruzgą. 
Ruzgai esant nereikalingu, jis 
vietoj jį pardavė už $20 ir 
$10 paaukojo kuopai. Šį Ruz
gos pasielgimą piknikuojanti 
užgyrė griausmingu delnų 
plojimu. Bravo, Ruzgai An
trą premiją — “Liaudies Bal
so” prenumeratą vieneriems 
metams — laimėjo Džimis Ur
bonas. Trečią — bi kokią 
knygą pasirinkti nuo stalo — 
laimėjo 111 numeris, bet nie
kas neatsiliepė, kad turi tokį 
numerį. Kiek teko girdėti, 
laimėtojas galės knygą atsi
imti bile kada atsilankęs į 
kuopo# susirinkimą. Ketvirtą 
premiją — bonką degtinės — 
laimėjo žinoma pažangįetė 
Dauderienė.

Be to visko, kalbėjo “Vil
nies“ redaktorius ir LLD įkū
rėjas L. Prūseika. Kalbėjo 
gerą valandą laiko užakcen
tuodama^, kad karą netaip 
lengvai galima išprovokuoti, 
kaip fašistai trokšta.
lio darbininkų 
kankamai 
kelią karo
Be to, jis pažymėjo 
nimo stoką tarpe mūs, pažan
giečių, ir reikalingumą jį or
ganizuoti. Baigus L. Prūsei- 
kai kalbėti, buvo nulydėtas 
griausmingais aplodismentais.

Piknike tvarką vedė Jonas 
Pateckas. Slapukas.

Pasau- 
masės pa- 

budrios pastoti 
provokacijoms, 

jau-

kitų

ir šne-
Budrie-

dovanų

Hartford, Conn
PRAŠYMAS

Spaudos piknike, kuris < 
įvyko sekmadienį, rugpjūčio 
3, Lietuvių Parke, Waterbu- 
ryje aš pamečiau auksinę 
špilką. Kas radote tą špilką, 
tai malonėkite man grąžinti, 
nes tai rųan dovana nuo gi
minės ir yra brangi atmintis. 
Už grąžinimą špilkos suteiksiu 
atlyginimą.

Marcelė Johnsonienė.
627 Broad St. 
Hartford, Conn.

PARAGUAYAUS SUKI
LĖLIAI IMS SOSTINĘ v 
Buenos Aires. — Para

guayans sukilėlių radijas 
pranešė, kad jų komanda į- 
teikė diktatoriui-preziden
tui H. Morinigui griežtą 
reikalavimą — ^pasitraukti 
iš sostihės Asuncion. O jei 
ne, tai jie šturmu ims sos
tinę.

Washington. — Dar pa- 
brangsią drabužiai.

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
8TAGO 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. 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
LIETUVISKAŠ KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai. ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugp. 11, 194?.



CLEVELANDO ŽINIOS
The-

CHARLES SCATURRO FRANK TURNER

MAX DRUCKER

VICTOR SQUERI

LIEBER

Vienas Real

WATSON & DRYE

šiolthe

BROOKJACOB

JOSEPH KUEHN

BROWNSTANLEY CONSTANTINE GIGLIO

the
MICHAEL KAPLAN

MEIBACHDAVID L,

SOLOMONMARTIN

CHARLES WEISS (179)

JOSEPH WACHTER ALEX MITCHNICK

(185)

CHARLES HUDGINS
ROSE SCHREI

Wilkes-Barre, PaMaX SHAKINKings,the

FRANK JERARDI

FEDERICO FALBO
the ALEX ABUGEL

GARCIAJULIO

MEYER GINSBERG
LUIGI SACCO hereby given that JJcenseMORRIS ELKIND

NATALE

the

ARTHUR KUNTZ
ANTONIO DI MASO

(Shalinskas)

Funeral HomeKings, pas
JESUS FERNANDEZ Amerikonu

Suteikiam garbingas laidotuves
ROCCO MANICONE

BROSOHART

VAKACIJOM VIETA
Tel Virginia7-4499 Puiki forma, tinkamai įrengtą vakacijoms,

EDWARD ZEILNIIOFER

GERAS VALGIS—ARTI MAUDYNĖSL1TUANICA SQUARE

RESTAURANTFRANK MURGALOPIZZOLICESARE

MRS. NEŲLIE DAUENHAUERJACOB BERNSTEIN
MORRIS WEINSTEIN

1947

NOTICE 
GB 7280

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

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

Ir Stone Ave. 
Broadway Line

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

MORRIS GELLER & 
ABRAHAM DANZKER

MORRIS GORCHOW 
(Morris Food Store)

NOTICE
GB 1829

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

FAZIO & BENNY AUGUGLIARO 
(Kilroy’s Grocery Store)

NOTICE
GB 221 
to sell

FRANCIS WEISSMAN & 
SOLOMON DEUTSCH

NOTICE 
C.B 7493 
to sell

& BARNETT GRAFF 
Lunch)

SANTO GIANNETTO 
(The Ogee Stores)

GOLDBERG & NATHAN LUBIN 
(Famous Delicatessen)

NOTICE 
GB 9549 
to sell 1

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

Avenue 
Kings.

PINCHUK 
(Famous

SOPHIE SIROT

Baisi Tragedija
Kaimynų Tarpe

hereby given that License

žada pa 
Crane

vėliau kai 25 d 
lyvaukitę visi. -

EDWARD CARLINO

sales, 325
1 vai. po

Korėja 
komandieriai atmetė Sovie
tų siūlymą kvosti 15 deši
niųjų korėjiečių vadų, kaip 
fašistinius gaivalus.

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

KARL GUNTHER

Kings, to be consumed off

EDWARD J. RYAN

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

County of 
premises.

471 Park 
County of 
premises.

hereby given that License No,

:ue Street,
Kings, tc

431 Blake 
County of 
premises.

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

412
County of 
premises.

’Draugai Machutai pardavė 
savo gražų ir patogiai įrengtą 
piknikų daržą, tačiau dar toje 
vietoje įvyks vienas didelis ir 
gražus mūsų LDS jaunuolių 
piknikas.

the Alcoholic 
404 Park 
County of 
premises.

REIKALAUJA SIUVĖJŲ 
PATYRUSIŲ

NOTICE
GB 7029

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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.

PROSYTOJAS
Ant Gero Rūšies Vyrų Ko&tų 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Kreipkitės ant 9-tų Lubų

17 EAST 16th ST.
Algonquin 4-1530.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5601 Ft. Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOTTIE HECHT STB AHL

King?, to be consumed on

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

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

Beverage Control Law at 
Borough of B’klyn,

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

Beverage 
Road

Kings,

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Borough of Brooklyn 
be consumed off th<

NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
911 Myrtle 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7407 
tc sell beer i 
the Alcoholic 
855 Knickerbocker Ave: 
County of Kings, to 
premises.

Po pietų tęsis šo 
vėlumos.

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

at retail under Section 107 of 
: Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section ?.0" of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SAMUEL STEIN & JACK BERGEN

Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1711 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
378 Weirfieid Street. Borough of Brooklyn, 
County 
premise*.

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

(ail under Section 107 of

County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE 
GB 11204 
to sell beer 
the 
6224 
County oj Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE MASTELLONE

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

at retail under Section )07 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Bedford Avenue

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

Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Street, Borough cf Brooklyn, 
to be consumed off the

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

Beverage Control Law «t 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

hereby given that License No. 
o the undersigned 

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at

NOTICE 
GB 1477 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I 
5701 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 2100 
to sell beer 
the Alcoholic 
136 Hopkinson Ave 
County of Kings, I 
premises.

PRANEŠIMAI
' WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
rugpjūčio 13 d., 7:30 v. v., 103 Green 
St. Malonėkite visi nariai dalyvauti, 
yra svarbių reikalų aptarti, kaip tai 
nominavimas viršininkų į Centro 
Valdybą, šis reikalas turi būt atlįk- 
tas ir tuoj pasiųstas į Centrą ne 

rugpjūčio, tad da- 
F. Sekr. (185-186)

is hereby given that License No^ 
has been issued to Ahe undersigned

NOTICE 
GB 7862 
to sell beer at retail under Section 107 - of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
599-601 Stone Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 10Y of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the

DOMINICK TRAVAGLINO

587 Central Avenue, 
County of Kings, t 
premises.

GEORGE J

NOTICE Is hereby given that < License No. 
EB 1845 has been issued to the undersigned 
to 'sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thafford Avenge, Borough of Brooklyn,Į 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 7096 
to sell beer 
the Alcoholic 
153 Prospect Pk 
Coųnty of Kipgs, to bo .consumed off 
promises.

No. 
iigned 

107 of

NOTICE is hereby given that license No. 
UB 13066' has been issued to the undersigned 
to sell b<w at retail under Section 107 of 
the Alcoholic „.Beverage Control Law at 
737 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
Cpunty of -Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1810 has been issued to rhe undersigned 
to sell leer at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Bvooblyn, 

Kings, to‘be consumed off the

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

at retail under Section 107 of
Law at

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

I cor at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 

Boyougn of Brooklyn, 
be consumed off the

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is 
EB- 271 has 
to sell beer 
the AJcohoiic 
1049 Rutland 
County of 
premises.

NOTICE is hereby gavėti that License No., 
GB 7134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of

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

REIKALINGI /
Patyrę rankovių ir kainierių siuvėjai, krąitų 
siuvėjai, operatoriai prie moteriškų džlaketę. 

Nuolatinis darbas. Labai gera algą.
SELBEBT CLOTHES, INC. 

19 Hope Street, 
Brooklyn, N. Y.

485 New Lots Ave. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Wilson Avenue, Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control l4iw at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

retail under Section
Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

.aw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

107* of 
leverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FLAK’S 
10 N. PEARL ST

NOTICE 
GB 1973 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic 
7 6 Sumpter 
County of Kings, 
premises.

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control I.aw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is
GB 12148 hate been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 101 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
421 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be' consumed off the 
premises.

COLMAN LOUIS PEARLSTETN

NOTICE
GB 9265 
to sell beer at retail under Section 107 ol 
the Alcoholic Beverage Control Law a

Borough of Brooklyn 
be consumed off the

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

Section 107 of 
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Qontrol Law at 

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE 
EB 1185 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
459 Stone Avenue, 
County of Kings, 
premises.
BENNY

NOTICE 
GB 2310 
to sell beet 
the Alcoholic 
1094 Hancock Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2523 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sectioq 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
629 —. Avenue U 
County of Kings,. 1 

premises.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
GB 12545 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
653 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of. Kings, to be consumed' off the 
premises.

NOTICE is h<reby given that License No. 
GB 7800 has been issued to the undersigned 
to ^sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage 
617 Vanderbilt Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

NOTICE 
EB 1661 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EVELYN SOBEL & MIRIAM ROSENFELD

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholip Beverage Control Law at 
860 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM WASSERMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

neat jaus, kaip tie drau- 
kuriems teko tūlą laiką 
sąlygose veikti. Patar- 
draugams Mankauskams 
ir toliaus tą gražų dar-

NOTICE is hereby given that License 
GB 2287 has been issued to the un.lersi 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1jt>v at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

Jacquard 
Staklių Taisytojai

Turi būti pilnai patyrę prie 
4x4 C. & K. Staklių,

Nuolatinis darbas. Gera algą 
Pasikeičiamais šiitais.

NOTICE
GŲ 2366 
to aell leer at retail under Section i07 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a\ 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE
GB 1713 
to sell 1 ccr 11 

the Alcoholic

NOTICE 
GB 1570 
to sell beer at retail under Sectiop 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law al 
849 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of ^Kings, to be consumed off 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ltr.v at 
68 Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE LA FORTEZZOO

NOTICE 
GB 1995 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
1424 Mermaid Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AUGUST & ALFRED AMATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8957 has been issued to the undeisigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 1384 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
584 I^ifayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
EB 1793 
to sell nee 
the Alcoholic 
156-8 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn 
County of 
premises.

NOTICE is 
EB 355 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
1837 Coney Island Ave 
County of to b® consumed c
nrom I

S.’ & M. DELICATESSEN, INC

802 Caton 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 12743 
to sell beer 1 
the Alcoholic 
356 Dumont Avenue 
County of Kings 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail' under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control’ Law at 
J068 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2276 
to sell beet 
the Alcoholic 
1499 Gates 
County of 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

1 107 of 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Avenue, Borough Of Brooklyn, 
Kings, to be consumed' off the

NOTICE is hereby *given that I iccnse No. 
GB 13032 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
571 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed olf the 
premises.

EDWIN WILBUR ODUM, SR.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM SCHOTTLER

gimui 
komisija irgi jau 
kiojus šiek tiek 
tame reikale.

notice 
EB 565 
to sell beer at retail under Section Iff? of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
873 liegeman Ave., Aka. 734 Elton St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises .

MARY SCORDIO 
(Joe’s Bar & Grill)

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of B’klyn, 
consumed

NOTICE 
GB 1698 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage 

DeWitt Ave. 
Kings,

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

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at

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

at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
— 11th Avenup, Borough of Brooklyn,

NOTICE
GB 2447 has. been ,issued 
to sell beei 
the Alcoholic 
511 DeKalb Avenue 
County of 
premises.

the Alcoholic 
294 Powerq 
County of 
premises.

NOTICE 
GB 1635 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
301 Jefferson Street, 
County of Kings, t< 
premises.

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

at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 
., S. W.,'Boroufh of B’klyn,

NOTICE 
GB 12497 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Eleverage Control Law at 
88 Hopkins Street, Borough bf Brookl/n, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
•EB 401 has 
to sell bee • 
the Alcoholic 
1342 St. Johns Place 
County of 
premises. 
ISADORE

NOTICE is hereby given that license No. 
GB 1944 has been issued to the undersigned 
to r.ell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6217 Bay Parkway. Borough^ <^f Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

l.cei at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1180 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

NOTICE 
GB 1354 
to sell Lee<- n 
the Alcoholic 
1 lb Montag, 
County of 
premises.

FLAM’S
ALBANY’S KRAUTUVĖ 

AUKŠTŲ MADŲ 
MOTERIMS ■ 

NAUJAI ĮSTEIGTA

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

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE 
GB 12964 
to sell beer 
the 
429 
County of Kings, 
premises.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

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

•jeer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2477 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed' off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7033 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Igiw at 
787 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HARRY & MOLLY NEWFIELD 
(St. John’s Grocery)

NOTICE Ik hereby given that License No. 
GB 7200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5124 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

is hereby given that License No. 
Iy»s beep issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
455 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
JOSEPH

Draugijų Sąryšio išrinkto
sios komisijos jau veikia, savo 
užbriežtose srityse. Politinė 
Komisija jau užmezgė ryšius 
su CIO 
mittee, 
kiamas

NOTICE 
GB 7040 
to still beer <1 

the Alcoholic 
2802 Ocean Avenue 
County of iKings, t 
premises. f

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

DVEJŲ DRAUGIJŲ 
BENDRAS PIKNIKAS

Lietuvių Progresyvis Klubas 
ir SLA 115 kuopa rengia ben
drą pikniką sekmadienį, rug
pjūčio 24 d., pas Dapkevi- 
čienę (Reikus), prie Harvey’s 
Lake, Noxon Rd., vienas blo
kas nuo Picnic Grounds.

Kadangi vasara jau baigia
si, tai klubas ir kuopa su
manė surengti šį pikniką nau
joj’ vietoj, prie Harvey’s Lake, 
kad atvažiavę galėtų gerai 
išsimaudyti ir šiaip visi sykiu 
smagiai laiką praleisti. Dau
gelis jau seniai prie Harvey’s 
Lakę yra buvę. Dabar yra 
proga visiems atvažiuoti ir 
linksmai dieną praleisti.

šokiams.

PRIE KOATŲ, SIUTŲ IR 
SUKNELIŲ 

NUOLATINIS DARBAS. 
GĘRA ALGA. 

GERIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS 

KREIPKITĖS
* ASMENIŠKAI PAS

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

107 of 
Law at 

Brookly n,

NOTICE is 
EB 251 has 
to soil beer 
the Alcoholic 
457 Howard Avenue, 
County of 
premises.

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

107 of 
Alcoholic Beverage Control Diw at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
Kitos dirbtuvės sako, kad 

ateinančią savaitę ir jos duos 
savo darbininkam poilsiui dvi 
savaites. Bus dar paleista 
2,400 darbininkų 
leisti Browning
ShoVel Co. ir trys divizijos

Cleveland© Krislai
LDS 55 kp. pasiruošus di

deliems darbams. Liepos 13 
d. turėjo gražų ir sėkmingą 
pikniką, o išrinktoji žieminio 
sezono komisija paėmė Sox- 
onheim svetainę, ant E. 55th 
St., ant lapkričio (Nov.) 27 
d. (Padėkavonės dieną), kur 
bus pagaminti pietūs, čielos 
šeimynos galės ten iš anksto 
užsisakyti pietus ir kartu pa
valgyti, 
kiai iki

NOTICE 
GB 11071 
to sell beer at retail under Section 1"7 cf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1335 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS SĄLVATO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Tgiw at 
279 Woodbine Street, 
County of Kings, t< 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2119 has been issued to the undersigned 
to sell >hceiz at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
357-9 Osborn Street? Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ODEL SINGLETARY

NOTICE is hereby given that Licenpc No. 
GB 2295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section )C7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1099 Fulton Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELLARD FRANCIS
(Southern & Tropical Market)

NOTICE is hereby given that License No. 
,GB T248 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Neck Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises. KREIPKITE

HAFNER 
ASSOCIATES 
19-19 24th AVE. 
Long Island City 

Ravenswood 8-7500 
_________ (188)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 13 d., 8 v. v. LDP Klube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite visi šiame susirinkime. — 
V. K. Sheralis, sekr. (185-186^

NOTICE 
GB 12726 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8403 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
.County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE KYNE 
(D-B-A Connell’s Food Store)

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ęaw at 
240 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LOUIS WEINSTEIN 
(Armour Dairy & Delicatessen)

NOTICE
EB 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ąt 
131 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE
GB 10943 has been issued to the undersigned 
to sell beer ar retail under Section 107 of 
*the Alcoholic Beverage Control Law at 
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oif the 
premises.

PHILIP WASSERMAN 
(Ridgewood Food Market)

matyti mūsų spaudoj 
Pietų Amerikos draugų atsi
šaukimą finansinės paramos 
jų spaudos palaikymui. LDS 
55 kuopos piknike braziliečiaį 
draugai Mankauskai tam rei
kalui surinko virš $20. Labai 
gražus darbas. Niekas jų 
taip 
gai, 
tose 
tina 
tęsti

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

Moterų Choras nusitarė or
ganizuoti Mišrų Chorą. Pa
darius bent trumpą peržvalgą, 
atrodo, jog vyrų yra daugiau, 
negu moterų, kurie gali ir tu
rėtų dainuoti1. Tad kodėl ne
dainuoti visiems kartu? Cho
rą mokyti apsiėmė vienas iš 
daugiausiai patyrusių mokyto
jų Julius Krasnickas.

Patartina komisijai netru
kus šaukti' -platų visų vyrų ir 
moterų susirinkimą, kuriame 
visi choro reikalai būtų 
smulkmeniškai aptarti.

Žinių Rinkėjas.

PAJIEŠKOJIMA1
I3aj ieškau savo pusbrolio Juozo 

Gurevičiaus. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Mariampolės apskr., Liudvinavo 
valsč. Anksčiau gyvendavo Philadel
phia, Pa. Jo paties, arba kas žino 
kur jis randasi, prašau atsišaukti, 
būsiu labai dėkinga. Pajieško jo pus
seserė Petronėlė MorkevičienS, 
466 Broadway, Boyonne, N.. J.

(185-187)'

NOTICE 
GB 12988 
to aell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
1863 Fulton, 
County of Kings 
premises.

ABRAHAM REISER

Bus gera muika 
gėrimų ir valgių.

Busas nuo klubo 
E. Market St 
pietų (PST), 
te važiuoti - 
siregistruokit 
17 N. Sherman St. 
3-9295, kad galima būtų ži
noti dėl kiek bųsą imti.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
. Liet. Progr. Klub© ir
SLA 115 Kp. Valdybos.

Stephen Martin gyvena po 
numeriu 2185 West 31st St., 
Gaydos šeima gyvena 
meriu 2176 West 31st 
dvi šeimos gyvena 
gatvės jau 30 metų ir 
jokių barnių jų tarpe neįvy
ko. Bet liepos 29 d. tarpe 
tų kaimynų įvyko baisi trage
dija.

Martin šeimos nariam ten
ka praeiti pro Gaydos namus. 
Gaydos sūnus Steve, 38 metų 
amžiaus, iš savo miegamojo 
kambario pro langą šovė į 
Martino 16 metų dukterį. Ka
da Margery peršauta parkri
to ant žemės, Steve Gaydos 
išbėgo iš stubos ir dar keletą 
šūvių paleido į tą jaunuolę.

Pašaukta policija, bet suim
ti Steve Gaydos negalėjo. Tu
rėjo jį pašauti ir tik tada jis 
pasidavė.

Kada buvo išklausinėjimas, 
tai Steve tylėjo ir nei policija 
nei kitas lt as negalėjo jo pra
kalbinti, kad sužinojus, kodėl 
jis atliko žmogžudystę.

Sakoma, kad Steve Gaydos 
karo metu dirbęs Detroite ir 
dabar jau bus metai ir pusė, 
kaip iš Detroito sugrįžo ir vi
sai mažai su kuom bekalba. 
Veikiausiai kas negerai gal
voje jam darėsi. Ar jis pavy
dėjo tai gražuolei gyventi1, ar 
tai meilės dalykas, bet jis ją 
pažinojo nuo pat užgimimo. 
Ji buvo tik 16 metų amžiaus, 
o jis—38. V. M. D.

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

107 of 
I<aw at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

Reiškia, jau tie “bizi” lai
kai pradeda laipsniškai eiti 
prie galo, pradeda darytis 
viršprodukcija* Kada tų pro
duktų buvo trūkumas, tai tos 
kompanijos nedavė atostogų 
“iš meilės artimo,” bet dirbo 
ir viršlaikius.

NOTICE 
GB. 8931 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control 
3414 Tilden Ave. & 334 East 
Borough of Brooklyn, County of 
bo consumed off the premises.

ERNEST WALTHER

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

Estate vyras 
besilankant mūsų apylinkėj, 
klausinėdamas, ar kas nori 
pirl^i lotus, sakė, kad jis bu- 
davoja butus, bet bijo deprcv 
sijos. Kada po platų pasau- 
liį eind tokie neramumai ir 
susirėmimai įvyksta, jis neno
rįs rizikuoti ir budavoti daug 
butų. Amerika nesųgyvena 
draugingai su Rusijd ir netu
ri pirklybos sutarčių arba 
platesnių pasaulio rinkų, tai 
nėra žinoma, kas gali atsitik
ti, ir jis nenori įdėti į staty
bos biznį daug pinigo. Tas 
duoda suprasti1, jog yra bai
mės ir abejojimo apie blogus 
laikus. V. M. D.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SIDNEY RAKUSIN 
(Jack it. Sid Delicatessen)

General Electric
Electric Vacuum Cleaner^The 
Cleveland Wire Works ir Cle
veland Equipment Works.

is hereby given that L’ccr.se No. 
has been issued to the undersigned 

retail undei1 Section 107 ' of 
Beverage Control Law at 

382*^ Pulaski Street, Borough rft' Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.,

JACOB BESTERMAN

Political Action Com- 
iš kurios ji gauna rei- 
informacijas, o įstei- 
radijo pusvalandžio 

turi suran- 
informacijų REIKALAVIMAI

Reikalinga moteris, apvalymui 
kambarių sykį į savaitę arba kad ir 
daugiau. Užmokestis gera. Prašoma, 
kad darbšti ir gera darbininkė at
sišauktų. Adresas: 6736 York Rd., 
Philadelphia, Pa.

- Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir paVienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-| 
rikoniškais. Rei-| 
kalui esant irj 
padidinu t o k 1 o| 
dydžio, kokio pa-v 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampa* Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Mariop St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

NOTICE is hereby given that License No. 
C 256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under .Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
453 Dahill Road, 'Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the' 
premises.

MEYER LOPATOW

Kiekvieną dienąi yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergroen t-961£

Darbininkai» Paleidžiami 
iš Dirbtuvių » ' '

Clevelande dviem savaitėm 
užsidarė keturios dirbtuvės. 
Tas palietė 14,300 darbinin
kų. Sakoma, būk tai dėl ato
stogų.

Užsidarė Thompson Pro
ducts, Ine., dvi dirbtuvės ir 
paleido 9,000; Warner & 
Swasey Co.,x 2,500 darbinin
kų ; Parker Appliance Co., 
8,000 ;„Ohio Crankshaft, Inc., 
2,000, ir Lincoln Electric, 1,- 
000. Mr. Lincoln sako, kad 
jis savo darbininkam duoda 
pilnas dvi savaites su užmo
kesčiu atostogų. Girdėjau 
daugelį kalbant, kad ta kom
panija yra gera savo darbu 
ninkam; viena iš geriausių.

išeis
Kurie mano- 

iš ankstC už-
Skarnulį,
pašaukit

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.



' NewYorko^A^Zlnloi Areštavo Dvi Banko 
Pikietuotojas

UŽSISAKYKITE VIETAS BUŠE

Planuoja Naujus 
Namy Projektus

Yra planuojama ir pasiūlyta 
statyti mieste du naujus vi
suomeniškų gyvenamų namų 
projektus ir miestavasis New 
York City Housing Authority 
jau svarstė pasiūlymą. Kol 
kas dar nenutarė, bet tikima
si, kad nutars.

Vienas iš numatytųjų pro
jektų bus Jackson Heights, už
imsiąs 21 akro plotą. O kitas 
Brooklyne, prie Albany Ave., 
Bedford-Stuyvesant sekcijoje.

Naujieji projektai. būsią sta
tomi taip, kad tuose plotuose 
gyvenantieji žmonės nebūtų iš
mesti iš namų. Pirmiausia sta
tysią tas projekto dalis, ku
rioms žemė jau liuosa. Ten už
baigus, perk raustys žmones iš 
apgyventųjų vietų'ir tik tuomet 
ten esamus namus nugriaus ir 
statys naujus,

Statybos koordinatorius Ro
bert Moses gyrė miesto pastan
gas pastatyti gyvenamų namų. 
Tačiau pripažino, kad pastaty
ta toli nepakankamai. Per pir
mus 6 mėnesius šių metų pas
tatyta 5,805 nauji namai. Vie
nok arti 24,000 būtų dingo nu- j 
griaunamuose namuose ir pei 
dirbamuose iš gyvenamų į 
inercinius.

SULAUKĘ 65 METŲ PATIKRINKITE 
SAVO TEISES SAUGUMO TARYBOJE

“Jeigu nori gauti juo dau
giau pinigų iš savosios socia- 
lio saugumo (social security) 
pensijos, pasitarkite su arti
miausia tos įstaigos raštine 
sulaukęs 65 metų ar dau
giau,” sako tos įstaigos rašti
nės vedėjas, Williamsburghe.

“Senesnieji vyrai ir moterys 
gauna iš socialio saugumo pi
nigų net jei tėra dirbę mažiau 
10 metų tokiuose darbuose, 
kurie paeina po socialio sau
gumo įstatymu.

“Išdirbto laiko 
sprendžiamas pagal 
ko amžių. Galėjo 
dirbta taip mažai,
antrų metų, jeigu darbininkui 
suėjo 65 metai amžiaus pirm 
liepos 1-mos,‘ .1940 metų. O 
apie dešimtį metų turės būti 
išdirbęs tas, kuriam 65-tieji 
metai sueis 1957 ar vėliau. 
Asmens darbas ir uždarbis po 
suėjimo 65 metų irgi prisiskai- 
to rokuojant jam priklauso
mą socialio saugumo mokestį.

“Daug šios apylinkės dar
bininkų, turinčių virš 65 me-

I tus amžiaus, neprašė savosios 
k°“ senatvės pensijos dėl to, kad 

jie nežinojo, jog jie turi teisę 
, ją gauti. Pavėlavimas prašy- 

i ti gali reikšti praradimą daug 
j pinigų, kadangi, pagal įstaty
mą. už praėjusį laiką gali iš
mokėti ne‘daugiau, kaip už 3 
mėnesius pirm oficialio prašy
mo diepos.”

Oficiale prašymo diena skai
tosi ta, kada jau įteikiate ir 
priima gatavus išpildytus do-

gautumėt tik už 
tų praėjusių vie- 

už 9 mėnesius bū- 
nebeišimamai pa- 
priklausančią mo-

Pasiskubinkite
Paskutinis didysis pasilinks

minimas sekmadienį prieš La
bor Day, tai didysis dienraš
čio Laisvės piknikas, sureng
tas Philadelphijos lietuvių or
ganizacijų.

Iš Brooklyno eis busai į tą 
pikniką. Tuojau įsigykite bu
sy bilietus. Nelaukite pasku
tinių dienų.

Busai išeis sekamai:

klausimas 
darbinin- 

būti iš- 
kaip pus-

kumentus. Jeigu jūs nueitu
mei prašyti jau sulaukęs 66 
metų, jūs 
3 mėnesius 
nų metų, o 
tumėt jau 
likęs sau
kęsti socialio saugumo fonde.

Taigi, jeigu jums jau suėjo 
65 metai ir jeigu bent rkada 
dirbote ar dabar dirbate to
kiuose darbuose, kukiuose iš 
jūsų algos išskaito į socialio 
saugumo fondą, nueikite į tos 
įstaigos raštinę pasitarti. Gali
ma nueiti ir kol dar nesuė
jo 65 metai, pasiteirauti, su
žinoti, ko galite tikėtis atei
tyje, kada sulauksite to am
žiaus.

Williamsburgho raštinė, į 
kurią turi kreiptis visi gyve
nantieji 6, 11, 21, 22 ir 27-je 
pašto zonose (įskaitant Ridge- 
wooda ir Glendalę), randasi 
258 Broadway, Brooklyne, ne
toli Williamsburgh Bridge 
Plaza. Atdara penkiomis sa- 
savaitės dienomis nuo 8 :30 ry
to iki 5 po pietų, 
klausti telefonu, rašyti 
meniškai kreiptis.

Galima
ar as-

pašto 
adresą

Gyvenantieji kitose 
zonose savo raštinės 
galite rasti telefonų knygoje.

Dewey Prisigerina 
Darbininkams

Artėjant unijistų dienai — 
Labor Day, gub. Dewey iš
leido pareiškimą, kuriame ir 
jis sakosi stipriai stovis už 
unijizmą:

“New Yorko Valstijos ad
ministracija yra atsidavusi 
principui, kad unijų organiza
vimosi ir kolektyvių derybų 
principai būtų, išsaugoti,” ra
šo jis.

—Ko jis dabar prabilo?' 
Ko jis taip skubėjo?—klausi-' 
neja nuostaboje daug kas. 
Iki Darbo Šventės laiko bu
vo dar arti mėnuo (pareiški
mas paskelbta rugpjūčio 5- 
tą). Jis per visus metus dar
bininkus stumdė su savo Con- 
don-Wadlin biliųmi. Jis rėmė 
Taft-Hartley bilių. O dabar 
staiga parūpo jam darbinin
kiškieji principai.

žinovai sako, jog tai “Dar
bo šventės bukietas” darbi
ninkams su akimi ant darbi- 
ninku balsy 1948 metų rin
kimuose. Dewey, numatoma, 
būtinai nori kandidatuoti į 
prezidentus. O iš jo paties 
republikonų kempės kai ku
rių numatomas Taftas. Gal 
dar kandidatuosiąs gen. Ei
senhower.

Ką apie gub. Dewey “dar- 
bininkiškumą” sako darbinin
kai, teks pakalbėti atskirai.

T—as.

Rugpjūčio 8-tą Brooklyne 
buvo areštuotos dvi pikietuo- 
tojos Brooklyn Trust Co. ban
ko. Areštantės, narės CIO 
United Office and Profession
al Workers, buvusios ir ap-‘ 
mankytos, bet jas įkaitino ata
koje ant 200 svarų policisto. 
Viena tariamoji 
yra penkių 
sveria šimtą

pėdų 
svarų.

užpuolikė” 
aukščio,

Atrodytų, l^ad 
plunksna galinti 
prieš uniją pastatytą

unijinė 
prislėgti 
akmenį.

Jau artinasi sekmadienis, o 
dar mažai teužsisakė vietas 
buse. Paskutinę dieną nebus 
galima gauti sėdynių. Patele
fonuokite dienos laiku ir už
sisakykite vietas: STagg 2- 
3878. Arba įmeskite kortelę.

Kelionė i ,abi pusi $2. Bu
sas išeis nuo Laisvės raštinės, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
St., 1-mą vai. dieną, o iš Li
berty Parko, Linden, N. J,, 9 
vai. vakaro.

Aišku, kad čia kalbama apie 
užsisakymą vietos buse va
žiuoti į Lietuvių Laisvės Ra
dijo Klubo pikniką, nes
anksčiau buvo minėta laikraš
tyje. Piknikas ruošiamas ben
drai su Lietuvių Literatūros 
Draugijos 2-ra Apskritimi, 
sekmadienį, rugpjūčio 17 d.

Daugiau Radijo Narių-
Rėmėjų

savaitę paskelbėme 
žmonių, kurie prisi- 

Radijo Klubo bei 
su finansine para- 
vėl grupė gerų prie-

ruošusi os sudainuoti keletą 
duetų ir solo.

Apart dainų programos bus 
ir įdomių kalbų, tad nepamirš
kite pasiklausyti.

Mes kviečiame Brooklyno 
biznierius pasveikint mūsų Ra
dijo Klubo programą. G.alite 
kreiptis pas Klubo sekretorę, 
kuri mielai suteiks 
formacijų ir sudarys 
nimus.

jums in- 
pasveiki-

klausyto-Taipgi kviečiame 
jus priduoti sveikinimus gim
tadienių, vestuvių

I įvairių parengimų.
ir kitų

Pikietuotojos, Bea Wino- 
grad, 24 metų, ir Sarah Gott
fried, eidamos iš pikieto prie 
centralinės bankų raštinės, 
177 Montague St., užėjo į ne
toliese esantį Chockfull-O- 
Nuts restauraną. Ten Wino- 
gradaitė pastebėjusi prie į 
kaunterio sėdintį ir parodžiu
sį savo draugei tūlą vyriškį, 
su pastaba: “Va vienas iš 
tų skebų varytojų.” Tas iš
ėjo ir atsivedė policistą, skųs- 
damks, kad jos jam sudrums- 
čiusios “ramybę.” Čia jas po- 
licistas ii- apstumdęs, o vienos I 
suknelę veik visai nuplėšęs.

i
Merginos įsitėmijo “ramy-' 

bes sargo” numerį, jis buvęs 
8777.

Pereitą 
vardus tų 
rašė prie 
prisidėjo 
ma.1 čia 
telių :

Petras Skeberdis, Newark, 
N. J„ $18.

Antanas
Aleksiejąi.

Antanas
York City,

Adelė Rainienė, Brooklyn,

ir Magdalena 
Brooklyn, N. Y.

Valadka, New

pri-
Mir-

Vėliausia, kada galite 
duoti, tai trečiadienis, 
ties pranešimus priimame iki 
penktadienio.

Nepamirškite tuoj užsiregis
truoti vietą buse važiuoti į 
pikniką. Visais Radijo Klubo 
reikalais rašykite: Lithuani
an Liberty Radio Club, 427 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

L. Kavaliauskaitė, §ekr.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Tuomi dar ne viskas pasi
baigė. Nuvedus į policijos sto
ti, jos iškrėstos. Gottfried ai - 
tės ridikulyje radę vitaminų 
tabletėlių ir ilgai klausinėję, 
ar .ji vartojanti, ai* prekiau
janti' narkotikais.

Iš CENTRAL BROOKLYNO
9 k Oi: * nuo Napoleono Leitos užeigos, 

56 Hudson Ave.,_ busas išeis 
8:30 vai. ryto.

Is WILLIAMSBURGHO bu- 
sa’i išeis nuo Laisvės salės, 419 
Lorimer St., 9-tą vai. ryto.

Tikieto kaina $3.00 “round 
trip.”

Pasinaudokite dviejų dienų 
šventės proga pasimatyti su 
philadelphiečiais. Labai gra
žus kelias iš Brooklyno į tą 
pikniką. Važiuosime per lau
kus ir per gražias pievas. 
Gausime tyro, kvepiančio 
laukų oro. O pačiame piknike 
bus malonus pasimatymas su 
philadelphiečiais.

P. Buknys.

PERDAUG GERADARIŲ
Trys jauni brooklyniečiai 

išsiruošė paplaukioti ant East 
River namie pasidirbtu trop- 
tu ir greta tropto.. Bet neil
gai džiaugėsi. Viena po kitai 
pradėjo eiti visokios jiems 
“pagalbos.” Pas 
žiavo kelios šiaip 
valtys, atskrido 
lėktuvas, atvyko
partmento, policijos, 
gpsių gyvasties gelbėtojai su 
visokiomis priemonėmis. Prie
dams dar nuvežę į ligoninę 
patikrinti sveikatą.

Įkyrėjus visiems dėkoti už 
neprašomą gelbėjimą 
tančios 
kad jie 
galiau, 
gal ta
norintiems prisigirdyti, nuvy
ko namo.

juos priva- 
sau piliečių 
mariniškas 
švaros de- 

gaisra-

nežūs- 
gyvybės ir aiškintis, 

sveiki-sveikutėliai, pa- 
vyrai nusprendė, kad 
upė ištikro skirta tik

FILMOS -
Neapsakomos Grožės Filmą 

Stanley Teatre
Nematęs filmos “Pageant 

of Russia” negalėtum įsivai- 
duoti, kad žmogus savimi ga
lėtu tokią grožę sukurti ar 
kad tokia masinė kūryba būtų 
galima. Ir matęs filmą, žo
džiais neapsakysi jos didingu
mo. Tie nuostabūs būrių bū
riai, pulkų pulkai—minios — 
kūno kultūros mėgėjų, išsila
vinusių, spalvingai apsirėdžiu
sių. veikla elektriuojančių ap
stulbina žiūrovą.

Ne, žodžiu niekaip neparo
dysi to drąsaus, pasiryžusio, 
džiaugsmu pražydusio jauni
mo. Ji stebint, kartais suima 
savigaila dėl paskubėjimo už
gimti keliais dešimtmečiais 
pirm darbininkų 
įsikūrimo.

Filmos amerikinis 
mas biskį apgauna,
vingasis spektaklis nėra vien 
Rusijos, bet visasąjunginio 
sporto festivalis. Jame da
lyvauja visų tarybinių respu
blikų, autonominių sričių ir 
daugelio miestu sporto organi
zacijų

valstybės

pavadini- 
Tasai ža-

Detektyvai areštavo ik su
laikė po $10,000 kaucija Mrs. 
Eleanor Farrell, 23 metų, po 
atradimo jos bute 4 užtaisytų 
šautuvų ir $10,000. Jos vyro, 
nužiūrėto bent penkių namų 
apiplėšime, tebeieško. Jie gy
veno 628 W. 227th Street, 
Bronx’e.

Sienai išvirtus į lotą prie 
128 W. 54th St.. New Yor

ke, po*lleistai ir gaisragesiai il
gai dirbo kasdami griuvėsius. 
Bijota, kad gal užgriuvo vai
kų. Jie kartais čia žaizdavo.

delegacijos.
jie neparodo?
iie nesubudavoja savi-^ 
Momentaliai, akimirko- 
paverčia milžiniškąją

Kokių

Trys jauni newyorkieciai 
suimti nuožiūroje iš sunkveži
mių išvogčiavus $10,000 ver
tės audinių, o 1 suaugęs nu
žiūrėtas buvus priėmėju.

Važiuokime į Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKĄ

formų 
mi ? 
j e jie
Maskvos .sporto aikštę žaliuo
jančia lanka, liūliuojančiais 
kviečiais, daržais ir gėlynais, 
banguojančia jūra, milžiniš
kais paminklais ar pastatais.

Lietuvių būrys šiame festi
valyje taip pat didesnis ir 
drąsesnis, negu buvo pirmaja
me po karo.

TEATRAI
Vien vaikų sportininkų da

lyvavo tūkstančiai. Jie išstojo 
pirmieji. Puikiai atliko savo 
dalį. Staiga, tarsi zuikučiai, 
iš mažųjų sportininkų minios 
iššoko berniukas ir mergaitė 
su bukietais ir leidosi link di
džiojo pastolio. Tai vaikų at
stovai su dovanomis Stalinui 
ir Molotovui. Per minią nu
aidėjo audra . aplodismentų, 
antroji tokia nuo pradžios 
šios programos. . Pirmoji buvo 
Stalinui įeinant.

Trečia tokia demonstracija 
įvyko programos užbaigoje, 
kada iš desetkų tūkstančių 
jaunų sportininkų krūtinių už- 
griaudė galingas sveikinimo ir 
dėkingumo šauksmas savo vy
riausybei. Jie turi už ką būti 
dėkingi. Niekur kitur pa
saulyje darbo jaunimas netu
ri tokių progų. Ir vadų vei
duose žėri džiaugsmas. Jie 
turi kuo didžiuotis. Bile vie
nas, kas būtų vadovavęs ar 
bent kuo prisidėjęs išauklėti 
tokį jaunimą, turėtų teisę di
džiuotis ir džiaugtis.

Kas iš mūsų prieš 30 metų 
tikėjomės, kad buvusios carų 
ir dvarponių užguitos, svetim
šalių išnaudotos senosios Ru
sijos ribose gims naujas pa
saulis dar mūsų laikais? Kur 
stovėjo varganos ir alkanos 
beduonių linijos, kur pažydė- 
davo tik vargdienių kraujas 
nuo žandarų kulkos, šiandie
ną žygiuoja gr.aži ir laimin
ga jaunoji karta, už kurios 
ateitį anie kovojo ir gyvybes 
dėjo. •

Filmą būtinai pamatytina.
N. S.

dėkojame.
pasiklausyti šį
Apsukite priim-

1430 klc. Stotis

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Iš 250 sveikatos inspekto
rių patikrintų 
Yorke, 56 
į teismą 
stiklams 
taisyklių,
doma ir kitose dalyse miesto#

aludžių, New 
savininkai pašaukti 
už neprisilaikymą ’ ✓
plauti ir steriliuoti 
Inspekcija bus vyk-

Po $1 : Vincas Krimas, Pa
terson, N. J.; V. Rudaitis, 
Brooklyn, N. Y., ir William 
Hluszko.

širdingai
Prašome 

sekmadienį, 
tu va ant
WBYN, laikas — 10:30 vai. 
ryto. Girdėsite dainuojant 
Nellie Ventienę ir Eleną Fei- 
ferienę, joms pianu akompa
nuos Robertas Feiferis. Pasi-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys. Yra maudyne ir šiluma. Gali 
atsiliepti vedusi pora arba pavienis 
vyras. Kreipkitės pas: Frank Černia- 
.vičius, 57-?3 63rd St., Mašpeth, L. L, 
N. Y. ' (183-185)

PARDAVIMAI
Parsiduoda viešbutis, su bizniu— 

Bar & Grill. 3-jų aukštų namas. 7 
garadžiai, lotas 150x150, 42 kamba
riai. Netoli vandenio, arti Main Rd. 
Biznis išdirbtas per 17 m. Pirkėjai 
tuoj gali perimti. Vieta 135 mailių 
nuo New Yorko. Kreipkitės j U. S. 
Hotel, 13 R, Valatie, N. Y.

(x)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Notice is hereby uiven that Salvatore 
Armetta, 16.88 West 8th Street, Brooklyn, 
New York, has registered his trade-mark 
"Armetta” with the Secretary of State of 
New York, to be used on food products.

Brooklyn 11, N. Y) 

Tel. EVergreen 8-9770

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

9—12 ryte
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais Uždaryta

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

Laisves raštinėje.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis 8:'3O vai. ryto, nuo Napoleono Leitos įstaigos, 

56 Hudson Ave. Iš Williamsburgho busai išeis 
nuo Laisvės salės,, 9-tą vai. ryto.

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.

Lokalas Skubiai Veikia 
Už Naujus Kontraktus

CIO Wholesale and Ware- 
hous Workers Lokalas 65--' 
tas skubiai veda pasitarimus 
ir pasirašinėja su įvairiomis 
firmomis kontraktus. Jau pa
sirašęs su 357-mis firmomis. 
Skubina, kad apsilenkti su 
Taft-Hartley įstatymu, pagal 
kurį po rugpjūčio 22-r6s 
skaitysis nelegališka kontrak
te įrašyti uždaros šapos ir .tū
los kitos unijistų teisės.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.I
530 Summer Avenue, ' 11

Newark 4, N.- J. 11
HITmhnMt 2-7964 U
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TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBERSHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaiiiom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

'Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir. Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

Sonia Chesner 16 metų, pa
sirašė kaltinimą prieš Ber
nard Brown, 23 metų. Brown 
piršęsis jaunuolei, o kada7 ta 
atsisakiusi, -apraižęs peiliu, 
sako’kaltintoja. Vaikinas gy
vena 61 Varet St., mergina— 
268 Throop Ave., Brooklyne.

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

«•

>•4 '

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172 i

GERAI PATYRĘ BARBERĮAI

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5509

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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