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Dailininkas Žukas.
Martynas Jankus.
Kritikavo Šliupą, O Šis JĮ.
Trečiokas

Rašo

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

R. MIZARA

Lietuva praneša, 
geg. 7 d. Kaune

Tarybų 
kad š. m., 
mirė žymus dailininkas - kari
katūristas Stepas Žukas.

Grupė Lietuvos dailininkų 
ir rašytojų paskelbė mirusiojo 
neilgą nekrologą ir apgailą.

“Jis buvo kilęs iš liaudies, 
jis kūrė liaudžiai,” kalbama 
nekrologe. “Tai populiariau
sias mūsų dailininkas, pasie
kęs savo kūriniais plačiausias 
darbo mases... Visais laikais 
jis buvo revoliucinis dailinin
kas. Jis ėjo keliais Daumier, 
Courbet, didžiąją realistą, di
džiąją tarybinią revoliucionie- 
rią menininką, iš jo karikatū
rą lietuviu liaudis mokėsi at
pažinti ąavo priešus, mokėsi su 
jais kovoti.”

No. 151

De Nicola Išrinktas 
Italijos Prezidentu

Taip, Stepo Žuko mirtis — 
smūgis lietuviu tautai. Smeto
ninio režimo laikais, atsimenu, 
jo karikatūros kirto smūgi po 
smūgio fašistinei klikai.
• Berods, 1938 m. svarbesnie
ji Stepo Žuko kūriniai buvo

knygoje, kurią dailisleisti
rtfkas, autografavęs, prisiun

tė šitų žodžių 
įvertinimas tuomet 
spausdintas Laisvėje.

Karo metu St. Žukas buvo 
pasitraukęs Į Tarybų Sąjun
gos gilumą ir ten jis nesiliovė 
kūręs. Jo karikatūros, pašie
piančiai smerkiančios vokiš
kuosius fašistus, buvo sklei
džiamos Lietuvoje iš lėktuvų.

Stepas Žukas mirė, bet jo 
idėja ir darbai gyvuos!

j r ašy to j ui. Ju
buvo iš-

am-
Buvo

Gegužės 27 d. anglų oku
puotoje Vokietijos zonoje 
(Flensburge) mirė Martynas 
Jankus, sulaukęs 88 m. 
'ž'aus, — aušrininkas,

žosios Lietuvos pilietis.
Jankus, kaip ir d r. šliupas, 

, paklausęs smetonininkų, ne
pagalvojęs, bėgo i Vokietijos 
gilumą tuomet, kai 
buvo Raudonosios 
laisvinama.

Abu ten mirė.

Lietuva
Armijos

lankėsi 
Amerikoje ir šitų žodžių rašy
tojui teko su juo ilgokai pasi
kalbėti. Gaila, kad nesuran
du pokalbio užrašų, — jie 
įdomūs.

Atsimenu, Martynas Jankus, 
kalbėdamas apie Aušros lai
kus, — primygtinai minimiza
vo Basanavičiaus ir Šliupo 
vaidmenį, vaidintą prie Auš
ros.

Bet vėliau, kai dr. šliupas 
4 A lankėsi Amerikoje ir jam bu

vo priminta Martyno Jankaus 
pastabos, tai jis, šliupas, skel
bė, būk pačiam Martynui Jan
kui rūpėjusi ne lietuvybė, o 
biznis!

Esą, savanaudiškais, o ne 
tautinio atbudimo sumetimais 
Jankus leidęs lietuviškas bro- 
šiūraites anais, senaisiais lai
kais.

1926 m. Jankus

Be abejo, istorija atitinka
mai įvertins visus aušrininkus. 
Nežiūrint to, kad Martynas 
Jankus senatvėje bėgo su na- 

v ciais “į vakarus laisvės jieško- 
Vi,” jo pirjnesnieji geri darbai 
wis Tarybų Lietuvos istorikų 
objektyviai pasverti.

Atsimenu, berniuku būda
mas, skaičiau Jankaus išleis
tas (rodosi, Bitėnuose) kny
gutes. Tai buvo seniai!. . .

A. S. Trečiokas yra tauti
ninkas, ilgai veikęs išvien su 
adv. Laukaičiu. Bet Trečiokas 
šitaip rašė iš SLA 44-tojo sei
mo:

“Laukaitis nusiduoda neku- 
delegatų nematąs ir ven- 
jiems balsą duoti. . .” 
aukaitis, kaip žinia, SLA 
»e pirmininkavo. Jeigu 

niyjo pirmininkystę 
(Tąsa 5-me pusi.)

rių
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Roma. — Steigiamasis 
Italijos seimas 396 balsais 
prieš 108 išrinko laikinu 
prezidentu liberalą Enrico 
de Nicola, 68 metu amžiaus. 
Jį rėmė trys didžiosios par
tijos — krikščionys demo
kratai, socialistai ir komu
nistai. De Nicola visuomet 
priešinosi fašizmui. Kitą
met įvyks reguliario pre
zidento rinkimai.

Jeruzalė.—Anglų kariuo
menė užėmė Žydų Agentū
rą Jeruzalėje ir įvairias jų 
įstaigas Tel Aviv mieste; su
ėmė dar kelis žydų vadus ir 
įvedė pusiau-karinį stovį 
Haifos uostamiestyje ir Je-

4 DIDIEJI DAVĖ 
AUSTRIJAI PLAČIA 
SAVIVALDA

J. BYRNES GRŪMOJA 
SUARDYTI KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ VIENYBĘ

Reikalauja Saukti Taikos Kon
ferencijų, Nepaisant Sovietų

Paryžius.—Amerikos val
stybės sekretorius James 
Byrnes šeštadienį pareika
lavo sušaukti šia vasarą 
bendrąją 21-no europinio 
talkininkų konferenciją vi
soms taikos sutartims da
ryti. Jis užreiškė, jog tą 
pačią dieną užsieninis So
vietų ministeris Molotovas 
turi duoti aiškų atsakymą, 
ar Sovietai sutinka su grei
tu tokios konferencijos šau
kimu ar ne.

Jeigu Sovietai nesutiks, 
tai Byrnes žada kreiptis į 
visuotinį Jungtinių Tautų 
susirinkimą dėlei bendro
sios europinės konferenci

jos.
(Jau pirmiau Byrnes ir 

; minis-Viena, Austrija. —;Ame- užsieninis Anglijos 
rika, Sovietai, Anglija ir tevis Bevinas grąsino dary- 
Francija suteikė Austrijai ti atskiras taikos sutartis 
teisę leisti sau įstatymus ir į 

daryti tarptautines sutar
tis. Tapo atidaryta laisvas 
austrų ir prekių judėjimas 
tarp Austrijos sričių, ku
rios buvo paskirai užimtos 
didžiųjų talkininkų. Dabar 
talkini nkų taryba tiktai 
prižiūrės savarankišką aus
trų valdymąsi.

su buvusiais Hitlerio paly
dovais — Italija, Vengrija, 
R u m u n i j ą, Bulgarija ir 
Suomija.)

Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Molotovas nuro
do Potsdamo konferencijos 
nutarimą, kad Amerika, 
Anglija, Sovietų Sąjunga ir 
Franci ja turi pirma tarpu
savyje susitarti ir pagamin
ti vieningus planus dėlei su
tarčių su buvusiais fašistu 
Ašies bendradarbiais.

Kas liečia Byrneso pla
nuojamą atsišaukimą į vi
suotinį Jungtinių Tautų su
sirinkimą, tai būtų priešin
ga Jungt. Tautų čarteriui. 
Molotovas nurodė, kad 
Jungt. Tautos yra taikos iš
laikymo organizacija, o ne 
sutarčių darymo įstaiga.

CHESTER BOWLES, buvęs 
Ūkinio Pastovumo direktorius. 
Jis pasitraukė iš pareigų, pro
testuodamas, kad naikinama 
kainų kontrolė.

IRAKIEČIAI ŠAUKĖ: 
“ŠALIN ANGLUS 
TUOJAUS!”

R. G. Tugwell Vyksta 
Profesoriauti

Washington. — Atsista
tydino Rexford Guy Tug
well, Puerto Rico guberna
torius. Pirm pasitraukda
mas iš vietos, jis pasikalbė
jo su prezid. Trumanu.

Tugwell išvyksta į Chi- 
cagos Universitetą profeso
riauti. Jis ten dėstys politi
nius mokslus. Tugwell buvo 
vienas iš prez. Roosevelto 
“smegenų trusto” narių.

20,000 AMERIKOS MARI
NŲ CHINIJOJE

Washington.— Jungtinės 
Valstijos ir toliau laikys 
20,000 savo marinų Chini- 
joje. Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Dean 
Acheson sakė, kad jie ten 
reikalingi saugot angliaka- 
syklas ir susisiekimus.

(Acheson nutylėjo, kad 
Amerikos marinai saugo 
kelius, kuriais tautininkų 
armija siunčiama į karą 
prieš chinų komunistus.)

SENATAS NUBALSAVO 
IŠ PASALŲ NAIKINT 
KAINŲ APRIBOJIMĄ

k

Pasitraukė Chester Bowles, 
Kad Ardoma Kainų Kontrolė

Paskiros Sutartys 
Vėl Vestą į Karą, 
Įspėja Maskva

Dėl Gandy Jankiai 
Pasiruošė Bombar- 
duot Jugoslaviją

Maskvos radijas įspėjo, 
kad Amerika ir Anglija ne
darytų paskirų taikos su
tarčių su šalimis, kurios tal- 
kavo Hitleriui. Maskva pri
minė, jog paskiros Jungti
nių Valstijų ir Anglijos su
tartys su Italija ir Vokie
tija po Pirmojo pasaulinio 
karo išperėjo Mussolinį ir 
Hitlerį. Tos sutartys pras
kynė kelią Antrajam pa
sauliniam karui.

Šitaip Maskvos radijas 
atsiliepė į Amerikos ir An
glijos grūmojimus atskirai 
susitart su buvusiais nacių 
papėdininkais, jei Sovietai 
nepriims anglų - amerikonų 
duodamų pasiūlymų dėl su
tarčių.

Trieste. — Buvo paskleis
ta gandai, kad patrankos 
nuo Jugoslavijos krantų, 
girdi, apšaudė Anglijos šar- 
vuotlaivį, a įplaukusį į 
Trieste uostą. Tuomet Am
erikos šarvuotlaivio ko- 
mandierius admr. B. H. 
Bieri įsakė devyniem šim
tam savo jūreivių pasiruošt 
mūšiui ir sustatė juos prie 
laivo patrankų. Bet gan
dai apie anglų šarvuotlai
vio apšaudymą pasirodė 
melagingi, turbūt, provoka
ciniais tikslais paskleisti.

Paskui admirolas Bieri 
pareiškė: “Mes turime 
tvarką palaikyti išvien su 
kitais talkininkais” 
yra, su anglais.)

Baghdad, Irakas. —3,000 
Irako darbininkų ir studen
tų demonstravo, šaukdami: 
“Laukan anglų kariuomenę 
iš Irako tuojaus!” Baghda- 
do policija užpuolė demons
trantus. Šaudymas iš abie
jų pusių tęsėsi 50 minučių. 
Du asmenys liko nukauti, 
keli sužeisti. Tarp demons
trantų buvę daug ir Irako 
kareivių, persirengusių ci
viliais drabužiais.

Washington. — Senatas 
47 balsais prieš 23 nutarė 
vieniems metams pratęst 
apšlubintą ir apardytą kai
nų kontrolę. Ūkinio ? Pas
tovumo direktorius Chester 
Bowles, p r o t e s tuodamas 
prieš tą kainų apribojimo 
ardymą, pasitraukė iš vie
tos. Pasitraukdamas, jis 
dar kartą ragino prez. Tru- 
maną vetuoti - atmesti kon- 
gresmanų ir senatorių pri
imtą bilių. Bowles sakė, 
tas bilius yra tik užgyrimas 
kainų išpūtimo, infliacijos.

Tuo tarpu prezidentas 
dvejojo, ar pasirašyti ar 
atmesti tą sumanymą, kuris 
tikrumoje yra kainų kon
trolės naikinimas iš pasalų. 
Demokratų senatorių va
dai, Barkley ir kiti, atsilan
kė pas prezidentą ir ragino

Liepos 1 d. Atom- 
Bomba Būsianti 
Mesta j Laivus

nai

Italai prieš Brigos 
Skyrimą Francijai

Roma. — Italijos prem
jeras de Gasperi, socialistai, 
komunistai ir krikščionys 
demokratai seime protesta
vo, kad Keturių Didžiųjų 
ministerial Paryžiuje pas
kyrė Francijai Brigą - Ten- 
da sritį, šiaurvakariniame 
Italijos kampe. Italai rei
kalauja atšaukti Keturių 
Didžiųjų nutarimą ir palik-

Suvaržo Karinių Lėktuvų 
Skraidymą Virš 

New Y or ko
Washington. — Armijos 

oro jėgų komanda uždrau
dė kariniams lėktuvams 
skraidyti virš New Yorko 
blogame ore. Jau du tokie 
lėktuvai sudužo į dangorė- 
žius; žuvo apie 20 žmonių.

San Francisco. — Radiji- 
niai veiklus fosforas gydo 
odos vėžį.

Baghdad. — Tūkstančiai 
Irako demonstrantų reika
lavo, kad anglai pasitrauk
tų iš Palestinos ir pervestų 
ją i Jungtinių Tautu žiny- 
bą.’ ;

Chiang KaLshekas pla
nuoja panaujint karą prieš 
chinų komunistus.

Washington. — žada su
mažini valdžios lėšas bilio- 
nu dol. per metus.

Nelaiku Sujudėjus Rankai, 
Žuvo Atomų Mokslininkas

Los Alamos, New Mexi
co. — Mirė autominis moks
lininkas Louis B. Slotin tik 
todėl, kad jo ranka ne vie
toj sukrutėjo. Jisai sten
gėsi patirti, kokius mažių- 
mažiausius gabaliukus ato
minės medžiagos reikia su
glausti, kad pradėtų ato
mai savaime skilti vienas 
nuo kito.

Bikini Sala. — Šį pirma
dienį bus paleista atominė 
bomba į 75 Amerikos kari
nius ir kitokius laivus ties 
Bikini sala, Pacifiko van
denyne, jei bus tinkamas 
oras. Viskas pratimais 
priruošta bombai mesti. Iš 
Bikini salos iškraustyti visi 
g y v e n tojai. Sugrupuota 
a u k o j a mi bombai laivai. 
Ant laivų pririšta bei klėt- 
kose laikoma tūkstančiai 
ožkų, žiurkių, pelių ir kitų 
gyvūnų, kad galima būtų 
patirt, ką jiem padkrys 
bomba arba iš jos paplitę 
atominiai spinduliai. Suvy- 
ko šimtai įvairių oficialių 
stebėtojų ir korespondentų. 
Bet didžioji daugūma jų 
bus gana toli laikoma, kad 
visko nematytų.

pasirašyti tą bilių.
Senasis kainų kontrolės 

terminas buvo iki birže!’. 
30 d.

(New York. — Politinio 
Piliečių Veikimo Komiteto 
pirmininkas J. Raymond 
Walsh pasiuntė prezidentui 
reikalavimą atmesti kainų 
kontrolės darkymą ir pa
sistengti, kad kongresas 
priimtų rezoliuciją palaiky
mui tokios Kainų Adminis
tracijos, kaip iki šiol.)
Ką žada Tas Kongresma- 

nų-Senatorių Bilius
Kongreso atstovų rūmo 

ir senato priimtas bilius 
štai ka sako:

Užtikrinti fabrikantair * 
ir prekėjams tokias kainas, 
kokias jie gaudavo 1941 
metų rudenį ir dar leisti 
jiem tiek pakelti kainas, 
kiek padidėjo jų lėšos per 
penkerius paskutinius me
tus.

Maisto reikmenų kainų 
kontrolę pervesti į žemdir
bystės sekretoriaus ranka' 
Nuimti kainų lubas medv; 
nei (bovelnai) ir tūliem 1 
tiem produktam. i

Paskirti trijų asmenų ko
misija, kuri pati galėtų 
naikinti kainų kontrolę 
įvairiem dalykam, nepai
sant Kainų Administracijos 
ir žemdirbystes sekreto
riaus.

Pusiau sumažinti valdi
nius primokė j imus fabri
kantams ir verslininkams. 
Tokiais primokė j imas val
džia iki šiol sulaikydavo: 
juos nuo sauvališko kainų 
kėlimo.

T o s c a nini Atšaukė Pary
žiaus Koncertą: Protestuo- .

ja dėl Briga-Tendos

REIKALAUJA IŠTIRT, 
KAS ŠAUDĖ NEGRUS
Baltimore, Md. — Gegu

žės pusėje nežinia kas nu
šovė tris negrus. Komitetas 
dėlei Tautinių Skriaudų 
Panaikinimo reikalauja, 
kad miesto valdžia padary
tų tinkamą tyrimą ir pa
trauktų teisman žmogžu
džius.

Milan, Italija. — Garsu
sis orkestrų konduktorius / 
Arturo Toscanini atšaukė 
savo vadovaujamo La Scala 
orkestro koncertą, kuris 
buvo ruošiamas Paryžiuj. 
Tuom Toscanini protestuo
ja, kad Keturių Didžiųjų 
užsieninių ministerių tary
ba paskyrė Franci j ai Bri- 
gą-Tendą, pąsieninį Itali
jos sklypą.

Washington. — Numato-* 
ma mėsos stoka per metus.

UNRRA DIREKTORIUS LA GUARDIA SMERKIA SOVIETŲ KANDŽIOTOJUS
Washington. — Kongreso 

atstovų rūmas nutarė pas
kirti dar $465,000,000 tarp
tautinei pašalpų organiza
cijai UNRRA’i su tokiu re- 
publikono Dirkseno “patai
symu,” kad nebus duodama 
paramos jokiai šaliai, kuri 
cenzūruoja amerikonų ko- 
r e s p o n dentų pranešimus 
apie UNRRA veiklą ir apie 
jos atsiunčiamų reikmenų 
paskirstymą. Kongresma- 
nas Dirksenas tą “pataisy
mą” kreipė tiesiog prieš So-

vietų Sąjungą ir pasakojo, 
būk esą varžomi UNRRA 
pareigūnai Sovietinėje Uk
rainoje ir Baltarusijoje ir, 
girdi, cenzūruojami ameri
kinių konrespondentų pra
nešimai.
La Guardia Pareiškė, So

vietai Duoda Visišką 
Laisvę

Generalis UNRRA direk
torius La Guardia, buvęs 
New Yorko miesto majo
ras, griežtai atmetė paša-

A’ t •L Y •' v '

La Guardia Patvirtina, kad Sovietai Duoda Pilną Laisvę. 
UNRRA Pareigūnams ir Amerikinės Spaudos Atstovams

kas apie UNRRA atstovų 
ar korespondentų varžy
mus Sovietinėse Ukrainos 
ir Baltarusijos Respubli
kose. Jis grūmojo pasi
traukti iš UNRRA, jeigu, 
pasiremiant tokiais išmis- 
lais, bus sulaikytas medika- 
lių reikmenų ir fabrikinių 
įrankių siuntimas Ukrainai 
ir Baltarusijai. . La Guar
dia pareiškė:

“Baltarusijos ir Ukrai
nos valdžios pilnai ir visiš
kai bendradarbiauja su mu
mis. Nėra jokių varžymų 
nei cenzūros kas liečia UN 
RRA atstovus. Laisvai pa
sidalinama žiniomis ir kab- 
legramomis — iš tiesų jau 
ir perdaug tų kablegramų, 
kurios per ištisas dienas 
nuolat eina vienon ir ant
rom pusėn.”

Čia La Guardia priminė 
pareiškimą M arshallo 
McDuffie, amerikono UN 
RRA pasiuntinybės virši
ninko Ukrainoje. McDuffie 
sakė, jog niekas nevaržo ir 
necenzūruoja nei UNRRA 
pareigūnų nei amerikinių 
korespondentų Ukrainoje.

“Tokias pat žinias ir aš 
turiu,” įkirto La Guardia, 
pridurdamas: “O !
fie nėra komunistas!”

Jisai smerkė politikie
rius, kurie skleidžia neapy-

kantą prieš Sovietus ir mė
gina sulaikyt pažadėtąją 
Ukrainai ir Baltarusijai 
paramą — $367,000 vertės 
m e d i k a H ų reikmenų ir 
$100,000 fabrikinių įrengi
mų.

Kartu La Guardia paste
bėjo: “Kas tik neapkenčia 

, Rusijos, tai kandžioja Ju- 
McDuf-! goslaviją ir skriaudžia če- w 

choslovakiją; keršija joms 
UNRRA reikmenų sulaiky- 
mu.L----------
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Del ko reikia suorganizuoti pietines valstijas? Šis braižinys, imtas iš AFL Month
ly Survey, duoda vaizdų atsakymą. Ir ne vien tik iš meilės aniems darbininkams 
reikia juos suorganizuoti, bet ir apsaugai savo darbų ir algų. Kol yra bent kur vie
ta, kur žmonės dirba už badą, tol nėra užtikrinti mūsų darbai ir uždarbiai. Atsi
menate, kiek šapų užsidarė gerai mokamose vietose ir išdygo ten, kur dirba už 
pusdykį.

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

h is 
an

he

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

Karo Provokatorių Nusimaskavimas
Naujo karo provokatoriai, apsvaigę atomine bom- 

oa, nusiminė. Jie pranašavo, kaip ir antilietuvių spau
da, kad iš Keturių Didžiųjų užsienio ministerių konfe
rencijos Paryžiuj nieko neišeis. Jie laukė naujų nesu
tikimų, naujų angliško bloko išstojimų prieš Tarybų Są- 
Jngą, kaip šikšnosparniai saulės nusileidimo.

Tiesa, Jungtinių Tautų tarpe susitarimas duodasi 
labai sunkiai. Angliškasis blokas laikosi “kietos politi
kos” ir nenori skaitytis su faktais. Kiekvienam yra 
aišku, kad reikalavimas laisvo plaukiojimo visiems Du
nojaus upe neturi pagrindo. Tarybų Sąjunga sako, kad 
Dunojaus upė yra vidaus upė, kaip Hudson, Mississippi 
arba Seino upės, ir jos reikalą gali spręsti tik tos šalys, 
kurios prie tos upės gyvena. Aišku, kad Panamos Ka
nalo ir Suezo Kanalo sutarptautinimas—atidarymas lais
vai plaukioti visoms šalims, yra daug aiškesnis, bet apie 
tai nenori nei girdėti Mr. Byrnes’as ir Mr. Bevinas.

Bet nors lėtai, vistiek žingsnis po žingsnio keturių 
ministerių konferencija daro progreso. Tame didžiau
sias nuopelnas priklauso Tarybų Sąjungos diplomatijai, 
kuri, siekdama taikos ir žmonijos gerovės, laikosi rea
listinės politikos. Iki šiol padaryti vyriausi šie susita- 
ripiai:

* (1) Taikai su Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Italija 
ir Suomija paimta pagrindais karo paliaubų susitarimai. 
(2) Suomijos ir Vengrijos klausimai skaitomi jau veik 
išrištais. (3) Rumunijos, Vengrijos, Bulgarijos ir So
vietų Sąjungos sienos nustatytos. (4) Francijos, Italijos 
ir Austrijos sienos nustatytos. (5) Graikijai pervesta 
Dodekanesų salos, kurias laikė Italija nuo 1911 metų. 
Padaryta ir eilė kitų mažesnės reikšmės susitarimų.

Didžiausios kliūtys dar stovi ant taikos kelio, tai 
nisistatymas linkui Vokietijos, nustatymas dėl Italijos

• Jugoslavijos sienos, klausimas buvusių Italijos kolo-
ijų ir eilė kitų klausimų. '
Į Taigi, bendrai jau padaryta keletas svarbių susi

tarimų. Dar daug yra skerspainių linkui pastovios tai
kos, bet minėti pasiekimai jau daug žada žmonijai.

Žemaičių Muziejus Telšiuose

Mikolaičikas—Liaudies Priešas
Atrodo, kad vienas, kitas asmuo nekažin ką 

paveikti valstybės gyvavime, bet praktikoj taip nėra. 
Anglijos ir Amerikos imperialistai įpiršo į demokratinę 
Lenkijos vyriausybę kelis lenkus iš Londono “lenkų val
džios”, jų tarpe ir poną Stanislovą Mikolaičiką.

Kiti lenkai, kaip Stančikas, dirba liaudies gerovei, 
nes mato, kaip baisiai šalis nuteriota, kiek daug ener
gijos reikia jos atstatymui. Bet to negalima pasakyti 
apie poną Mikolaičiką. Jis Lenkijoj virto visų antiliau- 
diškų, priešdemokratinių jėgų centru. Aplinkui jo “Val
stiečių Partiją” jungiasi miestuose, kur nėra nei vieno 
valstiečio, buržuazija, visokį buvę senos Lenkijos valdi
ninkėliai, fašistų vadai ir net Hitlerio S. S. (parinktieji 
naciai). Visų jų vėliava kovai prieš Lenkijos liaudies 
laisvę, tai ponas Mikolaičikas! To net jis patsai negali 
užginčyti. Daugelyj vietų suimti kriminalistai, antise
mitai, žmonių žudytojai buvo su Mikolaičiko partijos 
pasportais. Lenkijos vyriausybė rado viename slaptame 
kontr-revoliucionierių susirinkime ir Anglijos atstovy
bės narį. Faktas, kad ta “opozicija” turi daug angliškų 
ir amerikoniškų pinigų, ji yra ginkluota anglų ginklais.

Sekmadienį, birželio 30 d. Lenkijoj įvyko svarbūs 
balsavimai. Prie jų ponas Mikolaičikas rengėsi visomis 
jėgomis. Jo šaika skleidė visokias provokacijas prieš 
demokratinę vyriausybę. Anglijos ir Amerikos impe
rialistai teikė Mikolaičiko grupei gausią pagalbą. Bet 
jau pačių rinkimų išvakarėse turčių korespondentai pra
dėjo pripažinti, kad Lenkijos liaudis nusisuka nuo Mi
kolaičiko. Už dienos, kitos turėsime balsavimų pasek
mes ir matysime, kaip ten buvo.

gali

Telšių “Alkos” muziejus 
įrengtas puikiuose ir mo
derniškuose rūmuose vienoj : 
iš pačių, gražiausių Telšių 
vietų prie Masčio ežero. At
sižvelgiant į gausius eks
ponatus: senovinių knygų 
rinkinį, archyvą, meno tur
tus ir kitką, — teisingai jis 
vadinamas žemaičių apy- 
gardiniu muziejum. Jis tu
ri apsčiai radinių ne vien 
tik iš Telšių apylinkės, bet 
ir iš įvairių žemaičių kraš
to vietų.

Dabartinė “Alknos” mu
ziejaus vadovybė pertvarkė 
eksponatų patalpas, įrengė 
etnografijos bei Mažosios 
Lietuvos vaizdų skyrių, 
ypatingai pažymint vokiš
kųjų grobikų padarytąją 
žala lietuviu tautai, ir ati- 
darė visuomenės lankymui.

Šiuo metu “Alkos” mu
ziejus turi 800 paveikslų, iš 
kurių nemaža žinomų Ru
sijos, Lenkijos ir Lietuvos 
menininku kūriniai. Muzie
jus turi didelę senų ir re
tų knygų biblioteką. Ne
trūksta muziejui ir Įvairių 
senoviškų buities daiktų 
bei įrankių, kaip senoviškų 
lempų, apavų ir daug kitų 
daiktų. Turtingas Mažo
sios Lietuvos ir Rytų Prū
sijos skyrius.

Visas skyrius (paskirtas 
pavaizdavimui liet, tautos I 
kovos su vokiečių nutau
tinimo politika. Šiame sky
riuje surinkti visų lietuvių 
tautinės atgimimo epochos 
veikėjų, gyvenusių Rytų 
Prūsijoj ir Mažojoj Lietu
voj portretai, jų pasisaky
mai ir kitkas. Įdomi me
džiaga, iliustruojanti; kaip 
vokiečių “mokslininkai” fal
sifikavo lietuvių tautos is
toriją, stengdamiesi įrody
ti, kad lietuviai Mažojoje 
Lietuvoje ir Rytų Prūsijo
je atsiradę žymiai vėlesniu 
savo istorijos laikotarpiu.

Muziejus paėmė į savo 
apsaugą vertingus buvusių 
d v a r i n i n kų — Platerių, 
Oginskių, Tiškevičių —ar
chitektūros pastatus su juo
se rastais vertingais senovi
niais daiktais.

Gegužės pirmosios ir 
Pergalės šventės proga mu
ziejus bus naujai pertvar
kytas. Stengiamasi pa
versti muziejų gyva kultū
ros — švietimo įstaiga, su
tvarkant vaizdžiai 
natus ir

Lietuvos liaudies kovas ir 
Didžiojo Tėvynės karo lai-

Dabartinė “Alkos” mu
ziejaus vadovybė šiam rei
kalui sutelkė apie save ge- 

ekspo- rų padėjėjų ir rėmėjų, ku- 
nuolat ruošiant rių skaičius nuolatos didė- 

įvairias parodas, paskaitas ja. Telšių “Alkos” muzie- 
ir pranešimus. j jus netolimoje ateityje taps

Muziejaus vadovybė deda Į rimtu kultūriniu Žemaičių 
pastangas suorganizavimui I krašto židiniu.
skyriaus, pavaizduojančio' V. Bredulis.

Seniausia Demokra
tija Pasaulyj

Islandijos Sala, kurios 
jūrų didvyriai, pagal tra
diciją, buvo pirmieji Šiau
rės Amerikos kolonistai, 
yra pasaulio seniausia de
mokratija. Save valdė virš 
1000 m. Šalis, kuri neturi 
nei kariuomenės, nei laivy
no, nei tvirtovių, niekad ne
pakliuvo karam

D e v i n tame šimtmetyje 
vie- 

vi- 
gy-

įvairūs būriai airių - 
nuoliu ir skandinavu 
king’ų buvo pirmieji 
ventojąi.

Islandijoj išrinktas susi
rinkimas vadintas “The Al
thing,” buvo įsteigtas net 
930 m.

Leif Ericson išplaukė iš 
Islandijos 1000 m. ir pasie
kė Amerikos žemyną. Jis 
įsteigė koloniją, pavadintą 
Viking, Massachusetts val
stijoj. Jį sekė kiti Viking 
jūreiviai, bet galutinai šių 
šiauriečių apgyventos vie- 
tos išnyko, nepalikdamos 
mažiausios žymės.

Islandijos kolonizavimas 
tęsėsi nepaisant baisių ba
dų, epidemijų, ir vulkaniš- 
kų sukrėtimų, kurie visiš
kai išnaikino apgyventas 
vietas.

Islandija susideda iš 40,- 
000 ketv. mylių. Sala tu
ri 117,000 gyventojų. Tre
čia dalis gyventojų ūkinin
kauja 65,000 akrų derlingos 
žemės. Žuvavimas yra svar
biausia industrija. Islandi
ja gana puikiai progresavo. 
Keliai, telegrafo ir telefo-

no linijos įvestos. Elektra 
visur įvesta. Lėktuvai regu
liariai skrenda tarpe sosti
nės Reykjavik ir šiaurinių 
miestų.

I s 1 a n diečiai didžiuojasi 
savo literatūra ir kultūra— 
jų žmonės buvo mokyti, ka
da Europą tamsuma dengė. 
Šiandien šioj mažulėlėj tau
toj visi augusieji asmenys 
gali skaityti ir rašyti. Sos
tinėje randasi universite
tas, ir kiekviena apylinkė, 
nepaisant kokia maža, turi 
savo mokyklas. Čia nėr 
ubagų ir kalėjimų. Yra 
daug smarkiai - tekančių 
upių, kurias negalima var
toti navigacijai bet jos var
tojamos hydro - elektros jė
goms, ir jos karšto vandens 
šaltiniai vartojami moder
niškai šilumai. Iš Reykjavik 
vamzdžiai neša gamtos ši- 
1 u m ą š a 1 i es ligoninėms, 
viešbučiams, ofisams, mo
kykloms ir net namams.

Norvegai valdė Islandiją 
per šimtmečius, paskiau 
Danija. 1918 m. Islandija 
vėl tapo nepriklausoma val
stija, sujungta su Danija 
po vienu karalium.

“P a r 1 a m ento močiutė” 
(The Althing) yra islandie- 
čių brangiausia nuosavybe. 
Liepos mėn. 1932 m. Suv. 
Valstijų Kongresas Reyk- 
javik’ui aukojo puikią sto- 
vylą, viking’u atminčiai.

FLIS.

Ą FTER TOSSING SOME 
duds at the Baruch atomic 

p!an,Buksnaitis winds up 
column of June 28 with 
“atomic-plan” of his own.

“ . . . let us not forget,”
reminds us “that Lithuania, 
the land of our fathers, is still 
under Soviet domination, and 
that this Atomic Bomb ques
tion could be well used to 
force the. issued of regaining 
Lithuania’s independence.”

This is Buksnaitis’ way of 
saying that the U.S. should 
hold the Atomic Bomb over 
the head of the Soviet Union 
to force the surrender of the 
people of Lithuania to the de
posed fascist wolves.

—o—
That there are many in 

Lithuanian circles hoping and 
praying for war between the 
United States and the Soviet 
Union is only too well known 
by most people. This hope 
even found expression at the 
recent SLA convention in New | 
Haven, according to our 
formant who attended 
convention.

It seems that one of 
delegates put the following 
question to the floor:

“Tell me, why wore we in 
the war?”

One of the SLA officials 
was ready with an answer.

“The question is,” replied 
the official, “not why we were 
in the Avar, but why we arc 
at peace?”

Within the reasoning of this 
SLA official we hould be at from 
war with

in- 
the

the

the Soviet Union!
—o— 

certain leading fi 
the SLA are fer

Misų Sūnūs, Žuvę Kovoj už Laisvę
Antras pasaulinis kąrąs sunaikino ištisas šalis. Mū

sų šalis, galima sakyti, mažiausiai nukentėjo iš didelių 
Jungtinių Tautų šalių. Mūsų šalyj nenukrito nei viena 
priešo bomba, nesugriautas nei vienas miestas. Mes 
Europoj stojome į kovą po to, kai Tarybų Sąjunga jau 
trejus metus kariavo prieš hitlerinę Vokietiją ir jos 
sėbrus, kada .jau buvo sunaikintos svarbiausios Hitlerio 
armijos.

Bet ir mes panešėmė didelių nuostolių. Karo De- 
partmentas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos neteko už
muštais 308,978 žmonių, o Karo laivynas neteko 87,659 
užmuštais ir 928 be žinios žuvusiais! Reiškia, mūsų 
šalis neteko veik 400,000 jaunų vyrų! Greta to yra virš 
600,000 buvusių sužeistų, kurių tūkstančiai liko be kojų, 
be akių, be rankų ir be sveikatos! ,

Tųkius pnnctnlinq pąnešėme kovoj prieš hitlerizmą, 
f -viaii7Tna. į Kaip yra liūdna,

kacį dar kovūnų kapai nespėjo žole apželti, dar ne
nudžiūvo motinų, tėvų, seserų, brolių ir žmonų ašaros, 
o jau imperialistai ruošia naują karą.

Demokratinė liaudis turi būti taikos sargyboj ir 
kiekvieną karo provokatorių be pasigailėjimo humaskuot.

1,100,000 Armija “Taikai”
Generolas D. Eisenhoweris pareiškė kongresui, kad 

Jungtinių Valstijų armija “taikos” laiku turi būti 
1,100,000 ir tame skaičiuje nemažiau 50,000 naujų ofi
cierių, taip, kad jų viso būtų nemažiau 100,000. Oficie
rių nori daug todėl, kad greitai būtų galima armiją iš
plėsti į keleto milionų vyrų.

Kai pažvelgi į tai, kiek mūsų valdžia išleidžia pini
gų karo laivynui, armijai, orlaivynui, atominių bombų 
gaminimui, tai pasirodo, kad ji visai netiki į Jungtinių 
Tautų organizaciją taikos palaikymui.. Aišku, kad Ame
rikai negrūmoja jokis užpuolimas. ' Plėtimas ginkluotų 
jėgų yra ne apsigynimo tikslams, bet parėmimui impe
rializmo agresijų. J y

George Kwain and John 
Peters, the LDSers are map
ping their plans for the cap
ture of the Acacia Country 
Club in Chicago, where will 
be held the LDS National 
Golf Tourney. August 4th has 
been selected as D-Day.

All Lithuanian American 
veterans of the green and the 
sand-trap are eligible to com
pete.

—o—
Reports from Washington 

have it that Attorney Gen
eral Tom Clark has given the 
signal for the Department of 
Justice to crack down upon 
the Communist Party, the la
bor unions and what he con
siders “left wing” individuals.

After World War I there 
were the infamous Palmer 
Raids. They had their effect 
upon the labor unions of that 
time. Now it seems that the 
U.S. Attorney General would 

Hike something of similar na- 
Iture to gag labor and the pro
gressive minded of America.

—o—
In England the British Army 

lias a form on which the me 
dical officer marks food as: 

for human con-«

While 
gurės in 
vently hoping for war, mem
bers of another fraternal or
ganization, the LDS, are pre
paring for a battle on the 
lin ks.

Under the generalship of

Hudson, Mass
čionai susituokė Charles K. 

Urbonas su Katrina Parėdnie- 
ne (Cinavičiute). šliūbą ėmė 
pas taikos teisėją. Vedybos į- 
vyko 1946 m. birželio 9 d.

Abu pažangūs, demokrati
nio nusistatymo, priklauso 
vietos darb. organizacijom, 
taipgi skiato dienraštį Laisvę 
ir aukoja darbininkiškiems 
reikalams.

Linkiu laimingo jaunave
džiams gyvenimo!

Rep.

dical officer
(a) Unfit 

sumption.
(b) Unfit 

by troops.
wonder who gets the 

of it.
—o—

by the papers that the

for consumption

We 
worst

See
Soviets are purging the crooks 

factory directorships. 
Also see by the papers that
the big packers in our own 
country are going to hold back 
the meat supply and create a 
famine 
mitted 
public, 
crooks 
find a
from the public.

unless they are per
to rob the American 
In Russia they put the 
in jail. But here tlr' 
legal way of stea g

Binghamton, N. Y

žydai dar Nepaleis Pagrob
tų Anglų Oficierių

Jeruzalė.— Palestinos žy
dų teroristų vadas Irgun 
pareiškė per slaptą radiją, 
kad jie tol nepaleis trijų su
imtų anglų oficierių, kol 
sužinos apie likimą dviejų 
žydų, kuriuos anglai nu- 
smerkė mirti.

Per Motinų Dienos apvaik- 
ščiojimą - parengimą, geg. 18 
d., surinkta $265 aukų įrengi
mui Med. Inst. Vilniuje.

Aukavo sekamai: Po $25: 
LLD. 20 kp., moterų skyr.; 
Marijona ir Klemensas Kul- 
biai, Augustas Z mitra, Amili- 
ja ir Jonas žemaičiai, Anasta
zija ir Petras Mačiukai, Apo
lonija ir Franas Maldakiai, 
Anelė Girnienė, Veronika Ka- 
pičiauskienė, ir nuo vietinio 
LPTK skyriaus iždo.

A. Klimas, $5.
Smulkių $40.
Viso $265 pasiųsti į Cehtrą 

kartu su blanka.
J. K. Navalinskiene, 

LPTK. skyr. Sekr.

{KALTINO METALINIŲ 
DĖŽIŲ TRUSTĄ

San Francisco, Calif. — 
Federalis teismas įkaitino 

Roma. — Italai steigia- American ir Continental 
gatvėse ; metalinių dėžių kompanijas, •w t V • • • 1 — _ . •

Francūzas unijų vadas į buvusias jos kolonijas. 
Saillant šaukia viso pasau
lio darbininkus demons- 
truot prieš Franko.

majame seime ir gatvėse; metalinių dėžių kompanijas, 
reikalavo sugrąžint Italijai Jos veikė kaip trustas, lau- 

ižė Shermano prieš-trusti- 
nius įstatymus ir smaugą 

su- rrra ž esnes, 
kompanijas.

Detroit. — Viesulas 
žeidė 10 žmonių.

Laisvės Liepos Ketvirtoji
Visiems nepaprasta proga — 
Naudotis džiaugsmo pramoga

Liepos Ketvirtoji — tai diena 
Džiaugsmo didelio visiems pilna, 
Ypač Massachusetts lietuviams, 
Laisvės patriotams ir draugams.
Maynarde jų minios suvažiuos!
Klausite—-O kas sutrauks ten juos?
Laisvės piknikas labai smagus 
Magiškai suburs tenai draugus!

Parkas Vose Pavilion puikus, — 
Nesam buvę ten jau per laikus;

Karo reikalams naudotas jis, 
Atidarė vėl plačiai duris.

Medžiai, pievos, maudytis vieta, 
Salė kuopuikiausiai įrengta;
Šokiai, prakalbos ir daug dainų 
Laukia ten su priedais dovanų.

Massachusetts, kaip laiminga tu, 
Tiek daug visko gauti šiuo kartu 
Tad visi naudokitės proga — 
Džiaugtis šia laisviečių pra.^o*

Pr. iu

*
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Tamm

buvo 
būk 

susida- 
ir elek-

gimdo 
jėgą/'

• * /

akiniai tu-

da-

Abejonėmis tiesa krista-

Mokslas sviesdamas ki-

šyiesesniu.

Materializme mirtis reiš-

VAIKAI KAIPO ŽMOGŽUDŽIAI, ŽAGINTOJAI IR GENGSTERIAI

laiku vaikai
žagė

Kartais ir kvailiui pasi
taiko gudriai išsireikšti.

Verčiau pačiam suklysti, 
negu kitus suklaidinti.

buvo nuteis- 
metų kalėti, 

žmogžudis-

Ir maldos be pinigų 
bar į dangų neina.

suomenė ir valdžia 
sustabdyt g e n g 
garbinimą judžhr 
radiją.

Kitus už nuodėmes baus
ti tegali tik tas, kuris pats 
nėra nuodėmingas.

Gyvenant tarp pamišėlių, 
bile kas gali būti vadinamas 
bepročiu.

Pažangus asmuo mato to
liau, negu žengia ir gyvena 
laikais, kurie dar neatėjo.

Pasaulio piliečiui tėvynės 
rubežiai yra Žemės rutulio

Nesunaudota mintis, ne
išreikštas žodis yra tas pat, 
kaip negyva raidė arba ne
gyvas žmogus — be vertės.

kia amžiną iš mirusiųjų kė
limas! — spėkos ii- medžia
gos kaitaliojimasi.

Buvusios atominiu bornbu gamintuves viduje Oak 
Ridge, Tenn. Šio kambario ir prietaisų veikmė perkeis
ta taip, kad radiovciklos elementai galima pasukti pa
tarnauti žmogui, ne ji naikinti.

Šilta? Tai kas! Nuo šilu
mos plaučiai neužsidega!

,Pr. Krienas.

Didmiesčio g y v entojui 
provincija yra tas pat, kaip 
drambliui ožio rage tvartas.

Tarp makliorių negyve
nęs, makliorystės neišmok
si.

Gudrumas ne visados

Nejieškodamas ir nekur
damas šviesos — nežinosi 
tiesos. >

Užtat ir
jėgose yra

Trejas Puslapi!

KOKIE TURI BŪTI SPALVOTI AKINIAI 
KAD NEKENKTI) REGĖJIMUI?

Vasarą milionai žmonių 
nešioja spalvuotus akinius, 
kad smarkūs saulės spin
duliai nevargintų akių. Bet 
jeigu s p a 1 vuoti akiniai 
prasti, jie gali pažeist re-

Kas vasarą amerikiečiai 
perka 20 milionų juosvų, 
žalsvų, rausvų ii* kitokių 
spalvų akinių saugoti akims 
nuo saulės; ii- pasitikėdami 
bet kokiais spalviniais aki
niais, daugelis gauna akių 
uždegimą ir nusilpnina re
gėjimą.

Spindulių Rūšys
Saulė siunčia matomuo

sius šviesimus spindulius ir 
nematomuosius — ultravio
letinius ir infra-raudonuo- 
sius spindulius. Infra-rau- 
donieji yra karščio spindu-

Pigūs spalvuoti akiniai, 
perkami d ešimtukinėse 
krautuvėse arba net vais
tinėse, berods, ramina akis 
ir suturi dalį šviesinių sau
lės spindulių, bet tokie aki
niai ne gana pastoja kelią 
ultravioletiniams ir infra- 
raudoniesiems spinduliams, 
kurie gali kenkti al<ims.
Kaip Veikia Lėliukė Arba;

Vyželis
Kuomet saulė skaisčiai 

spindi, tai akies lėliukė (vy
želis) savaime susiaurėja ir 
mažiau spindulių praleidžia 
į retiną. O retina yra regė-

pranyks, jeigu neilgai žiū
rėjote į saulę plikomis aki
mis arba per spalvuotus 
akinius. Bet jeigu ilgai į 
saulę žiūrėsit net per tam
sius akinius, tai infra-rau- 
donieji spinduliai gali taip 
išdegint retiną, kad juodas 
plėtmas regėjime pasiliks 
visam amžiui. Šimtai ame
rikiečių kas vasarą neati
taisomai pagadina sau re
gėjimą tokiais plėtmais.

Taip apsigauna žmonės, 
kurie, užsidėję ypač pras
tus, pigius spalvuotus aki
nius, perdaug žiūri į saulę, 
manydami, kad jiem nieko 
nekenks.

Pakartosime, kad bet 
kokie tamsoki, spalvuoti 
akiniai, sumažindami ma
tomųjų saulės spindulių 
kiekį, priverčia lėliukę pla
čiau atsidaryti ir į vidujinę 

infra- 
spindu-

svai žalsva arba žalsvai 
gelsva yra sveikiausia. To
kia spalva mažiausiai pa
keičia matomu daiktu tik
rąsias spalvas; per v tokius 
akinius žiūrint, daiktai yra 
matomi beveik visose natū- 
ralėse spalvose, 
armijoj ir oro 
priimta gelsvai 
nių spalva.

Visi sauliniai 
ri būti tiksliai nutekinti ir 
nušlipuoti ir iš specialiu 
stiklo pagaminti. Tik tokie 
akiniai tarnauja akių ap
saugai ir negadina regėji
mo. N. M.

AR SOVIETAI TURI GANA 
ŽINIŲ APIE ATOMUS?

KIEK ŽMOGUS ĮKVĖ
PUOJA ORO 

vidutinis žmogus įkvė
puoja apie 3 tūkstančius 
galionų oro per kiekvienas į 
24 valandas. Tas oras sve-Į 
ria apie 30 svarų, tai yra, j 
keturis iki septynių sykių 
daugiau svorio, negu žmo- 
gus suvalgo maisto ir išge-i reiškia‘išmintingumą, 
ria vandens per 24 valan-Į _____

Krienas Minčių Avantiūroj 
Maudosi Kaip Jūroj

Alinėje akies obuolio dalyje. 
z Skaisčioje saulės šviesoje 

lėliukė taip susiaurėja, kad 
tiktai tiek šviesos pasiektų 
retiną, kiek būtinai reikia 
aiškiam matymui.

Tamsesni, spalvuoti aki
niai sumažina matomąją 
šaulės šviesą. O kai ma
žiau šviesos, tai lėliukė pla
čiau atsidaro. Jeigu aki
niai netikę, tuomet per juos 
ir per plačiau atsidariusią 
lėliukę gali perdaug prieiti 
ultravioletinių ir infra-rau- 
donųjų spindulių į vidujinę 
akį ir pakenkti.

Tam tikras kiekis ultra
violetinių ir infra-raudonų- 
jų spindulių gali būt akims 
naudinga, kaip tvirtina tū
li akių specialistai. Bet jei
gu tų spindulių perdaug ei
na į akis, tai jie daro žalą. 
Perdidelis kiekis ultraviole
tinių spindulių gali įvaryt 
vidujinių akies plėvių už
degimą. Kuomet ilgesnieji 
u 11 r avioletiniai spinduliai 
per lėliukę pasiekia akies 
kristaliuką, tai kristaliukas 
kartais pradeda žvilgėti pa
našiai, kaip radijiniai nu
meriai laikrodyje naktį, ir 
trukdo regėjimą.
Juodasis Plėtmas Matyme 

ir Infra-Raudonieji
Spinduliai

Infra - raudonieji, nema
tomieji saulės spinduliai ga
li padaryt dar daugiau ža
los.

Jeigu jūs kiek ilgiau žiū
rėsite į saulę, o paskui nu
kreipsite akis į šalį, paste
bėsite, jog akyse stovi koks 
tai tamsus plėtmas arba 
dėmė. Net akis užmerkus, 
tada vaizduosis plėtmas 
pryšakyje. Tas plėtmas yra 
tamsus saulės paveiksliu- 

| kas, kurį įdegino infra-rau- 
donieji, karščio spinduliai į 
retiną, į regėjimo nervo 

z galūnę, užpakalinėje akies 
obuolio dalyje.

Netrukus tas plėtmas

raudonųjų, karščio 
liu.

Pigieji spalvuoti akiniai 
yra pagaminti iš paprasto 
stiklo, į kurį įmaišyta tik
tai spalvinių medžiagų. Per 
tokius akinius lengvai per
eina karščio spinduliai.

Kokie Turi Būti Akiniai 
Apsaugai nuo Saulės

New Yorko Universiteto 
profesorius Arno E. Town, 
akių specialistas, sako:

“Geriausias stiklas ap
saugai nuo saulės yra tas, 
kuris sugeria bei sulaiko 
ultravioletinius ir infra- 
raudonuosius spindulius ir 
dalinai ir lygiai sugeria 
įvairius šviesimus spindu
lius.”

Panašius saulinius aki
nius galima pirkti už kele
tą iki keliolikos dolerių op- 
tiškose, akinių įstaigose ir 
pas akinių pririnkėjus, bet 
ne dešimtukinėse krautu
vėse ir ne paprastose vais
tinėse.

Kas liečia spalvą, tai gel-

das.
LIGONIųIr NAUJAGI

MIŲ SKAIČIUS
1945 metais Jungtinėse 

Valstijose kas 2 sekundos 
buvo priimta po vieną ligo
nį į ligoninę ir kas 16 se
kundų gimė po vieną kūdiki 
ligoninėse.

Mineralai Kubiniame 
Jarde Marių Vandens

Viename kubiniame jarde 
marių vandens yra daugiau 
kaip 47 svarai druskos, 2 
svarai magnio (magne
sium), apie pusantro svai'o 
sieros, daugiau kaip pusė 
svaro kalci j o, apie pusę sva
ro kali jo (potassium) ir 
mažesni kiekiai geležies, 
vario, švino, sidabro, auk
so, gyvsidabrio, radiumo, 
uraniumo, molybdeno ir 
vanadiumo.

New Yorko Times moks
linio skyriaus vedėjas Wal- 
demar Kaempffert (birž. 
23 d. laidoje) klausia: Ko
kiu atominiu žinių Ameri
ka galėtų Sovietams pa
laipsniui duoti pagal ame
rikini plana dūlei atomų iė- 
gos kontroliavimo pasauly
je? Jis pats ir atsako, jog 
faktinai visos tokios žinios 
vra Soviet a m ž inomos, 
(gal) apart pačios atominės 
bombos padirbimo.

Amerikos planas žada 
tuo tarpu slėpti atom-bom- 
bos sekretą, o kitas atomi
nes žinias palaipsniui dalin
ti svetimiem kraštam, iki 
bus pilnai sukontroliuoti 
atominiai dalykai tuose 
kraštuose; iki Amerika, pa- 
galiaus, atras, kad.ji gali 
be jokio sau pavojaus ati
dengti ir atominės bombos 
slaptybę kitoms šalims.

K a e m p f f e rt paduoda 
vardus visos eilės sovieti
nių mokslininkų, kurie ga
būs patys surasti visus 
Amerikai žinomus atomų 
branduolių sekretus. Jis 
primena, kad jau 1934 me
tais Sovietai turėjo ciklo- 
tronus ir kitas atomų skal
dymo mašinas.

Betatronas
Pernai Amerikoj pasta

tyta betatronas, naujos rū
šies mašina atomams skal
dyti. Kaempffert rašo: 
“Vos (amerikietis) profeso
rius Kers t paskelbė rapor
tą apie savo išrastą beta- 
troną, kai rusai ėmė staty
ti sau betatroną.” O kitas 
a m e r i k i e tis, Princetono 
Universiteto p r o f e s orius 
Gerald Oster sako: “Rusai 
be ryšio su Keršto išradi
mu atrado tūlus dalykus, 
reikalingus sėkmingam be- 
tatrono veikimui.”

Neutronai
Raštuose apie atomus pa

prastai skelbiama, kad an-

Vaikai atlieka daugiau 
kaip pusę visų kriminalių 
nedorybių Jungtinėse Vals
tijose. Tatai rodo policijos 
rekordai.

Tik praeitą savaitę 14 
metų berniukas žagė trejų 
metų mergaitę, paskui nu
žudė ją ir į upelį įmetė Har- 
risburgo p r i e m i estyje, 
Pennsylvanijoj. Neseniai 
13 metų vaikas Massachu
setts valstijoj 
tas 28 iki 35 
kaip sužinus 
kankintojas.

Tuo pačiu
Bostone plėšikavo, 
mergaites, žiauriai užpuldi
nėjo žmones, ir radijas pra
nešė, jog policija suėmė tris 
vaikus kriminalistus — 11, 
12 ir 13 metų amžiaus.

Charles J. Dutton, valdi
nis piktadarysčių tyrinėto- 
tojas Naujosios Anglijos 
valstijose, rašo Kiwanis 
Žurnale:

“Kai prieš 1940 metų mes 
kalbėdavome apie jaunučius 
nusikaltėlius, tai buvo 16 iki 
18 metų jaunuoliai. Šian
dien jaunučiai nusikaltėliai 
yra 7 iki 15 metų amžiaus 
vaikai. Ir pirm 10 metų 
nebuvo girdėt tokio lauki
nio, žvėriško vaikų žiauru
mo, kaip dabar.”

Betiksliai Naikintojai
Policijos viršininkai pa-

rodė Duttonui vidų vienos 
gražios bažnyčios, kur pen
ki vaikai sukapojo brangius 
vargonus ir sudaužė įvai
rius įrengimus. Tatai pada
rė penki vaikai nuo aštuo- 
niu iki 15 metu amžiaus. Jie 
darbavosi dvi naktis, viską 
naikindami bažnyčioje.

Duttonas matė dar dvi 
bažnyčias ir vieną kliubą, 
kur vaikai iki 14 metų am
žiaus atliko panašų naikini
mo darbą.

Pernai vėlinių (uždūši- 
nių) vakare vaikai Buffalo 
mieste užmušė žmogų; ir 
vaikų šaikos, šėldamos Bos
tone, Springfielde ( Mass.) 
ir Washingtone, padarė 
šimtus tūkstančių dolerių 
nuostolių.

Gyvulių Kankintojai
Sakoma, kad vaikai myli 

gyvulius. Bet štai skirtin
gas pavyzdys. Grupė vaikų 
pavogė kelis šunis, nusiga
beno į mišką, pakorė juos ; ir 
ant medžių šakų, sukūrė po 
jais ugnį ir džiaugėsi, kaip 
gyvulėliai kankinasi. Visi 
tie vaikai „ buvo jaunesni, 
negu 15 metų.

Kūdikių Padegiotojai
Penkiuose miestuose vai

kai, grįždami iš mokyklų, 
mėtė įbrėžtus degtukus į 
kūdikių vežimėlius, pade- 
giodami gulinčius juos ma
žyčius. >'

Mokinių Prostitucija
Tūla 15 metų mergaitė 

viename Connecticut valsti
jos mieste pavertė savo mo
tinos namus į vaikų paleis
tuvystės lizdą. Tuo laiku, 
kai motina dirbdavo, tai 
mergaitė, vidurinės mokyk
los studentė, parsivesdavo 
mergaites ir berniukus iš 
tos pačios mokyklos į moti
nos namus paleistuvauti sy
kiu, kaip “kompanija”.

Esame skaitę bei per ra
diją girdėję, kaip mokinys 
pačioje mokykloje nušauna 
mokytoją ar kitą mokinį.

Piešė del Smagumo
Viename Naujosios Ang

lijos miestelyje naktis į 
naktį kartojosi įsilaužimai 
į namus ir plėšimai. Paga- 
jiaus, buvo suimta plėšikų 
šaika. Visi jie buvo vaikai 
nuo devynių iki 14 metų 
amžiaus. Daugelis tų vaikų 
buvo iš pasiturinčių šeimų, 
' • beveik visus išplėštus 
daiktus jie sumetė į upę. 
Užklausus, kam jie vogė, 
vaikai atsakė: “Norėjome 
šposų padaryti ir pasijuok
ti.”

Kietas Gengsteriukas
Jaunųjų piktadarių tyri

nėtojas Duttonas kartą ap
klausinėj d vieną septynių 
metų piktadarį ir du jo sėb
rus. Jie buvo padarę 20 plė
šimų ir išvogę ir sunaikinę

valdžios dokumentus. Tas 
septynių metų gengsteriu- 
kas tik parodė tyrinėtojui 
liežuvį ir tarė: “Tu man 
nieko negali padaryti! Aš 
dar neturiu nė pilnų septy
nių metų amžiaus.”

Kiti piktadariukai di
džiavosi, kad policija sugai
šo penkis mėnesius, iki juos 
sučiupo.
Valdžios Raportas apie Ne
dorybių Augimą tarp Vaikų

Teisingumo departmentas 
Washingtone išleido rapor
tą apie nedorybių skaičiaus 
augimą tarp vaikų. Rapor
tas rodo, jog sekamais nuo
šimčiais pakilo piktadarys
čių skaičius nuo 1929 iki 
11944 metų tarp berniukų 
nuo 10 iki 18 metų amžiaus.

žmogžudystės padaugėjo 
47 nuošimčiais; mergaičių 
ir moterų žagimai pakilo 69 
nuošimčiais; užpuolimai ir 
mušimai 71 nuošimčiu; 
šiaip lytiniai nusikaltimai, 
apart žagimo, padaugėjo 61 
nuošimčiu.

Tuo pačiu laikotarpiu 
prostitucija ir paprastas 
paleistuvavimas tarp mer
gaičių nuo 10 iki 18 metų 
amžiaus pakilo 375 nuošim
čiais, o girtybė 174 nuošim
čiais.

Vaikai dabar atlieka 56 
nuoš. visų kriminalių nusi
kaltimų, kaip raportavo

Jungtinių Valstijų teisingu
mo departmentas.

Kas Kaltas?
Policija labiausiai kaltina 

tėvus ir mokyklas; sako, 
jeigu jie gerai mokytų vai
kus dorovės ir vartotų tin
kamą drausmę, tai sumažė
tų piktadarių skaičius tarp 
vaikų. Policijos vadai siūlo 
įstatymus, kad tėvai visuo
met turėtų užmokėti už vai
ko padarytus nuostolius. 
Areštavus nusikaltėlį vai
ką, girdi, reikėtų ir tėvus 
vest į teismą ir piniginiai 
baust už vaiko nesuvaldy- 
mą; visuomet uždėt tėvams 
pabaudą už mažamečio vai
ko išleidimą į gatvę po su
temos.

Viename vidurinių vals-l 
tijų mieste jau išleistas pa
našus įstatymas. Jeigu vai
kas išeina į gatvę po 8 va
landos vakaro ir padaro ko
kį skandalą, tai tėvai areš
tuojami ir $50 baudžiami. 
Šis įstatymas pasirodė toks 
sėkmingas, kad per keletą 
mėnesių 75 nuošimčiais su
mažėjo piktadariški vaikų 
darbai tame mieste.
Gengsterizmas Judžiuose ir 

Radijo Istorijose
Judamieji paveikslai daž

nai piešia kriminalistus, 
kaip gudrius ir drąsius. Ra
dijo istorijose taip pat yra 
piktadarių, kurie vaizduo-

glas Chadwick pirmas 
metais atrado, jog aL 
branduolys susideda iš pi 
tonų (su pliusine, teigia
mąja elektra) ir neutronų. 
—N e u t r onai paprastame 
savo stovyje nerodo jokio 
elektrinio veikimo — nei 
teigiamojo (pliusinio) nei 
neigiamojo (minusinio). 
Todėl jie vadinami “neutra
liais”, bepusiškais.

Kas iš Tikrųjų Atrado 
Neutroną?

New Yorko Times moks
linio skyriaus vedėjas klau
sia: “Bet kas gi pirmutinis 
išreiškė mintį, kad atomo 
branduolys susideda iš pro
tonų ir neutronų? Kiek re
kordai rodo, tai Dmitrius 
Ivanenko (sovietinis moks
lininkas).

Pirm Ivanenko, 
klaidingai manoma, 
atomo branduolys 
ras tik iš protonų 
tronų.

“Ivanenko ir I.
i (kitas sovietinis mokslinin
kas) pirmutiniai išvystė te-\ 
ori ją 1934 metais, kad elek
tronai ir neutronai 
atomų branduolių 
sako tas mokslinis 
Tirpęs rašytojas.

Atomų Sprogimas Vieno 
nuo Kito

Danas profesorius Niels 
Bohr ir Amerikos moksli
ninkas John A. Wheeler yra 
išvystę teoriją, pagal kuri 
atomų branduoliai skal 
mi šioje šalyje, būtent:

Kada lėtasis neutro 
pataiko į uraniumo m 
235 atomą, tai perskr 
atomą; beskylant ator 
pasiliuosuoja tam tik. 
skaičius jo paties neutronų. 
Tuomet šie neutronai bom
barduoja kitus atomus, ku- 
rie skildami paleidžia dai5 
giau savo neutronų.

Patys pradiniai neu 
nai buvo tiksliai parim 
tokie, kad lėtai veiktų, 
nauji neutronai atsirandą 
iš skylančių atomų bran 
duolių jau yra greiti.

Lėtasis neutronas lenj 
vai įsminga į atomą ir p< 
skelia, bet greitieji neut: 
nai vieni atsimuša į atoi 
ir pro šalį pralekia, o kit 
greituosius neutronus j 
geria sunkiojo uraniui 
num. 238 atomai ir nesl'i 
do atomų. Tad greitieji no 
utronai turi būti apstabdyl 
ti, lėtais padaryti, kad ga
lėtų daugiau atomų suskal
dyti.

Greitieji neutronai pada
romi lėtais tuom, kad ’ato
miniai tingus metalas num. 
238 uraniumas aptveriamas 
grafitu tam tikrame kros
nyje (pile), kur yra ir tru
putis uraniumo num. 235, 
sprogstamosios, bombines 
medžiagos. Grafitas ap- 
stabdo neutronų greitumą.
Sovietų Mokslininko Suras

ta Teorija
“Bet šią atomų sprogi 

nimo teoriją jau 1939
(Tąsa 5-me pusi.)

jami kaip didvyriai, ik 
pakliūva į policijos r 
Vaikai blogo mokosi 
kių judžių ir istorijų 
rūšies judamieji pa* 
ir istorijos yra kri
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WHOLESALE AND RETAIL

-^NOTICE is hereby given that License No. 
EB 699 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1250 St. Johns Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FAIRWAY BOWLING LANES. INC. 
1250 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
280-282 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

HARRY G. BLUEMER & 
ELIZABETH BLUEMER 

Sandwich King
280-282 Fulton St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9558 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Kingston Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

. LOUIS JACOBS & HARRY MELTZER 
427 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2341 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1664 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

RUTH SCHWARTZ 
Economy Food Center

1664 Bergen St., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
158 Franklin St. Brooklyn, N,

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4402 Church Ave., 1 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
Ave.

Alcoholic Beverage Control 
Borough of Brooklyn, 

i be consumed off

4402 Church
WEINER

Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License Jo. 
GB2004 has been issued to the undersigred 
to sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5811 — 8th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the^ ; 
premises.

5811 — 8th
ISADORE BRODT
Ave. Brooklyn, N% Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 330 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
•'ulton Street, Borough of Brooklyn, 

ity of Kings, to be consumed on the 
mises.

ANNA MURRAY & BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1422 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
462 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

MAMMOTH LUNCHEONETTE. INC. 
462 Clarkson Ave., Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2373 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
245 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consurped off 
premises.

SIDNEY TISHFIELD
245 Howard Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
56 New York Ave., Borough of Brooklyn, 

the

No.

the

Y.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

H. VON DER REIDT 
Authorized Birds Eye Dealer
York Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
823 •Franklin Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

ISIDORE
823 Franklin Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

56 New

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

Beverage Control Law at

NOTICE No.

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

Beverage Control Law at

No.NOTICE is 
DB 776 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
'2191 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

hereby given that License No.

_ SOL HOROWITZ
2191 Clarendon Road, Brooklyn, N.

NOTICE is
GB 1008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM COOPERBERG
87 Reid Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 303 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
824 Utica 
County of 
premises.

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

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

(24 Utica
JOSEPH KRAVITZ

Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 259 has 
to sell beer 
the Alcoholic
137 Hegeman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK & HYMAN WHITE
137 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1574 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 107 of 
the • Alcoholic Beverage Control Law at 
1716 s— Avenue M, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN PORTER
Avenue M. Brooklyn, N. Y.1715

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 547 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
685-687 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

t MAX SHEVINSKY 
D-B-A S. L. Delicatessen

685-687 DeKalb Ave.. Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 277 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8013 — 20th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BENJAMIN SKLAR
20th Ave., Brooklyn, N.

the

8013

No.NOTICE is 
EB 463 has 
to sell beer 
the Alcoholic
89-41 Kossuth Place, 
County of Kings, to 
premises.

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

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

ELIAS
89-41 Kossuth Pl.,

SPYE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 491 has 
to sell beer 
the Alcoholic
598 Clarkson Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

JAMES PLACATZIS & 
THOMAS PARASKEVAS

Clarkson Ave., Brooklyn, N.598

NOTICE is 
EB 300 has 
to sell beer 
the Alcoholic
921 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL 
Ave.,921 Atlantic

the

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

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

CAPASSO •
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 777 has 
to sell beer 
the Alcoholic
103 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR RAY
103 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 780 has 
to sell beer 
the Alcoholic
8823 — Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOODMAN 
Avenue L, Brooklyn, N. Y.8823

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1754 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
636 Rogers 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

636 Rogers
HERBERT ZIRKER
Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 2332 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
835 Park 
County of 
premises.

hereby given that License No.

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

JACOB SACKLER
835 Park Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
EB 292 has 
to sell beer 
lhe Alcoholic 
CO Sumner 
Pou nty of 
premises.

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

Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn,

Kings, to be consumed on the

SUmner
HARRY CUTLER

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage . Control Law at 

3 Ft. Hamilton P’way, Borough of B’klyn, 
unty of Kings, to be consumed on the 
mises.

Ft.
FRED MEYER

Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.OTICE
EB 554 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
8523 — Avenue S, Borough of Brooklyn.

LCounty of Kings, to be consumed on 
’premises.

MADELINE I. FLETCHER 
3523 — Avenue S, Brooklyn, N.

the

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

> sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

413 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

413

CHARLES COHEN 
Charlie’s Delicatessen

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2165 has been issued to the undersigned 
• sell beer at retail under Section 107 of 
ie Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
ounty of 
remises.

Kings, to be consumed on the

327 Fulton
WILLIAM HANSEN
St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.O’l'lCE is
B 453 has been issued to the undersigned 

o sell beer at retail under Section 107 of 
.the Alcoholic Beverage Control Law at 
2576 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
Ą/remises.

CHRIS HOUGHTALING & 
VICTOR NELSON 

Gotham Bowling Alleys
St., Brooklyn, N.

the

hereby given that License 
GB 1525 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN H. BAMMANN
241 Ridgewood Ave.< Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1282 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
198 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THOMAS PIZZO
198 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 999 has 
to sell beer 
the Alcoholic
367 Columbia Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE
GB 9004

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

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
178 — 17th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PETER & JOSEPH WITKOWSKI
P. & J. Delicatessen

17th St., Brooklyn, N.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— 4lh Avenue, Borough of Brooklyn, 

the

178

the

NOTICE is 
EB 510 has 
to sell beer, 
the 
4718
County of Kings, to bo consumed on 
premises.

VIRGINIA M. DĘNECKE 
(Crescent Bar & Grill)

Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 40 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

4718 4th

' O'ITO EUCHNER
127 Wyckoff Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISRAEL HERMAN GUTTOFF BROS. 
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N.

NICK DEMONTE
367 Columbia St., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
GB 939 has 
to sell beer 
the Alcoholic
96 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumetf off the 
premises.

WILLIAM J. RATNER
96 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1952 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
21t Highlawn Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

TONY
214 High lawn Ave.,

LEONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5815 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
Brooklyn, N. Y.565 Graham

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1132 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Devoe Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage
Street, 

Kings, to be consume.! off the

NOTICE is 
EB 651 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
29 Wilson 
County of 
premises.

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

Beverage Control Law at
Avenue,
Kings, to be consumed on

Borough of Brooklyn, 
the

290 Devoe
CHARLES SČHATZEL
St., Brooklyn, N.

29 Wilson
ETTORE LEVAN TIN I

Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 5887 has l>een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
173 Chauncey St., 
County of Kings, 
premises.

FRANK 
173 Chauncey St.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

SINGERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
390 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage
St., Borough

Kings, to be consumed off the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2655 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
264 Irving 
County of 
premises.

Beverage Control 
Avenue,

Kings, to be consumed oif

390 Court
GEORGE ANSALONE

St., Brooklyn, N. Y.

261 Irvins

Law at
Borough of Brooklyn,

Hie

ANTONIE DEWEY
Ave., Brooklyn, N.

hereby siven that License No.NOTICE is
GB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
I Sullivan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ALEXANDER DUBROFSKY & 
SAM SENKOWITZ

1 Sullivan St., Brooklyn, N.

the

Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 5959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

2784 Fulton
ERICH MANGELS

St., Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1481 has been'issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Sterling Place, 
County of Kings, . to

Section
Control I.aw 

Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

NOTICE is 
EB 251. has 
to sell beer, 
the Alcoholic
32 Sackett Street, 
County of Kings, 
premises.

AUGUST 
32 Sackett Street

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

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

No.

LEONARDELLI
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1348 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic. 
384 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control
Borough of 

be consumed off
Ave., 

Kings, to

Law at 
Brooklyn, 

the

No.

384 Marcy
NATHAN 

Ave.,
JOHNSON

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1312 has een issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
638 Decatur St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

638 Decatur
LEQN PASQUA
St.- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB6943 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
5105 — 18lh

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

Beverage Control Law at 
Ave., Borough of Brooklyn,

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No NOTICE is 
GB 7321 ha 
to sell beer, 
the 
9423

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

at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FOSTER AVENUE MARKET, 1 
4423 Foster Ave., x Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2284 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
318 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
318 Stuyvesant Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SEALEY .
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB 421 has 
to sell / beer 
the Alcoholic

■714 — Avenue U, 
County of Kings, to 
premises.
NAT TORGOVNICK

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

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

& ABE FRIEDMAN 
(Nat & Abo Del.)

714 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1214 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

CARMELO
1214 Cortelyou Rd.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LICCARDO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2294 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KORNREICH 
Gold Dairy

1206 Nostrand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1065 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
742 Fulton 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

742 Fulton
ADOLPH SIDITSKY
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1252 has been issued to the undesigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
147 Ridgewood Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ERICH
147 Ridgewood Ave.,

SEUTHE
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 

to lie consumed oft’ the

NOTICE is 
CB 964 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
406 Sumner
County of Kings, 
premises.

ISRAEL BLITSTEIN
Ave., Brooklyn, N. Y.406 Sumner

NOTICE is 
GB 936 has 
to sell beer 
the Alcoholic
182 — 7 th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

Beverage Control Lau at 
Borough of Brooklyn.
he consumed off the

721 Sterling
HENRY 
PI..

NOTICE is 
EB 683 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
413 Smith 
County of 
premises.

Smith

182 7th
GEORGE 
Ave.,

MULLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE i hereby given that License No. 
GB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer :i 
the Alcoholic 
331 Ellery 
County of 
premises.

retail under Section 407 of
Beverage Control Lilw at

Street, Borough of
Kings, to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

331 Ellery
MORRIS SEGAL

St., Brooklyp, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 2227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
1893 West 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
8 th St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

1893 W.
CHARLES TOTO

8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 5967 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
154 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume.! off the 
premises.

STANLEY 
154 Norman

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

J. & WALTER J. DYNIA 
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1460 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
193 Adams Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed oft 
premises.

193 Adams
ALFONSO DiROSA 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.

WEBER
Brooklyn. N. Y.

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

Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on

GEORGE BROWN
Black Cat Cafe

St., Brookrlyn, N.

hereby given that 
licen issued to the 

at wholesale

the

No.License 
undersigned 
under Sec-

NOTICE is 
C 162 has 
to distribute beer 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Lat at 60-62 Stanhope St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

D1NGWELL BROS. INC. 
60-62 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
under Sec-

■NOTICE is hereby given that 
C 340 has been issued to the 
Io distribute beer at wholesale

‘tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 101 - 3 Cook St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MOJIRIS LINDENBAUM 
LINDENBAUM DISTRIBUTORS 
Cook St., Brooklyn, N. Y.101-4

License No. 
undersigned 
under Sec- 

107 of the Alcoholic Beverage Control
134 Kingsland Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that 
C 369 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
Lion
Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

134

the premises.
MARCH BOTTLING CO., INC.

Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
under Sec-

NOTICE is hereby given that 
C 305 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2651 E. 14th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NEW BRIGHTON BEVERAGE CO., INC. 
2651 E. 14th St., Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
under Sec

2576 Fulton

NOTICE is 
EB 643 has 
to mH beer __ T_  ____ , _ __
the Alcoholic Beverage Control 
833 Knickerbocker Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

Law at

DENNIS CRONIN
838 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 666 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
B Alcoholic Beverage Control Law at

— 86th Street, Borough of Brooklyn.
nty of Kings, toz be consumed on the 

premises.
SHORE VIEW RECREATION CENTER 

512 — 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
EB 518 has 
to, mH beer at retail under Section 107 of 
®e’ Alcoholic Beverage Control Law at 

t Nostrand Avenue, 
inty of Kings, to 
mises.

LUDWIG
Nostrand Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

STRUNK
Brooklyn, N. Y.

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

at

CE is 
77 has 

beer
Icohollc Beverage Control Law
antię Avenue, Borough of Brooklyn.
of Kings, to be consumed on the

JOHN PANTELELIS 
tic Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1c Beverage Control Law at 
den Ave., Borough of Brooklyn, 
'ings, to be c<isumed on the

MORRIS SHER 
n Ave., Brooklyn, N. ¥,

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
257 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage
Street, 

Kings, to be consumed off the

257 Court
LOUIS J. SACHS

St., Brooklyn, ,N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9385 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1313 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HERMAN. SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

LOUIS JACOBS & HARRY MELTZER 
1313 — Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-19 — 18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN. SAM. MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN 
JACOBS & HARRY MELTZER 
18th Ave., Brooklyn, N- Y.

LOUIS 
39-19 —

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

NOTICE is
GB 2307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
229 Kingston Ave., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
229 Kingston Ave,,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

EPSTEIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1505 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
306 Parkville Ave,, 
County of Kings, to 
premises. '

Law
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JOHN
306 Parkville Ave.,

MEYN
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 10024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2920 — Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY WOLFSON & LEO WOLFSON 
2920 Avenue I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9420 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2624 Ndwkirk Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
2624 Newkirk Ave.,

BORRIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
C 262 has been issued to the 
to distribute beer at wholesale 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2451 Dean St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CARLO MIRANDA
2451 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ^hereby given that License No. 
RL 9183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Kent Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
CHAS. NARSAVITCII & GEO. B. ERDMAN 

C. & G. BAR & GRILL
351 Kent Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 302 has 
to sell beer, 
the 
3160 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
St., ' Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law at 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

3160 Fulton

NOTICE is 
EB 460 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
3615 Quentin Road, 
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, 

be consumed on

SMITH 
EMERALD BAR & GRILL 

3615 Quentin Road, Brooklyn, N.

OWEN

the

No.

NOTICE 
GB 9559 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1914 — Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN, SAM, MORRIS, HAROLD & 
EPHRAIM BERNSTEIN

LOUIS JACOBS & HARRY MELTZER 
1914 — Avenue M, Brooklyn, N. Y, ; > , • . . •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1807 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Classen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consume! off 
premises.

ADOLPH OCHSHORN
835 Classon Ave., • Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
EB 446 "has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
CoUnty of ; Kings, to bė consumed , on the 
premises.
GEORGE J. PETER & G, CALOGER, JR. 

SHERIDAN LUNCH CO.—KINGS
347 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1443 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
133 Reid Avenue! Borough of Brooklyn, 
County of Kings,/to be consumed off the 
premises.

No. NOTICE is hereby given that License No. 
EB483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to I be consumed on the

240 Broadway, 
County of Kings, 
premises.
WILLIAMSBURG
240 Broadway

SA
183 Reid Ave.

MANO WITZ
Brooklyn, N. Y,

BOWLING CENTRE, Inc.
Brooklyn, N. Y.

5105

(N

1920
<!>

<t>
the

<t> PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

<!>
No.

<!>

105

98 Hill St.

755

No.

consumed on the

FLORENTINO,

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D

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

& REST., INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 711 has

Control
Borough of 

be consumed on

FUTERMAN
Delicatessen)

Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control I,aw at 
Borough of

JOSEPH STIER
18th Ave., Brooklyn, N. Y

LOUIS
861 Nostrand Ave.,

RADIN.
Brooklyn, N.

NOTICE is 
CB 427 has 
to sell beer,

Alcoholic
Hill Street, 

of Kings,

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

Alcoholic Beverage Control Law at
— 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

MORRIS MORGASEN 
and MAXWELL KAGAN 

(D/B/A MORGAN’S) 
■- Ave. M. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
EB 281 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
864 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control Law at
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

the 
98 
County 
premises.

EAST END CLUB. INC.
Of the 22nd Assembly District

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 382 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1549 Pitkin
County of Kings, 
premises.

NATHAN S. SHAPIRO 
1549 Pitkin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 387 has 
to sell beer, 
the 
881
County of Kings, 
premises.

PAUL 
(Crown 

881 Nostrand Ave.

NOTICE is 
EB 590 has 
to sell beer, 
the Alcoholic
405 — - 3rd Ave., 
County of Kings, 
premises.

STELLA CYBULSKI 
3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 614 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1920 Avenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL SCHWARTZ 
and NATHAN PINCUS

1105 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

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

Bevdragc Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

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

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

NOTICE is 
CB 429 has 
to sell boor, 
the 
755
County of Kings 
premises,

FRANK J. DOMBROWSKI 
MEMORIAL ASS’N, INC.

4th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at
Brooklyn, 

the

NOTICE 
EB 414 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
767a Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be 
promises.
R. B. DELICATESSEN 

767a Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Alcoholic 
3039 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

JAMES
STEPHEN V. CARRUTTO 

Goller’s Delicatessen
3039 Avenue U Brooklyn, N.

530 Summer Avenue 
Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

JUSTIN M

BUYAUSKAS
MATTHEW A

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J 
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS 
Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698

Lietuviy Kuro Kompani ja
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdčsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar AIM
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SEN. BALL Iš PASALŲ 
SIŪLO UŽDRAUST! 
FORMANŲ UNIJAS

| Kaip Rengiamasi Prie Didžiojo
Laisves Pikniko, Maynard, Mass

stokuoja mėsos. Alučio už
pirkta apščiai, tai nereikės 
be reikalo džiūti ir kęsti troš-

Washington. — Respubli
konas senatorius Joseph H. 
Bali stengiasi pro užpaka
lines duris pervaryti Įstaty
mą, kuris uždraustų darb- 
vedžiams - formanams tu
rėti savo uniją. Tokį prie
dą prieš formanų unijas 
jis prikergė prie biliaus, 
reikalaujančio paskirt dar
bo departmentui $1,136,- 
000,000 lėšų per metus. Jei
gu kongresas priimtų šį bi- 
lių su Balio priedu, tai pa
naikintų Darbo Santykių 
įstatymo paragrafą, kuris 
leidžia darbvedžiams orga
nizuotis į unijas.

Federalis apskričio teis
mas p r i p a ž i n o cl a rbve- 
džiams tą teisę.

DODEKANO SALOS 
GRAIKIJAI

Paryžius. — Keturi di
dieji užsieniniai ministerial 
paskyrė Graikijai Dodcka- 
no salas, kurias pirm karo 
Italija valde.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA DAILYDŽIŲ 
$1.87>/2 I VALANDĄ 
Prie Namų Statybos 

6 iki 8 mėnesių darbo 
Princeton, New Jersey.

TELEFONAS PRINCETON 2805.
WILLIAM L. CROW 

CONSTRUCTION CO., 
P. O. Box 643, 
Princeton, N. J.

Piknikas prasidės tuojaus 
po pietą ir tęsis iki sutemos. 
Visą laiką bus skoningai pri
rengtas stalas — moterų pri
gamintu valgių. Labai prašo
mos drauges moterys iš visų 
kolonijų ką nors pagaminti— 
pakepti: kugelių, bapkų, tol
tų ar ką kitą, ir pristatyti į 
moterų bendrą stalą, pažy
mint, iš kokios kolonijos. Vi
soms bus tinkamai padėkota.

Draugai iš visu kolonijų, 
duokite nemažai darbininkų, 
nes darbo bus daug ir visokio. 
Taipgi nevėluokite pribūti, 
kad galima būt vesti biznį 
kuo geriausia: be nuostolių, 
be klaidų, be trukumų ir be 
jokių pavėlavimų.

Generaliu pikniko eigos
prižiūrėtoju bus Jokūbas
Jeskevičius; prie gėrimų dar
bininkai turės reikalą vesti su 
Stanley Baronas, motelliškis; 
virtuvėj su Stanley Penkaus- 
ku ; įžanginius tikietus su lai
mėjimu dovanų turėsite pri
duoti prie stalo, kur sėdės J. 
M. Karsonas, M. Sukackienė 
ir Walter Jurkevičius. Taipgi 
programą sutvarkys ir ves J. 
M. Karsonas, W. Jurkevičius 
ir M. Sukackienė. N. Kazlaus
kai (hudsoniečiaį) bus prie 
barčekių maistui nusipirkti ir 
tam panašiai. Prie vartų ir 
mašinų tvarkyniui prižiūrėto
ju bus Jankauskas (hudsonie- 
tis). Kiti prie mažesnių parei
gų bus žinomi parko, kuomet 
jau suvažiuosime ir (pareigas 
pasidalinsimo.

Draugai, paskutinėmis die
nomis tankiausia galima la- i 
bai daug gerų darbų atlikti. 
Taigi platinkite įžanginius ti- 
kietukus su dovanomis prie 
įžangos. Organizuokite kuo- 
daugiausia žmonių nuvežti i 
pikniką. Tai bus puikiausias 
paskutinis pasidarbavimas iš
vakarėse paties pikniko.

Visas Bostonas transporta- 
, cijos reikale susisiekite su Lie- 
‘ tuvių Piliečių Kliubu, 318 

Broadway, So. Boston, Mass. 
Visas Brocktonas - Montello 
susisiekite su Liet. Tautišku 
namu ant Main St., Montello,

I Mass. Worcesteris susisiekite 
Į su Lietuvių Kliubu, 29 Endi- 

cot St., ir Olympia Park. Law
rence susisiekite su Laisvės 
skaitytojais: Penkausku, Ig. 
Čiulada, Taraška ir kitais. Vi
si važiuos nuo Liet. Kliubo, 41

1 Korkley Street. Lowellio 
žmonės važiuos nuo Liet. Pi
liečių Kliubo, 14 Tyler St.

Nežinau, kaip kitų kolonijų 
žmonės važiuos į pikniką, bet 
manau, kad visur bus prireng
ta, kad visi galėtų nuvykti, 
tad pasistengkit visur prireng
ti transportacijos reikalą tin
kamai. Tada ir piknikas bus 
didelis ir visapusiškai pavy
kęs. Jau daugely kolonijų yra 
busai prirengti dėl žmonių 
nuvežimo. Kitur susidarys 
daug mašinų ir taip žmonės 
bus vežami. Kaip kur geriau, 
tik reikia iš kalno prisirengti 
ir organizuotai veikti.

Geriausias būdas, tai orga
nizavimas žmonių 
žinoti, tad visi turi 
važiuoti.

Na, draugai, tai

Laisvės pirmas pokarinis 1 
didysis piknikas rengiamas š. jnimą parko, tenka 
m. liepos - July 4 d., Vose P 
vilion Park, Maynard,

Prie šio pikniko stropus pri
sirengimas ėjo per visą pava
sari. Tai yra gana sunkus pri
sirengimas, kadangi didele

tenka susi-todėl rengėjams 
durti su visokiais trūkumais.

Bet kad gerai persitikrinti, 
ar viskas .jau parūpinta pikni
kui, tai birželio 23 turėtas 
gražus visų komisijos narių ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7-tos apskrities komiteto 
narių posėdis, kur buvo viskas 
smulkmeniškai atžymėta, ar 
viską jau turime.

Pasirodė, jog viskas pas 
mus yra prirengta, — viską 
jau turime dėl nekantriai vi
sli laukiamojo pikniko. Jau 
seniai turėtas toks milžiniškas 
lietuvių piknikas. Tai tik prieš 
karą dienraščio Laisvės tokie 
daugtūkstantiniai piknikai į-

platforma 
Taigi šo- 

puikios Grandalskio 
bus svetainėje ir iš- 
platformojc — 
geriau patiks.

kur

ko-

ysp j 

site?
Ml 1

Ar Sovietai Turi Gana 
Žinių Apie Atomus?

Beje, kalbant apie pageri- 
pasakyti, 

kad Vose Pavilion parkas yra 
Mass, i nepaprastai didelis ir dailus 

prie kranto puikaus lėkšto e- 
žero. Puiki svetine šokiams 
ir programos pildymui. Bet 
dabar yra naujai pastatyta at
virame ore erdvi 
šokiams ir kitkam. 
Kiai prie 
orkestros 
orinėje 
katriems

A ts i b u v u s i a m posė d y j e 
misija štai ką raportavo, 
jau turi parūpinusi: Turėsi
mo gražią dainų programą, 
kurią duos Montello Liuosy- | 
bes choras vadovaujamas žy
maus mokyto,io, Edwardo Su
gark); Norwoodo Vyrų Cho
ras, vadovaujamas Olgos Ža
rų baites; trio: Dzūkas, žemai* 
lis ir Zanavykas, — tai yra 
Petras Šimonis, Alekas Vasi
liauskas ir Stasys Paura.

Rojus Mizara, Laisves vy
riausias redaktorius, sakys

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 

tais atrado J. Frenkelis Ru
sijoje; tai buvo jo paties iš
dirbta teorija, nuo nieko 
kito neskolinta,” sako N. Y. 
Times mokslinio skyriaus 
rašytojas Kaempffert. 
‘‘Taigi rusai pirm karo dau
giau žinojo, negu mes (ame
rikonai), apie atomų skili
mą vieno nuo kito.”

Kada amerikonai pradėjo 
gamint medžiagą atominei 
bombai, jie, tarp kitko, var
tojo vadinamąjį “therminį” 
būdą išskirti atom - bombi- 
nio uraniumo num 235 du
jas iš paprasto, tingiojo 
num. 238 uraniumo dujų. 
Tokį bombinio uraniumo iš
skyrimo būdą jau 1942 me
tais išvystė A. E. Brodskis 
(sovietinis mokslininkas). 
Jis atrado, jog šitoks išsky
rimas negana sėkmingas, 
kaip kad patyrė ir Ameri
kos mokslininkai.

Nepasitenkinę vyriausybės veiksmu jų susikirtime su 
miško kirtimo firmomis, šie darbininkai, nariai Int. 
Woodworkers, CIO, marsuoja Į kapitelių Viktorijoj, 
B. C. (British Columbia). Į maršavimą jie suvyko iš vi
su miško kirtimo centru.

o tūkstančiai lietinių iš įvai- prakalbą labai svarbiais die* 
iausių kolonijų, — iš artimų, nos klausimais. Tai bus labai 

labai tolimų mies- skoninga ir žavėjanti progra- 
lių. Tas padaryda-i oia. Orkestrą gros šokiams 

inglijos lietuvių pino 3 valand. po pietų iki 8 :- 
istoriniais. Ir >30 vakaro. Jaunimas ir šiaip 

lietuvių suplau- šokėjai turės gerą progą pasi- 
pasidarė tradi- šokti ir pasilinksminti atvira

me ore.
Turėsim pakankamai alaus 

ir stipresnių ir minkštesnių 
gėrimų. Turėsimo skaniai pri
gamintų dešrų. Gaspadinės 
.jau užpirko didelę kiaulę ir 
kuomet skaitysite šį raštą,

I veikiausia jau dešros bus kem
šamos. Tai, žinoma, moterų 

! rūpestis ir galvosūkis, o man, 
įrašant šiuos žodžius, tik seilė 

visas lietu-! rijasi,

UI 1} !š Montevideo Cranford, N. J
Maskva. — Raudonoji suvažiavimus 

žvaigžde rašo, kad naciai toks f 
karo metu tikėjosi talkos iš k imas 
Švedijos armijos vyriausio ciniu. 
komandieriaus gener. Olofo Didysis pasaulinis karas bu- 
Thoernellio.

kasmet

Bangkok. — Tyrinėtojų 
komisija įtarė, kad Siamo 
karalius Ananda ne pats 
^nusižudė, bet nužudytas.

ulm kinai.

i e m e t v

<dęs tokių milžiniškų 
rengimą. Bet tai tik 

Dabar, po karui — 
į normali gyvenimą, 

čl turėsimo didelį ii
gražų pikniką liepos ketvirtą, 
tame pačiame 
žintame, T 

Hamburg. — Tūkstančiai Maynard, M 
vokiečių demonstravo, kad garsėti ne tik 
anglai meto juos laukan ir viskas kolonijas 
užima jų kambarius.

tik jau pagra-
Vose Pavilion parke

Ass., jau spėjo iš-
po visas lietu-į rijasi, mąstant apie dešras—

Naujoj An-j namie gamintas, — hm... Y-
gli.ioj, bet ir po visą Ameriką. • patingai, kuomet dabar taip

HARTFORD, CONN.

Rengia Lietuvos Pagalbos Teikimo Komitetas, Hartfordo Skyrius

w

Dainuos Laisvės Choras, vadovaujant Wilma Hollis

Light House Grove 

Bušų Stotis 23 ant Glastonbury Kelio, 
valandą dieną. Įžanga 35c. ================^^

Gerbiamieji: Mes kviečiame jus dalyvauti mūsų piknike ir dar kartą paremti, savo 
atsilankymu, Lietuvos žmones, kurie labai daug nukentėjo nuo 2-ro pasaulinio kar(

PIKNIKE BUS ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ IR SKANIŲ UŽKANDŽIŲ.
ŠOKIAMS GROS GERA ORKESTRĄ

Lietuviui Sąryšio Parke 

East Hartford, Conn

Pastaba: Bušai nuveš tiesiog į pikniką ir vakare parveš. Susirinkite pas Lais
vas Choro salę, 155 Hungerford St. 1-mą valandą dieną. Tada visi kartu nuvažiuosi 
me į pikniką. ,_____ ....

busais
progą

va
li u-

dabar iki 
maloniausio Susitikimo dien
raščio Laisvės didžiajame pik
nike July 4.

J. M. Karsonas.

Bankietu Atžymėtas ULC 
Atsiekimas

Urugvajaus Lietuvių Cen
tras, gegužės 4 d., suruošė 
draugišką šeimyninę vakarie
nę pagerbimui visų vajininkų 

I ir šiaip prisidėjusių prie nuo- 
Isavo namo įsteigimo. Laike 
vakarienės gerb. Centro pir- 

Imininkas, A. Brelingas, pasa
kė kalbą, kurioje palietė svar
biausius namo reikalu atliktus 

i uždavinius ir primine prieša
kyj stovinčius reikalus. Savo 
kalboje pažymėjo, kad Cent
ro priešai stengėsi sutrukdyti 
užsibrėžta tikslą ir nešvankiai 
skleidė melagingas žinias apie 
Centro aktyvą bei įpareigo
tus gerb. tautiečius finansų 
komisijoje: Joną Kanopą, Pe
trą Sadauską ir Antaną Vėly
vi, atkalbinėdami juos, gązdi- 
no, kad jiems reikėsią atsa- ' v
kyti ir 1.1. Nežiūrint to viso — 
•pabrėžė kalbėtojas — garbin
gai atliko savo pareigas, kaip 
Centro valdyba, taip finansi
ne komisija, ir šiandien, gar
be visiems lietuviams turint 
savas patalpas.

Centro sekretorius, Juozas 
Donkus, padarė finansų pra
nešimą ir primine, kad grei
toj ateityj bus padaryta revi
zija ir viskas smulkmeniškai 
bus paskelbta DARBE. Primi
nė, kad kasoje nebeliko pini
gų, nes susidėjo tokia padėtis: 
reikėjo 
bankui 
moji suma, notarui 
darbą ir kontribucinė metinė 
mokestis. Pranešė svečiams, 
kacį Centro direktyvas užsi
brėžė pravesti aukų vajų, ap
lankant visus lietuvius, kurie 
dar neprisidėjo prie namo. 
Surinktomis aukomis bus atsi
teisiama skolintojams, nes iš 
vien parengimų arba nario 
duoklių susidaro nelengva pa
dėtis, dėl to, kad skolų už
traukta apie 6 tūkstančiai pe- 
zų.

Iš laidotuvių draugo 
Konslerio.

Jono

parėjo

apmokėti 
trimėnesinė

Ipotekds 
išper ka

dai is už

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Tautiško Namo Draugo
vė rengia pikniką savame parke prie 
Winter St., ant Keswick Rd., Pikni
kas jvyks July 4, 1 vai. po piet. Pra
šome tų, kurio nevažiuosite j Lais
vės pikniką Maynard^ Mass., tai bū
kite vietiniame pikniko. — Rengi
mo Komisija. (151-152)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 148 akrų žemės, 

kartu ir namas su 9-niais kamba
riais. Naujai įvesta elektra. Yra dvi 
barnūs, 2 vištinyčios ir kiti reikalingi 
budinkai. 15 akrų girios, uosynų. 
Ūkė randasi netoli nuo miestukų — 
kaip tai: Uniondale, Herrick Center, 
Clifford, Pennsylvania valstijoj. Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 

Mitchell,sekamu antrašu: Joseph Mite 
P. O. Bqx 11, New Suffolk,' I 
N. Y. Kuris pirmiau atsilieps, 
nuolaida kainoje (149-154)

Mirė 8 d. birželio, 
11 d. birželio, 2 v. 
iš Gray Memorial 
Fairview kapinėse,

Velionis iš Lietuvos
Šedavo miestelio, Šiaulių aps
kričio, Kauno rėdybos. J Ame
riką atvažiavo 1904 metais į 
Elizabeth, N. J., ir čia ilgiau
sia gyveno, paskui persikėlė į 
Cranforda. 
palaidotas 
po pietų 
koplyčios,
Cranforde. Ant kapinių drau
gas P. Taras pasakė keletą 
žodžių, amžinai atsisveikinant 
draugą. * x

Paliko nuliūdime moterį 
Marijoną ir dvi dukteris -^L. 
Vaičionienę ir M. Naught, 
taipgi keturis sūnus .— Geor
ge, Walter, John ir Felix.

Palydėjo į kapines nemažai 
jo draugų ir pažįstamų.

Iš amato velionis buvo dai- 
lydė, tai ir priklausė visą lai
ką unijoj. Todėl unija prisiun
tė garbės palydovus. Po 
dotuvių palydovai buvo
kviesti ir gerai pavaišinti pas 
dukterį ir žentą P. Vaičionius 
ant pievos 
Mat, buvo 
na.

Velionis
žiaus, vedęs išgyveno 47 
tus. Buvo laisvas, Laisvės 
skaitytojas visą laiką ir kada 
gyveno Elizabeth, tai buvo ir 
daruininkiškų o r ganizacijų 
paryš. Dabar, kada toliau gy
veno ir, be abejonės, amžius 
prisidėjo, tai buvo pasitrau
kęs nuo organizacijų, bet nie
kuomet nebuvo 
joms.

Lai tau, Jonai, 
šios šalies žemelė, 
silikę, dirbsim, 
.geresnį pasaulį, 
troškai.

lai- 
už-

po atviru dangum, 
pusėtinai šilta

buvo 73 metų

die-

am-
me-

rienėje notaras, p. Haul Asta- 
rita, pasakė trumpą kalbą, 
užgindamas lietuvių Centro 
direktyvą ii’ finansų komisiją 
už taip dideli rimtumą ir lai
ke 4 mėnesių sudarymą to
kios pinigų sumos, “su kuo tik 
stebėtis reikia, — pabrėžė 
notaras. — Iš visa ko matosi, 
kad Lietuvių Centras turi di
deli pritarimą kolonijoje.”

Buvusieji finansų komisijos 
nariai, P. Sadauskas, J. Ka
nopa ir A. Velyvis, sudėjo po 
5 pezus ir įteikė kaipo “pri
dėki)” notarui. Bet notaras, p. 
R. Astarita, padovanojo tuos 
$15.00 dėl Centro.

Po kalbu, sekė “tostas 
nuosavybės įsigijimą ir 
vienybę lietuvių

usėjus vakarienei

u z 
už 

Urugvajuje: 
Centro

priešingas

bus lengva 
o mes, pa- 

kad įvyk dint
tą, ko tu

P. Taras.

Reumatiški Skausmai

“Ivanenko savo straips
nyje žurnale Nature 1943 
m. kovo 13 d. parodo, kaip <■ 
toli rusai buvo nuėję ura
niumo atomų skaldyme 
pirma, negu mes (ameriko
nai) pradėjome savo tyri- 
n ė j i m u s d ė lei atominių 
bombų,” rašo Kaempffert.

Naujausia ir galingiausia , 
atomų skaldymo mašina 
yra synchrotronas. Ta mfę- 
šina savarankiškai išrastu 
ir Amerikoj ir Sovietų Sqg 
jungoj. Bet moksliniai 
Amerikos žurnalai rodo, 
jog sovietinis mokslininkas 
Veksleris pirmutinis išrado 
synchrotroną.

Dauguma Amerikos mok
slininkų teigia, kad per 
penketą metų Sovietai ga
lėtų pasigamint atominę 
bombą; kai kurie kiti spė
ja, kad greičiau. Ir mini
mas N. Y. Times rašyto*" 
jas tvirtina, kad Sovietų 
Sąjunga turi gana moksli
ninkų ir įvalias medžiagų 
atominei bombai pasiga
mint bent per 5 metus.

Bet žymėtina, jog nau
jasis Sovietų Penkmetės 
Planas mokslo srityje kal
ba tiktai apie atominės jė
gos išvystymą naudihgiems 
gyvenimui, civiliams tiks
lams. N. M.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Laukaičio vienmintis, tai

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą Šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

įsigyk 
rašy- 

$1.00;
dėžė

pirm, pranešė, kad jaunuolė 
II. Bartnikaitytė, padekla
muos eilėrašti “Vienybė.” Po 
pranešimo pasirodė scenoje 
deklamatorė, kuri artistiškai 
ir švariai lietuviškai padekla
mavo prie vienybės šaukiantį 
eilėraštį.

Pasibaigus draugaiškai va
karienei, tęsėsi šokiai, prie N. 
Budreikos orkestro.

Korespondentas.

so 
galima suprasti, kas ten darė
si.

Ta pačia proga p. Trečio
kas “porina”:

“D. Kiinga, gavęs balsą, sa
vo kalboje Grigaitį pavadino 
‘No. 1 Stalinu/ bet už tai jam 
balsas buvo nutrauktas.” (D- 
va, birž. 21 d.).

Jeigu Kiinga šitaip kalbė
jo, tai, aišku, kad jis niekus 
kalbėjo.

Grigaitį gretinti prie Stali
no tegali tik asmuo, neturįs 
jokios politinės nuovokos. Gri
gaitis juk visą savo gyvenimą 
sueikvojo Bekovodamas prieš 
Staliną ir prieš Tarybų Sąjun
gą, kurios ministrų pirminin
ko pareigas Stalinas eina.

Artimiausias G r i g a i č i ui 
“didvyris” galėtų būti Hears- 
tas, bet Hearstą myli ir ger
bia ne tik Kiinga, bet ir Gri
gaitis. Net padėkos telegra
mas siunčia už tai, kad Hears- 
tas plūsta Tarvbu Sąjungąl
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Ankstybieji Laisvės 
Pikniko Svečiai

šeštadienio rytą laisviečius 
atlankė Jurgis 
Montello, Mass.
gas Simonas J.
Lewiston, Mass..

Tai pirmieji svečiai dienraš
čio Laisvės pikniko, suruošto 
sekmadienį, birželio (June) 
30-tą, Klaščiaus Clinton Par
ke, Betts ir Maspeth Avės.. 
Maspeth, L. I.

Šimaitis iš 
ir jo drau- 

Antanaitis iš

ŠimaitisJurgis

svečiai 
geri

yra dienraščio 
patri jotai per 

Tik geri patri-

Brooklyn ieėiams Dėl Laisvės
Pikniko
Yorke ant stočių Laisvė yra gaunama 
kad skaitytojai gauna per paštą. Taigi, 
newyorkieciai pirks šią Laisvės laidą

Brooklyne ir New 
diena anksčiau, negu 
kai brooklyniečiai ir 
ant stočių, tai dar bus ne vėlu Į Laisvės pikniką, birželio
(June) 30-tą, Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės., Maspeth,

Abu 
Laisvės 
daugelį metų, 
jotai vyksta tokius tolius, kad
dalyvauti savo spaudos meti
nėse iškilmėse. Ir yra labai 
geri Lietuvos žmonių rėmėjai.

Jurgis Šimaitis yra ilgame
tis ir nuolatinis Laisvės sklei
dėjas, užrašinėtojas. Yra bu
vęs užrašinėj imo čampion u 
vajininku ir beveik niekad ne
išeina iš kelių daugiausia nu
dirbančių grupės. Paskiausia- 
me vajuje jis baigė 8-tu iš ke
lių desėtkų Laisvės užrašinė
tojų.

Šiuos žodžius rašant, 29-tos 
rytą, buvo laukiama į Laisvės > 
pikniką atvyksiant šimtų sve- • 
čių iš desėtkų miestų iš apie 
desėtko valstijų ir iš 
dos.

Baigusi Vidurinę Mokyklą 
Laisvietė Lietuvaite

s------------------------------------
štai jums dar viena akade-į 

mišką lietuvaitė, laisviečių 
Rojaus ir Onos židžiūnų dūk- į 
relė Rūta, kuri šiomis dieno
mis pasekmingai baigė viduri
nę mokyklą, Girls’ High, ėmu
si akademinį kursą. Ypač ge
rai jai sekėsi chemijoj. Rūta 
baigė mokyklą ir išlaikė Re
gent kvotimus su gerais pažy-

i mojimais, tikėdamasi mokintis 
toliau, eiti į kolegiją, tačiau 
planai pasikeitė, bent laikinai. 
Kaip visų kitų darbininkų vai
kam, jai prisieis eiti dirbti ir 
darbą jau gavo telefono kom
panijoj, kur, po trumpo po
ilsio, užims vietą. Jei sveikata 
ir sąlygos leis, toliau mokslin- 
tis galės dirbdama. Kapitalis
tinėj išnaudojimo sistemoj pa
prastiems vargšų vaikams ki
tokios išeities nėra. Tik dar
bininkų valdomose 
kaip SSSR, mokslas 
yra lygiai prieinamas 
bes lėšomis. Deja, pas 
dar nėra.

RUTH SIDNEY

do- 
krikšto-moti-

saviškių, ypač puikią 
savo

Kana-

Jurgio 
ir An-

Svečiai apsistojo pas
Šimaičio brolius, Praną 
taną. Čia pabuvos gal porą 
dienų.

Išvyko į Wisconsin 
Valstiją Atostogoms

Buvęs Kariškis Nušovė
Žmoną ir Save

DAINIAI IŠVYKO J 
LAIDOTUVES

šalyse, 
visiems 
valsty- 
mus to

Rūtelei

Ta- 
mo-

n u o 
vaną nuo 
nos Sofijos Stanish, savo tik
ros tetos, — gavo modernišką 
rankinį Bulovą laikrodėlį. 
Priedui visko to, Rūtos tėve
liai ir draugai suruošė jai na
minio pobūdžio iškilmėlę šį 
šeštadienį, linkėdami jaunajai 
akademikei geriausios kloties 
ateityje. To pat linki visi lais
viečiai ir draugai iš LDS vie
tinės kuopos, kurios jinai yra 
narė.

Apgailėtina, kad Rūtos bro
liukas, Edwardas, kurio at
vaizdą jūrininko uniformoje 
ne sykį esame matę Laisvėje, 
tebėra Su v. Valst.
tarnyboje, 
Francisco, 

| dalyvauti 
i Vienok apie liepos pabaigą ti- 
■kimasi ir jo sulaukti iš tarny- 
Ibos visiškai paliuosuoto. Tuo
met visa šeima vėl bus krūvoj

šių metų rugpjūtį 
sukaks 18 metų amžiaus. Reiš
kia, ištisas gyvenimas tebesto
vi priešakyje, su nežinomais, 
neužtikrintais rytojais, 
čiaus, turint bent vidur,
kyklos išauklėjimą, visgi drą
siau yra žiūrėti į ateitį, negu 
buvo daugeliui mums, maža
moksliams arba visiškai be
moksliams imigrantams. Geis
tina tiktai, kad mūsų jaunuo
liai ta suprastų ir būtų šamo-, 

iningais savo, darbininkiškos' 
klasės, nariais, veikėjais ir | 
kovotojais už laimingesnį gy
venimą darbo žmonijai.

Su tokiais linkėjimais Rūte- ir veiks su,mumis, 
lė gavo ir gražių dovanelių

laivyno 
Šiuo metu San 
C ai., ir negalėjo 

sesutės pagerbime.

Eddie Becker, neseniai su
grįžęs iš karinės tarnybos, nu
šovė savo žmoną Clemence ir 
pats nusišovė savo laikinuose 
namuose, 717 Knickerbocker 
Ave., Brooklyne.

Kaip pasakojo policijai jo
sios tėvas, Alfred Wydau, 987 
Jefferson Ave., Brooklyn, tarp 
dukters’ir žento -barnis vy
riausia būk buvęs dėl to, kad 
Becker buvęs priešingas žmo
nos darbui naktiniuose kliu- 
buose. Jinai spyrėsi dirbti. Tė
vas jai irgi pataręs nusileisti, 
būti tik šeimininke, bet jauna, 
graži moteriške, buvusi Billy 
Rose’s Aquacade šokėja Pa
saulio Parodoje, nenorėjo iš 
spalvotesnio gyvenimo grįžti į 
nykų užsiėmimą — Į kletką 
tarp keturių sienų ir dar ne 
kažin kokių. Jai užsiėmime 
smagiau ir išteki ingiau. Jos 

įvyrąs, sugrįžęs iš karo i savo i 
seną plumberio darbą, aišku, į 
nebūtų galėjęs kažin kokio iš
teklingo gyvenimo duoti.

Tėvas buvęs juos vėl susiti
kęs praeito ketvirtadienio va
kare. Eidamas iš darbo pa
matęs juos abu aludėj prie 
Wyckoff ir Weirfield St. ir 
užėjęs. Čia pastebėjęs, kad 
.jiedu ir vėl argumentuoja. Jie 
praleidę ten porą valandų. 
Tėvas pasiūlęs eiti i kitą alu
dę, Wyckoff ir Myrtle Ave., 
su viltimi, kad gal permaina 
scenos nukreips jų kalbą ir 
ūpą. Ten nuėjus, tačiau, gin
čas tęsęsis. Negalėdamas su
taikyti, tėvas, pagaliau, pasiū
lęs: “Jeigu negalite susitaiky
ti Jšsiskirkite, bile tik gražiai, 
draugiškai.” žentas jam paža
dėjęs. kad jis bandysiąs susi
taikyti tą pat vakarą.

Tėvas nuėjęs namo ramus, 
visai nepamąstęs apie reikšmę 
žento pažado. Už keletos va
landų, apie 3 vai. penktadie
nio ryto, Beckerio sesuo Mrs. 
Ferla išbėgo gatvėn šaukti po- 
licisto, sakydama: “Pas mus 
atsitiko kas nors baisaus.” Be- 
ckeriai rasti jau mirę.

jos vyresnė sesutė.

Laisviečiai Juozas ir Geno
vaitė Dainiai, brooklyniečiai, 
birželio 28-tą išvyko į šerme
nis, mirė
Apie tai daugiau sužinosime 
Dainiams sugrįžus.

Dainiuvienės sesutė Mrs. 
Kazeik buvo pažįstama ir 
daugeliui brooklyniečių. Atvy
kusi atsilankyti pas seserį, da
lyvaudavo ir mūsų pramogo
se kartu su seserimi ir josios 
šeima.

Draugei Dainius laisviečiai 
reiškiame užuojautą.

Majoras Užgyrė Taikos
Konferenciją

Majoras William O’Dwyer 
praeitą penktadieni užgyre 
newyorkieciu konferenciją už 
taika, sakydamas:

“Džiaugiuosi proga pasvei- 
i kinti delegatus, suvykusius j į 

New Yorko Konferenci ją Tai-į 
kai Laimėti. . . 
stangas mobilizuoti 
miesto žmones laimėjimui 
kos.”

Konferencija sušaukta 
želio 29-tą.

ir užgiriu pa
mušą i 

tai- I

bir-

Vidurdienį ginkluotas plėši
kas teatrų tikietų raštinėj, Pa
ramount Bildinge, prie Times 
Square, atėmė iš kasininko 
$800.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill—Restaurant. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po 109-20 Jamaica Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Arba telefonuokite Virgi
nia 9-9099. (150-161)

Notice is hereby given that Brillo 
Mfg. Co., Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Brillo” with the Secretary of State 
of New York, to be used on cleaners.

(146-164)

Rep.

Coney Island vėl atnaujins 
raketų laidymo vakarus, buvu
sius nutrauktus karo laiku.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.fiS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičiua bu naujausiais Įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Komunistams

šiomis dienomis Juozas Nar- 
gėla su žmona Margareta iš
vyko į Wisconsin valstiją ato
stogų. Išvyko savo karu. Su
stos Chicago j e ir kt. Sugrįš už 
keletos savaičių. Su jais sykiu 
išvažiavo Jonas Sabalinka su 
savo žmona.

Prieš išvažiuosiant J. Nar- 
gėla buvo užėjęs Laisvėn ir 
paaukojo $5.

Linkime laimingų jiems ato
stogų !

New Yorke teismas atleido 
nuo bausmės Archie Miller, 
buvusį armijos kapitoną, ku
ris nušovė paviliojusį jo žmo
ną kitą kapitoną Eugene Dale.

Lietuvių Komunistų Kliubo 
labai svarbus susirinkimas 
įvyks šio antradienio vakarą, 
liepos 2-rą, Laisvės salėje. 
Rinkimas delegatų į naciona- 
lę lietuvių komunistų konfe
renciją, paskutinis raportas 
apie užbaigą spaudos fondo 
ir pasitarimas dėl ateinančių 
rinkimų valdininkų ir kon- 
gresmanų. Valdyba.

Praėję visus kitus kvotimus 
darbui miesto Gaisragesybos 
Departmente, apie 500 naujų 
kandidatų į giasragesius dar 
turėjo pereiti X-Spindulių ma
šinos kvotimus,
paveikslai nutraukta 
tos Departmento centre, 
Worth St., New Yorke, 
vartojama nauja mašina, 
linti traukti 180 paveikslų 
valanda.

Jų krūtinės 
Sveik'a- 

125 
čia 
ga
per

Ania Stravinskaja, matomai, negali susidomėti klau- 
no šposąvimais. Jaunučiame amžiuje ji turi daug bėdų 
ir rūpesčių. Scena iš muzikališkos Tarybų Sąjungos fil
mo# “Hello Moscow,” sėkmingai rodomos Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Grąsina Uždaryti 
Duonkepyklas

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

J)

Apie keturi šimtai duonke- 
pyklų savininkų susitarė už
daryti kepyklas liepos 8-tą, 
jeigu pirm to vyriausybė ne
pataisys jų padėties. Jie esą 
verčiami už miltus mokėti 
juodojo turgaus kainas arba 
negauna miltų.

Lubinės kainos už 196 sva
rų bačką miltų yra $8. Juoda
sis 
iki

turgus reikalauja nuo $8 
$10 už 100-to svarų bačką.

MIRE
Antanas Ligaika, 54 m. 

amžiaus, gyveno 250 Keap 
St., Brooklyne, mirė birželio 
28 d., Goldwater Memorial li
goninėje. Kūnas pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St. Bus palaidotas lie
pos 1 d., Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime 4 dukte
ris, Frances Patrick, Ann Po- 
towski, Theresa Zelinsky (?) 
ir 3 anūkus.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

New Yorko Apylinkėj 
Sulaikė Bagažą

Dėl firmos nesusitarimo su 
darbininkais, nariais Brother
hood of Railway and Steam
ship Clerks, AFL, sulaikyta iš- 
vežiojimas bagažų, prekių per 
Railway Express Agency. Pa
liečia visą didįjį New Yorką 
ir artimąsias apylinkes. Susto
jo dirbę 6 lokalų nariai, apie 
10,000 darbininkų.

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

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

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Tel. SOuth 8-5569
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
Egzaminuojam Akis, 

Rašome Receptus
Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. 8T. 2-8842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmahavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL.. EVERGREEN 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Alan Ladd ir William Bendix misteriškoje žmogžu
dystės filmoje 'The Blue Dahlia,’’ Brooklyno Para
mount Teatre, Flatbush ir DeKalb Avės. Priedams rodo 
“A Boy, A Girl and A Dog.”

VAKACIJOS ROCKAWAY BEACH 
Rūmas, Lietuviški, Amerikoniški Valgiai 

Už $40 Į SAVAITĘ 

Kreipkitės į Mikutę
522 Beach 140th Street, Rockaway, L. L, N. Y.

Puikiausias praleidimas vakacijų ant didžiojo 
Atlantic vandenyno kranto.

Kreipkitės asmeniškai ar rašykite aukščiau paduotu antrašu.

PATAISYMAM AR GREITAI PAGALBAI KREIPKITĖS
I-C Refrigeration Sales & Service

55 Irving Avenue Brooklyn, n. y. Tel. EV. 4-0798
PATARNAVIMAS UŽ $2 
Peržiūrime, sutaisome diržus, 

išaliejuojame ir nustatome 
tik už .$2.

ALBERT MILLER
(Milišauskas), prop.

Refrigeration Specialistai

Greitam aptarnavimui—Emergency—vėlai šaukite j namus: 
EV. 8-3682.

Visokius pataisymus prie Refrigeration atliekame 
labai prieinamomis kainomis.

■M

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tol. Evergreen 7-6868
221 South 4th Street/

„ . , ) 9—12 ryteValandos: j i_8v'kare
Penktadieniais Uždaryta

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Mnujer SU. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

IIĄgfll&ĄlI

“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

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

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

Fountaninės Plunksnos
lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

z
PARKER

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. ST. 2-2173. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.


