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Kongreso Politikai 
Trypia toj Pačioj 
Vietoj dėl Kainų
Pelnagrobiy Sėbrai Tikisi 
Visai Numarini OPA

Washington. — Senato
rių ir kongresmanų įgalio- 

prisaikinti teisė-, tiniai tęsia derybas dėlei

darbo. Matote, kaip gaspado- 
riauja “socialistai” — Attlee 
ir Bevinas! Šalyj sugriauta 
daug namų, tiltų, daug yra 
atstatymo darbo, bet nedar
bas auga ir tiek.

★ ★ ★
Kiek buvo skandalo apie 

leitenantą Nikolai Redin, ku
ris yra mūsų šalyj, kaipo su
pirkimo Sovietams reikmenų 
žmogus. Jį kaltino, kad jis 
“šnipas.” Turčių spauda pri
rašė kalnus. Pagaliau įvyko 
teismas, kuris tęsėsi virš dvi 
savaites. Ir
jai (“jure”) Bėdiną išteisino.

Reiškia, visas blofas buvo 
šakėmis ant vandens parašy
tas. Jeigu taip elgsis šalies 
viršininkai ir toliau, tai tas 
kenks geriems santykiams ir 
prekybai su Tarybų Sąjunga, 
o tas darys žalą ir mūsų ša
lies reikalams.

★ ★ ★
Na, tai darbininkų priešas 

ir nuolatinis blogintojas Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos san
tykių, senatorius Burton K. 
Wheeler, iš Montana valsti
jos, pralaimėjo.

Jis pralaimėjo nominacijas. 
Jis šaukė ir rėkė, kad tai 
“suokalbis prieš Ameriką.” 
Reakcininkas perdaug apie 
save mano, būk jis, tai jau 
“Amerika.” Amerikos žmo
nės jį atmetė, kaipo žalingą 
Amerikai.

★ ★ ★
I mūsų šalį atskrido 16-ka 

Anglijos didelių bombininkų 
“Lancaster” rūšies. Jie skra
jos miestas nuo miesto su 
“draugiška misija.’’ Seniau su 
tokia misija Mussolinis buvo 
atsiuntęs du tuzinu karo lėk
tuvų. Tokios “draugiškos mi
sijos” nieko neturi nei su 
draugiškumu, nei su taikos ge-

kainų kontrolės - OPA su
grąžinimo, ir vis trypia toj 
pačioj vietoj. Kainų tvar
kymo priešininkai, ypač se
natoriai, stengiasi sutruk
dyti tą reikalą, iki kongre
sas išsiskirstys ilgom va
kari jom, gal iki naujų me
tų, ir taip palaidoti kainų 
kontrolę.

Senato atstovai reika
lauja panaikint bet kokį 
kainų tvarkymą mėsai ir 

i kitiem svarbiem valgiam; 
Į kongresmanai siūlo dar 
i kontroliuot jų kainas.

, Izviestija Sako, Žydai 
Ir Arabai Turi Išvien 
Valdyti Palestiną

—
Maskva. — Sovietų vy

riausybės laikraštis Izvies- 
| tija rašo, kad Palestina tu- 
Į retų būti nepriklausoma 
valstybė, bendrai valdoma 
žydų ir arabų. Izviestija 
kaltina Anglijos imperia
lizmą už kruvinus įvykius 
Palestinoj.

Wallace Koonz ir Joseph Brown, nariai Meat Cannery & Farm Workers 
(AFL) Lokalo 56-to, apžiūrinėja sunkvežimį, kurį streiklaužiai sudaužė. Koonz 
ir Brown, streikuojanti Starkey Farms darbininkai, sunkvežimį vartojo atsiga
benti pikietams maisto ir reikmenų iš Morrisville, Pa.

MIKE DR. AL. BOGOMOLEC, GARSUSIS
SOVIETŲ MOKSLININKAS-IŠRADĖJAS

Maskvos radijas pranešė, į buk tais skiepais žadama tais ištyrė gyvenimą dvy- 
jog mirė dr. Aleksandras ; pailginti žmogaus amžių ■ likos senių nuo 107 iki 135 
A. Bogomolec, Ukrainos riki 150 metų. Dr. Bogomo-1 meįu amžiaus Jie buvo 
Mokslų Akademijos prezi-jlec niekuomet to nežadėjo į sveilL gabū/protiniai ir 
dentas, įsradeias garsiųjų i ir ne kartą užginčijo tokius; ...J „. ... .
ACS skiepų (čiepų), kurie I skelbimus. Jisai sakė, ACS ■ vei ; us Tizimai. Pasnem- 
tarnauja pajaunint nusidė-Į skiepai padeda panaujint' damas tais ir kitais tyrine- 
vėjusiem vidutinio amžiaus į nusidėvėjusius jungiamuo- 1 jimais, Bogomolec priėjo 
žmonėms. Bogomolec bu-j sius kūno audinius, »bet i išvadą, kad žmonės galėtų 
vo 65 metų, mirė nuo šir-Į žmogus turi tinkamai mis- gyventi iki 150 metų. Jo 
dies ligos. O toje ligoje■ ti, gana pasilsėti ir tvarkiai obalsis buvo: “Gyvenk taip, 
negalima vartoti jo išrastų gyventi, jei nori ilgo am-, kad pats nesisendintum ir 
skiepų. žiaus susilaukti. ! savo amžiaus netrumpin-

Amerikos spauda skelbė,' Dr. Bogomolec 1938 me-1 turn.”

ongresmanai Duo- 
a Karininkam Valią 

Btom-Bombas Dirbti
Kongreso Atstovu Rūmas Skiria Mirties Bausmę Tiems, 

Kurie Atidengs Vadinamus Atominius Sekretus
Washington.— Kongreso 

atstovų rūmas 102 balsais 
prieš 72 nutarė leisti armi
jos ir laivyno vadams dirb- 
dinti atomines bombas; sa
ko, jie tatai gali daryti, ne
paisant busimosios valdinės 
komisijos atominei jėgai 
kontroliuoti. Kartu kon
gresmanai nusprendė mir- 

j čia bausti tuos, kurie “iš- 
' duos” atominius sekretus 
arba šiaip išsiplepės apie 
juos.

Kongresmanai taipgi nu
balsavo, kad atominėje ko- 

j misijoje turi būti vienas ar-
j ba du karininkai iš armijos 
■ bei laivyno. Taip jie “pa-

taisė” senato priimtą 
McMahono bilių, kuris rei
kalauja sudaryti atominę 
komisiją vien tiktai iš civi
lių žmonių.

F a š istuojąs demokratas 
kongresmanas J. E. Kan
kinas deklamavo, kad ato
minių darbų projektuose 
esą “šnipų, tarnaujančių 
svetimiems kraštams.”

Karinis kongreso komite
tas, vadovaujamas And
riaus May darbavosi, kad 
valdžia duotų plačius ato
minės jėgos patentus tū
loms kompanijoms. To šie-
kia ir Amerikos Fabrikan
tų Sąjunga.

Ispanų Unijos Grūmojo 
Visuotinu Streiku ir 
Nugąsdino Franko

-------- :--------

5,000 darbininku karinė-
i se Ispanijos laivastatyklose 
per dieną laimėjo streiką.

i Darbo Unijų Sąjunga šau
kė Barcelonos darbininkus 

; į visuotiną streiką, jeigu 
i ten diktatorius Franko at
vyktų į parodą. Franko 
nedrįso atvažiuoti.c

STREIKAS SUSTABDĖ 
ITALŲ LAIKRAŠČIUS

Roma, liep. 19. — 100,000 
• mechanikų streikas sustab
dė faktinai visus laikraš
čius Italijoj.

Austrija Gudrauja ' 
Prieš Sovietus

—
Viena. — Austrijos val

džia ragina seimą kuo grei- 
! čiausiai nutart perimt į

rove.
★ ★ ★

Amerikos generolas L. D. 
Clay, kuris yra komandierius 
mūsų šalies karo jėgų Vokie
tijoj, sako, kad jam ir jo ko
mandai “labai gerai sekasi 
naikinti hitlerizmas.”

Jeigu taip būtų gyvenime, 
tai reikėtų tik pasidžiaugti. 
Bet visa eilė mūsų korespon
dentų nurodė, kad buvę aukš
ti Hitlerio viršininkai dabar 
yra “demokratais” ir užima * 
aukštas valdžioj vietas.

Tėvynė, kaip ir visa anti
lietuvių spauda, negali tiesos . 
apie tarybinę Lietuvą parašy
ti, kas žodis, tai melas. Lie
pos 19 d. neva aprašo Lietu
vos padėtį 1945-1946 metais; 
autorius meluoja nerausda
mas.

Jis apmeluoja net lietuvių 
tautos didvyrę Mariją Melni- 
kaitę, partizanų vadovę, kurią' 
naciai pakorė. Jis rašo: “besi
traukiantieji vokiečiai prie 
Zarasų ją sušaudė.“

Naujame Bolivijos 
Sukilime Užmušta i 
Bent 100 Žmoniy

La Paz, Bolivia. — Išsi
veržė naujas sukilimas 
prieš diktatorišką prezid. 
Villarroel valdžią Bolivijoj, 
Pietinės Amerikos respub-l 
likoj. Daugiausia studen
tai išvystę sukilimą. Susi
kirtimuose užmušta dau
giau kaip 100 žmonių iš 
abiejų pusių.

Tapo pašautas vienas mi-1 
nisteris ir kulka vos nepa-j 
taikė pačiam prezidentui. | 
Valdžia skelbia, kad jau nu
slopinus sukilimą.

Tai jau antras boliviečių 
sukilimas per 5 savaites 
prieš fašistuojančią val
džią.

PAMALDOS UŽ OŽKAS, 
ATOM-BOMBOS AUKAS

No. Hollywood, Calif. — 
Ožkų Savininkų Sąjunga 
suruošė gedulingas pamal
das, paminėti ožkoms, ku
rios žuvo nuo atominės 
bombos laivuose ties Biki
ni sala.

S ą j u n g os pirmininkas 
Frank Ecker savo kalboj 
apgailestavo tų naudingų 
žmonijai gyvulių ir pareiš
kė, tokie atominiai bandy
mai “netarnauja mokslui.”

Per pamaldų ceremonijas 
už ožkas buvo žemyn nu
leistos vėliavos iki pusės 
stiebų.

I

Vengrijos valdžia, reika
laujant Sovietam, uždarė 
f asistuojančių Boy Scouts 
ir katalikų jaunimo organi
zacijas.

KĄ PREZIDENTAS SKY
RĖ Į JUNGT. TAUTŲ SU-1

SIRINKIMĄ
Washington. — Preziden-1 

tas Trumanas paskyrė se
kamus asmenis Amerikos 
delegatą is į Visuotinąjį 
Jungtinių Tautų susirinki
mą, kuris įvyks rugsėjyj:

Republikonai senatoriai 
W. R. Austin ir Arthur E. 
V a n d enberg; demokratas 
kongresmanas Sol Bloom ir 
velionio prezidento našlė 
Eleanora Rooseveltienė. Be 
to, prez. Trumanas pasky
rė keturis delegatų pava-' 
duotojus iš abiejų partijų.

Su Kariniu Lėktuvu
Žuvo 13 Žmonių

Goodland, Kansas. — Per 
audrą nukrito ir sudužo 
transportinis laivyno lėktu
vas C-47. Žuvo visi trys la
kūnai ir 10 keleivių.

KAIP ATRODO PASAULIS 
100 METŲ SENEI

Buffalo, N. Y. — Kath- 
ryna N. Luce minėjo šim- 
tametinę savo amžiaus su
kaktį ir pasakė, kaip jai at
rodo dabartinė gadynė. La
biausia Kathrynai nepatin-i 
ka perskyros (divorsai); i 
sako, “reikėtų į kalėjimą 
sumesti tokias ir tokius, 
kurie įieško perskyrų.”

K a t h ryna pasipiktinus, 
kad daugėja kriminaliai | 
nusikaltimai, kad perdaug1 
pabrango reikmenys ir kadi 
taip išsivystė darbininkų i 
kova.

Propaganda prieš Sovie-I 
tus paveikė ir senutę Kath-j 
ryną. Jinai taip pat sielo
jasi, kad Rusija, girdi, “ke
lia trubelius.”

May Nežada Eiti 
Į Kvotimus Dėlei 
Karinių Kontraktų

Washington. — Senato
riaus Mead’o vadovauja
mas, karinių tyrinėjimų ko
mitetas oficialiai pašaukė 
kongresmaną Andrew J. 
May ateiti pasiteisinti — 
įteikė jam subpoena. May, 
karinės kongresmanų komi
sijos pirmininkas, nežadėjo 
pasiduoti kvotimam iš se
natorių pusės. May kaltina
mas, kad jis per savo bi
čiulius Garssonus išgavo 
pelnagrobių kompanijoms

i valstybės rankas fabrikus 
; ir kitas pramonės įstaigas. 
! Austrų valdžia tikisi, kad 
j tuo galėsią pastot kelią So
vietams, kurie rengiasi pa
imt sau į karinius atlygini
mus pramones, priklausiu
sias naciam ir kitiem atei
viam iš Vokietijos. •

Amerika ir Anglija pro
testavo, kad Sovietai nu
sprendė pasiimt tuos vokie
čių turtus. Tie protestai pa- 

‘ drąsino Austrijos valdžią.
I
Sudužo Naujausias 
Laivyno Lėktuvas

Omaha, Nebr.— Naujau- 
' sias karinis laivyno lėktu- 
i vas Grumman Bearcat, pa

valdinius ginklų - amunici-1 kilęs tik 200 pėdų aukštyn, 
jos užsakymus už $78,000,-' krito ir susprogo. Žuvo jo
000. Kas tai įtarė ir kon- 
g r e s m a n u s B a r k 1 ey, 

Streikas uždare visus Ita-1 McCormacką ir Sabathą,

vairuotojas.

lijos laikraščius.
I

kad jie turėję ryšių su čijo įtarimus.
Garssonų bizniu. Jie užgin-

Visai dar vokiečiai nesi
traukė iš Lietuvos, kada jie ją 
nužudė. Budeliai naciai Mari
ją Melnikaitę ne sušaudė, bet 
pakorė liepos 13 d., 1943 me
tais. Pirm budelio kilpa su
spaudė jos gerklę, ji dar su
šuko: “Tegyvuoja Tarybų Lie
tuva! Tegyvuoja draugas Sta
linas!”

Ir ji neapsiriko. Lygiai už 
metų laiko, liepos 13 dieną, 
1944 m., Raudonoji Armija iš- 
bloškė hitlerininkus iš Dūkš
to miestelio ir Lietuva vėl ta
po tarybinė.

Kanados Progresyves 
Darbo Partijos vadai ko
munistai šaukia aukoti 
penkiolikai tūkstančių 
streikuojančių plieno dar
bininkų.

SEN. CONNALLY REIKALAUJA AMERIKAI GALINGIAUSIU KARINIŲ JĖGŲ’
H ----------------------------------------------------------- —---------------------------- R

Kalbėdamas Senate, Jis Beveik Atvirai Grūmojo SovietamsI

Washington.— Demokra
tas senatorius Tom Con
nally kalbėjo senatui, kad 
Jungtinės Valstijos turi 
laikyti smarkiausią armi
ją, “galingiausią pasaulyj 
laivyną” ir stipriausias oro 
jėgas. Connally, pirminin
kas senato komiteto užsie
niniams reikalams, gana 
aiškiai grūmojo Sovietam, 
nors įvardino ir tūlas kitas 
šalis bei šaliukes.

Connally, buvęs valsty
bės sekretoriaus Byrneso 
patarėjas paryžiškėje už
sieninių ministerių konfe
rencijoje, dabar sakė:

“Ar tai būtų Rusija ar 

Panamos respublika, Di
džioji Britanija ar Naujoji 
Zelandija, mes gerbsime jų 
teises, bet reikalausime, 
kad jos pripažintų ir gerb
tų mūsų teises.”

Sen. Connally užreiškė, 
jog Amerika priešinsis vi
sokiai agresijai (užpuolimo 
politikai) “vis tiek, ar už
puolimas būtų daromas gin
klais ar gudresniu vieno 
krašto įlindimu į kitą kraš
tą.”

(Amerikos ir Anglijos 
politikai nuolat kartoja, 

kad Sovietai taip, girdi, 
“įlindę” į Lenkiją ir kitus 
kaimyniškus kraštus.)

Sen. Connally ragino 
Ameriką visuomet laikyti 
paruoštas karo jėgas, kad 
ji galėtų “išmušti kardą iš 
tų kraštų rankų, kurie no
rėtų kitus užpulti.”

Taip jis kalbėjo, rapor
tuodamas apie praeitą Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
ministerių konferenciją Pa
ryžiuje. Connally nepa
tenkintas, kad Sovietų mi- 
nisteris Molotovas toje kon

ferencijoje atmetė kai ku
riuos amerikonų - anglų 
planus.
Laikytis Jungt. Tautų čar- 

terio... su Išimtim
Senatorius Connally siū

lė laikytis Jungtinių Tautų 
čarterio taikai užtikrinti ir 
pageidavo, kad Jungt. Tau
tos kuo greičiausiai susi
tartų dėl atominės jėgos 
kontroliavimo ištisame pa
saulyje.

(Tačiau Amerikos val
džia siūlo apeiti čarterį 
kas liečia atominę jėgą.

Amerika reikalauja, kad 
' Sovietų Sąjunga, nuolatinis 
Jungt. Tautų Saugumo Ta- 

I rybos narys, atsisakytų nuo 
teisės vetuoti - atmesti 
daugumos nutarimus ato
miniuose klausimuose. O 
čarteris duoda kiekvienam 
nuolatiniam Saugumo Ta
rybos nariui tokią teisę vi
suose svarbiuose, esminiuo
se klausimuose.

(Amerika taipgi pritarė 
anglų - australų pasiūlymui 
suteikti atominei komisijai 
nepriklausomybę nuo Jung. 

Tautų Saugumo Tarybos. 
Tatai būtų priešinga Jungt. 
Tautų čarteriui, kaip nuro
dė Andrius Gromyko, So
vietų atstovas Saugumo 
Taryboje.)

Sen. Connally uoliai ragi
no Jungtines Valstijas su- 
megsti “geležines” sutartis 
su Pietinės ir Vidurinės 
Amerikos respublikom dėlei 
bendradarbiavimo taikoje 
ir kare.

(Sovietų spauda rašo, 
kad Washingtono valdžia 
su tokiomis sutartimis sie
kia viešpatauti visuose Lo
tyniškosios Amerikos kraš
tuose.)
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i Raudonasis Kryžius ir Atomų Bombos
Oxforde, Anglijoj, įvyko tarptautinio Raudonojo 

Kryžiaus konferencija. Buvo atstovaujama 51-na šalis. 
Aptarus kitus reikalus Raudonojo Kryžiaus vadai pri
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią uždrausti vartoti karo 
reikalams atominę jėgą.

Raudonojo Kryžiaus vadai sako, jog kaip civilizuo
tas pasaulis uždraudė vartoti barbariškus karo įrankius 
—nuodingas dujas, bakterijas ligų platinimui, taip civi- i 
iizuotas pasaulis turi uždrausti vartoti ir atomines bom
bas. Atominių bombų karas yra vyriausiai taikomas 
prieš civilius žmones, prieš moteris, vaikus, senelius, o 
tai yra didžiausias prasikaltimas prieš civilizuotą žmo
niją. Rezoliucija sako: “kaip barbariški kiti ginklai, 
taip ir atominės bombos, kurių pagalba yra žudomos 
civilių masės, turi būti uždrausti.”

Sekanti pasaulinio Raudonojo Kryžiaus konferencija 
įvyks Stokholme, Švedijoj, 1948 metais. Konferencijos 
dalyviai tikisi, kad iki to laiko nei viena šalis, kuri skai
tosi civilizuota, negamins bombų žmonių žudymui.

Už Karą Chinijoj Kalta Reakcija
Reakcija Chinijoj, nepaisant mūšių pertraukų, veda 

naminį karą prieš liaudies demokratines jėgas. Bet re
akcininkas generolas Chiang Kai-shekas, patsai pulda
mas Liaudies Armiją, svietui blofina, būk “komunistai 
pradėjo karą.” Liaudies Armijos vadas generolas Chou 
En-lai pareiškė, kad ne komunistai puola ir karą tęsia, 
bet generolas Chiang Kai-shekas, kuris galina iš Ameri
kos visokią pagalbą.

Kad reakcininkai laužė pertaiką, tą patvirtina ir 
liepos 17 d. United Press pranešimas iš Nankingo, kur 
tarpe kitko sako: “Valdžios (Chiang Kai-sheko) kalbė
tojas pripažino, kad ji turi pralaimėjimų Kiangsų pro
vincijoj, bet jis sakė, kad vyriausybė daug laimėjo Shan- 
tungo provincijoj, kur ped dvi savaites jos armija veik 
visai atkariavo gelžkelį tarpe Tsingtao ir Tsinano.” 
Reiškia, patys pripažįsta, kad ir per dvi savaites karo 
mūšių pertraukos jie kariavo už tą gelžkelį.

MAŽIAUSIA 40 NUO
ŠIMČIŲ YRA NACIAI!...
Rašydami apie lietuviškus 

pabėgėlius Vokietijoj, mes 
į nuolat primename tą fak- 
j tą, kad jų dauguma yra 
naciai, hitlerininkai, Lietu
vos liaudžiai nusikaltėliai, 
neverti net gero žodžio, ne 
tik jau medžiaginės para
mos.

Kad mes taip sakydami 
neperdėjome, liudija ir pats 
kun. Končius, BALF’o pa
siųstas Europon susipažin
ti su pabėgėliais ir juos pa
laiminti.

Juozas Tysliava (Vieny
bė, liep. 19 d.) šitaip rašo:

“...kun. Končius, būdamas 
Vokietijoje, apie Lietuvos 
tremtinius ir pabėgėlius vie
šai pasakė:

“M a ž i a u šia keturiasde- 
šimts nuošimčiu yra naciai.”

Ar ne aišku!? Pats kun. 
Končius, pabėgėlių globo
tojas ir laimintojas, pripa
žįsta, kad jų tarpe yra ma
žiausiai 40 nuoš. nacių.

Jeigu tai kun. Končius 
viešai pripažįsta, tai jis, ai
šku, kaipo BALF’o pirmi
ninkas, yra atsakomingas 
už-nacių šelpimą Amerikos 
visuomenės sudėtais pini
gais.

dar
neį

ne-

nų, muzikos, skulptūros, 
rankdarbių, teatro, ir k.”

Pagaliau:—
“Po kalbų ir diskusijų, bu

vo prieita išvados ir nutari
mų : 1) rūpintis pagyvinimu 
ir plėtojimu TMD kultūrinės 
veiklos kolonijose, rengimu 
paskaitų lietuvių ir anglų 
kalbomis, 2) rūpintis leidi
mu kultūrinių raštų lietuvių 
ir anglų kalbomis, 3) rūpin
tis steigimu Lietuviui Tauti
nės Kultūros Centro su ar
chyvu ir muziejum.”

nes jis tuomet redagavo 
Kaune vokiečių leistą laik
raštį “Į Laisvę.”

To laikraščio mieriu bu
vo: šmeižti visaip Tarybų 
Sąjungą, Amerikos talki
ninkę, ir garbinti nacius!

Dabar tasai pats Butė
nas jau “politinis kalinys” 
ir prašosi iš Amerikos sim- 
pati jų!

Neturi 
žmonėmis 
gėdos nei

Bet dar
kas yra šis: kodėl kongres- 
manas D’Alesandro, Jr., 
naudoja visuomenės turtą 
tokiems “dokumentams” 
spausdinti ?!

! so-called Lithuanian refugees)
( are Nazis.” Coming from Rev.

tie, besivadiną 
hitlerininkai, nei 
savigarbos!
keistesnis daly-

Kadaise Tėvynės Mylėto
jų Dr-ja suvaidino ne
mažą vaidmenį Amerikos 
lietuvių gyvenime. Ji, išlei
do ir neblogų knygų, švie
čiančių žmones. Bet bėgyj 
pastarųjų 25-rių metų T. 
M. D. merdėjo, vos tebe- 
vilko kojas. Kodėl? Todėl, 
kad ji pateko į tokių siau
rakakčių, savanaudžių ran
kas, kuriems rūpėjo tik biz
nis, kurie apšvieta nesirū-| 
pino, kadangi jos ir nesu-, 
prato. Doleris — jų ap
švieta, jų Dievas!

Abejojame, ar išeis kas! 
nors iš tų pastangų, kurio-1 
mis dabar siekamasi TMD, 
atgaivinti!

Atlyginimai ir Privatinė Nuosavybė
Hitlerio armija ir jo talkininkių armijos padarė tiek 

nuostolių Sovietų Sąjungai, Lenkijai, Jugoslavijai, Če- 
choslovakijai, Francijai, Belgijai ir kitoms Jungtinių 
Tautų šalim, kad negali būti nei kalbos, kad Vokietija 
ir jos talkininkės pilnai juos atlygintų. Nuostoliai 
taip dideli, kad jokiu būdu pilnai negali atsilyginti. Bet 
nukentėjusios šalys, kurių daugiausiai nukentėjo Sovie
tų Sąjunga, reikalauja nors dalino atlyginimo.

Krymo ir Potsdamo konferencijose buvo nutarta, 
kad Sovietų dalinam atlyginimui bus perduota 25 nuoš. 
Vokietijos fabrikų ir dirbtuvių iš Amerikos,, Anglijos ir 
Francijos okupuotos Vokietijos dalies. Atlyginimui pir
miausiai eis vokiečių nuosavybė, o vėliau ir tos įmonės, 
kuriose užsienio kapitalistai turi šėrų.

Bet tie sutarties punktai nepravesti gyveniman. 
Anglijos ir mūsų generolai nesirūpino perduoti tuos fab
rikus Sovietų Sąjungai ir Lenkijai. Vėlesniu laiku ta
me klausime kilo griežtesni nesutikimai ir jų perdavi
mas visai sulaikytas.

Tam yra daug priežasčių. Viena, nesusitaria-dėl Vo
kietijos ateities. Kita, britai imperialistai dar karo 
laiku jau buvo nusistatę, kad Vokietija neturi būti nu
silpninta; ji turi pasilikti Eūropoj, kaipo galinga karo 
jėga prieš Tarybų Sąjungą. Ši jų politika turi pritarimo 
ir tūlų mūsų diplomatų. Paskui įeina užsienio kapita
listų, tame atsitikime ir Amerikos, fabrikai ir šėrai Vo
kietijos įmonėse.

Austrijoj Sovietai išvežė eilę vokiečių fabrikų. Aus
trų kapitalistai sako, kad tie fabrikai pirma buvo jų, 
tik Vokietijai okupavus Austriją, jie tapo vokiečių. So
vietai su tokiu tvirtinimu nesiskaito, bet Londone ir 
Washingtone kitaip žiūri.

Vokietijoj, Sovietų okupuoto j dalyj, kariniai fab
rikai išvežti į Sovietų šalį, kaipo dalinis atlyginimas. Pa
likti tie, kurie dirba žmonių gyvenimo reikmenis. Tarpe 
išvežtų yra ir vienas fabrikas, kuris, kada jį Raudonoji 
Armija užėmė, tai gamino kulkosvaidžius, rankines gra
natas ir kitus ginklus. Karo laiku jis buvo nacių vo
kiečių fabrikas, bet pirm karo amerikinės siuvamų ma
šinų Singer Co. Aišku, kad seni savininkai kelia skan
dalą. Sovietai sako, kad tai nacių karinis fabrikas, gi 
Singer Co. sako, .kad tai “siuvamų mašinų fabrikas.”

Toki dalykai padaro nemažai painiavų. Pagal 
Potsdamo Konferencijos susitarimą, Jungtinės Valsti
jos savo kapitalistams atmokės iš tų Vokietijos pinigų ir 
turtų, kurie yra Amerikoj. Bet tie turtai siekia $200,- 
000,000 ir Mr. Byrnes nepasitiki, kad jų užtektų atmo-. 
keti visiems Amerikos kapitalistams, kurie turėjo Vo
kietijoj šėrų arba fabrikus. Ta Amerikos kapitalistų 
privatinė nuosavybė Vokietijoj ir sudaro nemažą kliūtį 
būsimai taikos konferencijai Paryžiuj.

TAUTININKAI NEPASI
TENKINĘ KONČIUMI
Toje pačioje Vienybėje, 

tūlas pabėgėlis (R. Taskū- 
nas) rašo iš Europos:

“šiandien jau visai aišku, 
kad kun. Končiaus ‘kelionė 
po lietuvių tremtinių koloni
jas Europoje, šalia teigiamų 
ir gerų dalykų, bene 
daugiau paliko liūdnų ir 
giamų atgarsių...”

Končius kaltinamas
takte. Girdi, jis, atvykęs į 
kurią pabėgėlių “koloniją,” 
tuojau paskiria savo “gau
leiterį”, o tuo “gauleite
riu” (vadu) vis paskiria
mas klerikalas, ištikimas 
kunigams asmuo!

Dėl to tautininkai nepa
sitenkinę.

Kodėl kun. Končius ši
taip daro? Todėl, kad jis 
pats klerikalas. Klerikalai 
(katalikiški politikieriai) 
taip elgėsi kadaise Lietuvo
je, taip elgiasi visur. Jie 
tik tuomet įsileidžia į atsa- 
komingesnę vietą asmenį, 
kada tas, kaip šunelis, laižo 
jiems kojas, nuolankauda
mas. Amerikoje, pav., kle
rikalai palaiko Am. Liet. 
Taryboje sekretoriumi Pi
jų Grigaitį, kuris jiems nu
žemintai nuolankauja ir 
kartoja tai, ką Šimutis pa
plepa.

GRAŽI KOMPANIJA
Jung. Valstijų kongreso 

leidiny j (Congressional Re-į 
cord) iš šių metų geg. 10 i 
d. randame kongresmano' 
Thomaso D’Alesandro, Jr., 
iš Marylando, įdėtą “Lietu
vių Politinių Kalinių Cent
ro Komiteto” atsišaukimą, 1 
priduotą p. Žadeikio.

Kas gi tie “kaliniai?” Si
dzikauskas, Stasys Yla, B. 
Budginas, J. Katilius ir J. 
Butėnas.

Šitie asmenys vadinami: 
“politiniais kaliniais”, gy-' 
venančiais Vokietijoje. Ne-! 
žinome mes jų visų praei-l 
ties neigi kelių, kuriais jie 
pasiekė “politinių kalinių” j 
stovį, bet užteks priminti 
tai, kad J. (Julius) Bute-' 
nas 1941 m. buvo Hitlerio 
artimiausias talkininkas,

NEI ARIA, NEI SĖJA, 
BET ĖDA

Dienraštis Vilnis rašo:
“Tūlas bėglys, pasivadi

nęs Vytautu, rašo iš Vokie
tijos smetonininkų organui 
Dirvai (Liepos 12 d. num.) :

‘Gyvename mes gana ge
rai — UNRRA mus neper- 
blogiausia aprūpina... Dėl 
ateities mes visai nesirūpina
me. Juk mes esame DP (Dis
placed Persons), kurie lietu
viškai reiškia dangaus (D) 
paukščius (P). Gi dangaus 
paukščiai, kaip šventame 
rašte pasakyta, nei sėja, nei 
pjauja, o vis dėlto būna so
tūs.’

“Ar ne geras gyvenimėlis 
tiems parazitams? Dirbti ne
reikia, o pilvas sotus. Įvalias 
jie turi laiko plūsti Tarybų 
Lietuvą, isteriškai klegėti 
apie naują karą prieš Tary
bų Sąjungą ir savo raštų tva
nu užpildyti Naujienas, Dir
vą, Draugą, Vienybę. Tie ne
naudėliai ir veltaėdžiai turi 
užtenkamai galimybės tero
rizuoti tuos savo tautiečius, 
kurie nori grįžti namo.

“Tarybų Lietuvos žmonės 
dirba, prakaituoja, kuria 
naują gyvenimą, o Vokieti
jon išdūmę parazitai maiti
nasi svetima duona, keikiasi 
ir konspiruoja.

“Kaip ilgai tęsis ta nuož
mi komedija? Kada tie bėg
liai bus grąžinti namo ir stos 
tautos teisman ?”

PAKARTOJA
Beveik kiekvieną 

kai įvyksta SLA seimas, 
tai prie jo esti laikomi san- 
dariečių ir mirusios Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 
“seimai.” Šiemet panašiai 
buvo New Havene.

TMD “seime” gal desėt- 
kas žrųonių, bet jis vistik 
seimas (Kaip gražiai tas 
žodis skamba!).

V. M. Klausutis, rašyda
mas Vienybėje apie tąjį sei
mą, primena:

“TMD seimo atstovai, 
prasdami' lietuvių tautos
vybinių problemų svarbą, ne
aiškią ’ Lietuvos ateitį, nutarė 
sukaupti Amerikos lietuvių 
kultūrines ir kūrybines ener
gijos jėgas. Nutarta įsteigti 
lietuvių kultūrinį centrą su 
archyvu ir muziejum,, kad 
būtų kur sukrauti kultūros ir 
meno kūrybos palaikai, bū
tent, leidiniai lietuviškų dai-

sykį,

su- 
g-y-

I ITHUANICETTES:

Seven choral and dramatic ' Končius the statement has se- 
groups, from as many differ-. rious implications. It is an 
ent cities, have already ac-i admission by the head of 
ccpted invitations to perform ' ULRF that the relief organi- 
in the LMS Cultural Festival ‘ zation was giving assistance 
in Chicago next October, to dangerous criminals and 
Brooklyn plans to send a dra- not to innocent victims of the 
matic group headed by Jonas war.
Valentis, The group is now I —o—
rehearsing “Prieš Srovę,” We wonder if Rev. Končius 
which they will offer before i was aware of this fact, 
the LMS gathering... Hart- though, when he had a cer- 
ford will send 
Chorus to the 
Most members of the Toronto was the Lithuanian prototype 
Bangos Chorus 
thused about the Chicago get- concentration camp. He used 
together that they plan to | inmates of the camp as gui- 
pay their own expenses to nea pigs for criminal experi- 
Chicago... The Lithuanian ments. 
Women’s Chorus of Cleveland 
is making preparations for “Vienybe” announces the 
its trip to the Windy City... (arrival from Europe of the 
Mrs. Krakaitis announces Į one-time Lithuanian opera 
that the Detroit Aido Chorus, 1 singer V. Grigaitiene, who to- 
soloists and dramatists are ' gether with her husband and 
looking forward to their par- daughter is now living on the 

in the LMS fest- farm of her brother “Gen.
Consul” J. Budris in New 
Jersey. The Chicago “Naujie
nos” reported in its editions 
of Aug. 27, Sept. 26, and Oct. 
23, 1941 that Mrs. Grigaitis 
was a constant performer over 
the Nazi controlled radio in 
Kaunas during the year 1941.

—o—
Skeletons from his own clo

set are disturbing “Vienybe’s” 
one-man Navy Vitalis Bukš- 
naitis. He didn’t like our piece 
of June 10 and devotes nearly 
two whole columns of “ex
planations.” He even goes to 
Webster, or was it Funk and 
Wagnails, for assistance.

—o—
“Draugas” ran a front page 

1 box on July 15 to announce 
that . Congressman Alvin 
O’Konski would speak under 
the auspices of the Darius 
Girėnas American Legion Post 
from the Darius Girėnas Me
morial in Chicago. It won’t be 

i much of a tribute to American 
boys who died to have a man 

i who once said, “Why should 
our boys fight on the scat- 

Vie-|tered fronts of the world? 
quotes Rev. Končius, ! Why must America give lend- 
of United Lithuanian lease to draw a noose around 

its neck, its own freedom?” 
At least 40 percent (of the speak at a commemoration.

its Laisves tain Dr. Starkus appointed to 
festival... i an UNRRA post. Dr. Starkus

are so en- of Dr. Schilling at the Stuthof

ticipation 
ival. . . Prize winning artist 
John Gresh of Bridgeport, 
Conn, will exhibit some of his 
recent paintings at the fest
ival . . .

—o—
Binghamton’s Lithuanians 

have joined more than a score 
of the city’s leading organi
zations in a campaign asking 
for price controls. The first 
of a series of protest meetings 
was held July 11th. Members 
of the local branch of the As
sociation of Lithuanian Work
ers and the Women’s Branch 
of the Lithuanian Literary So
ciety took active part in the 
meeting. *

—o---
Anthony Bimba’s new book 

“The Risen Lithuania” will be 
the book-of-the-year offer
ing by the Lithuanian Liter
ary Society. All paid up mem
bers of the society will receive 
the book free sometime late 
this year.

•—o—
In the Lithuanian “Noose”:

Editor J. Tysliava in 
nybe 
head
Relief Fund, as having said

—o--

Plūgas V erčia Žemę
Jis aria žemę. Savo. ,
— No, vaga tiesiau! —; 

ragina jis Bėrį ir Sartį.
Bėris Juoda, ilga uodega, 

suduoda pats sau per pra
kaitu blizgančias šlaunis, o 
paskui nueina kinkndoma- 
mas glava, lyg pritardamas j 
žemdirbio mintims.

“Vaga tiesiau.”
Noragas lenda į dirvoną, 

plūgas verčia žemę, naują, 
žadančią maisto — ne jam, 
žemdirbiui vienam, o vi
siems dirbantiems.

Per pievą eina moteris. Ji 
neša ką tai rankose; ji sku
ba į artoją. Ji skuba link
čiodama, jos nugara sulin
kusi, lyg didelę naštą būtų 
nešusi ir ką tik numetusi ir i 
nugara dar nespėjusi atsi-! gaudysiu. Mes visi tokie — 
tiesti. i ir aš toks pat... — Ir nenu-,

— Tėvai, eikš valgyt!
— Duok vagą išarti. Negi 

vidury dirvos paliksiu plū
gą su arkliais!...

— Atnešiau ir jiems....
Moteris žiūri, kaip ska

nu arkliams avižos; ji ste
bi, kaip vyras valgo, kaip 
jis kramto bedantę burna. 
Ne, burnoj dar yra dantų, 
tik priešakiniai išmušti.

Kas išmušė?
Ogi tie, kurių jau nebėr. 

Ir kad nebūtų palikęs toks 
baisus ženklas, galėtum pa
manyti, kad tai buvo tiktai 
kažkoks siaubingas sapnas.

Už ką? Kodėl?

Ogi už tai, kad kalbėjo' 
lietuviškai; ogi todėl, ’ 
prisiekė lietuviškai:

—Tegul nudžiūsta 
dešinė, jei aš nors 
kartą sveikinsiuos 
kaip rudųjų verčiama! —

Retus žemdirbio plaukus 
varto pavasario vėjelis ir nu
pučia iki akių; artojas užsi
merkia. Bet tik užsimer
kus, jam visada vaizduojasi 
netolimoji juodoji praeitis.

Sūnus. Jis išvilktas iš tė
vų namų, toks jaunas dar. 
Ir silpnas. Per silpnas ar-, 
mijai.

— Partizanams gaudyti 
gears, — sprendimas.

Bet sūnus prisiekė:
— Aš jokių partizanų ne-

kad

mano 
vieną

w<*
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Amerikos Veteranu Komiteto, New Yorke, veikė
jai demonstravo už tikrą kainų kontrolę išsirengę iki 
paskutinių. Jų iškabos sake: “Nepirk drabužių net jei
gu ir nuogalių tektų pavaikščioti.” Toji gražuolė tarp 
grupės vaikinų yra Joan Bartell, sėkmingai vaidinamo 
ant Broadway veikalo “Call Me Mister” aktorė.

važiavęs dar į vietą, jis pa- ----------------------------------
leidžia kulką — pirmą į o- visada atspėja jo mintis, 
kupantą, antrą į save —ki- ■ ~
tos išeities nežinodamas. ! iš karto į save šovė arba 
Juk jis toks jaunas dar, juk ■ Aš manau, kad jis pirma, 
jis toks kvailas.

Bet kulka jį tik sužeidžia, 
ir jis pasodinamas j tvirto
vę...

Ir nieko daugiau apie jį.
Duktė išvežta už tai, kad

nešė maisto badaujantiems.
Dėl to tėvo plaukai taip 

pražilę, dėl to motinos nu
gara taip sulinkusi.

— Negalvok, tėvai, taip 
daug! — įspėjusi vyro min
tis, sako moteris. Dabar ji

. teks sėdėti. Šiandien reikia
— Ką tu manai, ar jis užbaigti arti, rytoj šventė. 

— Kokia šventė?
.... i — Mūsų šventė, pergalės

— Ką mes žinom... Nors ir darbo šventė. Bet tu nie- 
ir skaudu, bet jis žinojo, ką i ko apie tai neišmanai.
jis darė. ' I — O gal geriau už tave!

— Dirbu, dirbu, ir kam! Ach, aš norėčiau visus ap-
— Tu vis tą patį, -pyk-: kabinti ir visiems, visiems į 

sta- moteris. — Juk tiek ausį pašnibždėti: dirbkite, 
daug yra vaikų, visa Lie- į dirbkite vieningai, širdin- 
tuva, Tarybų Lietuva. Že- ’ gai, kiekvienas čia, kur pa- 
mė mūsų. Nebepaspėjo jos' 
mums išplėšti. Juk žinai, 
kaip buvo... Dabar niekas 
ųiūsų nebeišvarys.

— Ne, jau nebe... Na, už-

statytas. Juk darbo tiek 
daug, atsistojant iš griuvė
sių... Na, eik, Bėris jau lau
kia.

(Iš “Tar. Lietuvos”)1
z *■■’* , , I '
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Radio Gimtadienio Švente 
Tarybų Sąjungoje4

Baltoji Duona Netikusi, 
Nors ir “Pastiprinta”

Prieš 51 metus, tai yra 
1895 metais gegužės 7 die 
ną, Peterburge, Aleksand 
ras Stepanovičius Popovas 
parodė savo draugams ru 
sams mokslininkams, kaip 
veikia jo paties pastatyta.' 
radijo imtuvas. Tai buvo 
pirmasis radijo “setas” pa 
šaulyje.

Pernai, minint to svar
baus įvykio sukaktį, sovie 
tinė vyriausybė įamžino ra 
dijo išradėjo A. S. Popove 
atminimą — nutarė visam 
laikui paskelbti gegužės 7 
tąją kaipo Radijo Dieną.

Dar bolševikinės revoliu 
cijos eigoje, Leninas per ra
diją kalbėjo visai Rusijai 
kuomet Amerikoj dar nie
kas nebuvo girdėjęs radijo 
kalbos. '

Radijas, tariant Lenino 
žodžiais, tai “laikraštis, ku 
riam nereikia popieros ir 
kuriam nesvarbūs atstu
mai” (arba tolumai).

Per 50 metų radijas ne
paprastai išsivystė, patobu
lėjo ir šiandien tarnauja į- 
vairiem žmonių reikalam. 
Per pusę šimtmečio nema
tomi radijo bangavimai tirš
tai apgaubė visą mūsų pla
netą.

Rusija — radijo tėvynė, 
jo gimtinė. Bet senoji rusų 
valdžia iki bolševikinės re
voliucijos visai mažai ska
tino radijo tobulinimą. So
vietų vyriausybę, tačiau, 
nuo pat pirmųjų savo gyve
nimo dienų kreipė rimtą 
dėmesį į radiją. Didieji so
cializmo šalies statytojai— 
Leninas ir Stalinas ne kar
tą savo kalbose ir raštuose 
didžiai įvertino radijo 
reikšmę ir naudą žmonėms 
ir valstybei.

Sovietų Sąjungoje per 28 
metus radijas pasiekė di
džiulių laimėjimų tiek tech
nikiniame ištobulinime, 
tiek plačiosios liaudies ap
tarnavime. Visa Sovietų že
mė tapo riuklota tinklais 
radijo duotuvų (siųstuvų) 
įrengimų ir pačios toli
miausios ir rečiausiai ap
gyventos krašto sritys nau
dojasi radijo patarnavi
mais.

1946 m. sausio 1 d. visoje 
Sovietų Sąjungoje radijo 
taškų (punktų) skaičius 
siekė beveik 6 milionų 200 
tūkstančių.

Dabar sovietinio radijo 
žodis skamba daugiau kaip 
70-čia tarybinių tautų kal
bų ir dar 30-čia svetimų 
kalbų.

Neskaitant Maskvos, ra
dijo programas vykdo dar 
133 vietiniai radijo komite
tai, dešimties sričių radijo 
redakcijos ir iki 3,000 rajo
nų, fabrikų bei įmonių re
dakcijų.

LIETUVOS RADIJAS
Kauno Radijo Komiteto 

pirmininkas Vaclavas Rei- 
meris rašo apie Lietuvos 
radiją:

— Kauniečiai kasdien 
tris kart girdi per radiją 
skelbiant: “Kalba Kaunas.” 
Tai kalbama iš Kauno Ra
dijo Komiteto. Jo progra
mų skleidimas vyksta per 
vietinį radijo mazgą, kuris 
jungia apie 1,500 įvairių ra
dijo punktų Lietuvoje.

Teko girdėti, kodėl nega
lima Kauno radijo balso

Kauno Stoties Sunaiki
nimas

Kauno žmonės, kuriem 
teko išgyventi paskutines 
hitlerininkų siautėjimo die
nas šiame mieste, su šird
gėla pasakoja, kaip vokie- | 
čiai nuvertė žemėn Kauno 
raidjo stoties stiebus. Hit
lerininkai, tarp kitų savo į 
piktadarybių, s u g r iovė 
Kauno radijo stotį, išgrobė' 
bei sunaikino jos įrengi-! 
mus. Štai kodėl Kauno ra-' 
dijo balsas vis dar negali 
laisvai sklisti oro bango
mis tiesiog į radijo imtu
vus visuose Lietuvos kam
puose.

Vokiškieji okupantai iš
ardė ir išvežė į Vokietiją 
visus naujovinius Kauno 
radijo įtaisus; sugrobė dau-i 
giau kaip 20,000 jo plokšte- Į 
lių-rekordų, garsų užrašy
mo ir paskleidimo priemo
nes ir daug kitokio turto. 
Pačiose radijo stoties pa
talpose liko barbariškai nu
karpytų vielų ir kabeliu 
stagarai. _______
kai padarė Kauno radijo 
stočiai iki 1,700,000 rubliu 
nuostolių.

Kauno radijo veikimui 
teko atsikurti sunkiose są
lygose. Vokiečių paliktos 
piktadarybės trukdė kiek
viename žingsnyje.

Nugalėdami visus sunku
mus, Kauno Radijo Komi
teto darbuotojai įstengė 
greitai atkurti bent vieti
niam radijo programų 
skleidimui reikalingus į- 
rengimus. Atstatymo darbe' 
ypatingai pasižymėjo radi-' 
jo technikas Polichauskas. I , . , . 2

Dabartiniu laiku Kauno jno dauSiaa kaiP tūkstantį 
radijo stotis duoda tris pro- gyvuliukų, 
gramas per dieną; kiekvie
na programa po 20 minučių.! 
Svarbioji radijo tema —i 
Kauno darbo žmonių gyve
nimas, jų darbas, jų atsie- 
kimai ir laimėjimai. Sten
giamasi papasakoti klauso- 
vams apie miesto pramo
nės, švietimo, mokslo ir dai
lės atkūrimą ir tolesnį iš
vystymą, apie garbingus 
atstatomojo darbo pirmū
nus - stachnoviečius, apie 
darbinės inteligentijos triū
są.

Dažnai per radiją kalbą 
Kauno įmonių ir įstaigų va-

i dai, socialistinėje statyboje 
pasižymėję žmonės, jaunie-

( ji darbininkai, moksleiviai, 
studentai, tarybinių ir vi
suomenės įstaigų bei orga
nizacijų darbuotojai. Neuž
mirštama ir miesto dailės- 
meno pajėgų. Organizuoja
mi koncertai, literatūrinės 
valandėlės ir meninės savi
veiklos pasirodymai.

Be to, Kauno Radijo Ko
mitetas sekmadieniais duo
da atskirą vienos valandos 
programą, kuri per Vilniaus 
radijo stotį paskleidžiama 
visai Tarybinei Lietuvos 
Respublikai.

« t

Nuo 1940 metų bent di
džiosios kepyklos įdeda 

i šiek tiek vitaminų BĮ ir 
B2 (arba riboflavino) į 

s baltąją duoną ir skelbia, 
kad tai “enriched,’ reiškia, 
“praturtinta” duona. Bet 
pamatysime, jog tas duo- 

i nos “pagerinimas” yra mo- 
! nas ir apgavystė.

Mitybos mokslininkų pa
tariama, Amerikos valdžia 
mėgino patart kepti rudą 
kvietinę duoną iš miltų, ku
riuose būtų visos kviečių 
dalys, gal apart pačių žie-

vielų prijungimo.

Tūkstančiai darbininku atidavė Sidney HiMmanui pagarbą, praeidami pro jo 
karstą. Hillmanas buvo pašarvotas CaVnegie Hall, New Yorke. Jo laidotuvių 
procesijoje, važiavusioje per drabužių distrikta, CIO Amalgameitų Unijos Cen
trą, taipgi dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Išbandyta šunims
Maisto mokslininkas Ma

gendie išbandė smulkius 
baltuosius miltus šunims 
šerti ir atrado, kad šuva 
per du mėnesiu pastimpa, 
jei negauna jokio kito 
maisto, kaip tik ėdesį, pa
gamintą iš baltųjų miltų. O 
kiti šunes, šeriami tik čielų 
kviečiu miltais, buvo sma
gūs, greiti, žvilgėjo ir įro
dė, kad šitokiais miltais jų 
nenumarinsi.

Tačiau kepyklų- kompani
jos, įdėjusios truputį dirb
tinių B vitaminų į baltąją 
duoną, giriasi, būk jų duo
na esanti “pastiprinta” bei 
“praturtinta.”
čielų Kviečių Miltai Tūrėtų 

Būti švieži
Iš čielų kviečių grūdų 

miltų iškepta duona yra 
skaniausia, jei tie grūdai

(Prieš keletą metų buvo 
išrasta priemonė pašutinti 
kviečius ir nuimti tiktai 
paviršines, n e m a i Stingas 
žieveles.)

I Didžiosios malūnų ir 
. i miltų kompanijos tuojau 

lyne taipgi tyrė, kaip rūky- : sujudo prieš viso kviečio 
mo smala benzpyrene : 
šaukia vėžio ligą. Jis patik
rino argentiniečio prof. Ro
ffo atradimus ir pareiškė, 
jog yra ryšio tarp rūkymo 
ir vėžio ligos.
Vieni Rūkytojai Apsigina 

nuo Vėžio, Kiti ne.
Tai nereiškia, kad kiek

vienas rūkytojas serga ar 
i sirgs vėžiu. Daugelis nuo! 

dai pasiekė°kaulų smegenis, | mažens iki gilios senatvės 
kurie gamina raudonuosius 1 ruko ir negauna vėžio. J _ 
kraujo rutuliukus. Taip; kūnas turi tam tikrą stip- 
buvo sugadintas kaulų sme-1 rybę apsiginti nuo vėžio, 
genų veikimas, ir iš jų ėjo! panašiai kaip apkrečiamų-

KAIP VĖŽIO LIGA IŠSIVYSTO IŠ RŪKYMO
Vėžio liga dabar numa

rina po vieną iš aštuonių 
mirštančių ame rikiečių. 
Jeigu taip toliau tęsis, tai 
nuo vėžio žus 17 milionų iš 

_______gyvenančių šiandien žmo- 
Viso hilterinin- nių Jungtinėse Valstijose.

Yra mokslinių parodymų, 
kad nuo rūkymo daugelis 
gauna vėžio ligą.

Degant tabakui cigarete, 
cigare ar pypkėje, susida
ro kiekis pavojingos sma
los, vadinamos benzpyrene. 
Tai ši smala ir gręsia vėžio 
pavojum rūkytojui, kaip 
rodo bandymai, padaryti 
šimtams kralikų ir žiurkių..

Argentinietis profesorius 
A. H. Roffo ištyrė rūkymo 
smalą benzpyrene ant kra- 

I likų ir žiurkių. Ir ši smala 
i susirgdįno vėžiu ir numari- 1 • 1 • J — 1 J J •

Prof. Roffo taip pat iš- 
egzaminavo tūkstančius vė- 

| žio ligonių Buenos Aires 
Vėžio Institute. Jis atrado, 
jog 90 nuošimčių tų ligonių 
buvo rūkytojai.

Gyvuliukams Padaryti 
Tyrimai

Jisai tepė rūkymo smala 
benzpyrene vieniems krali- 
kams ausis, kitiems dėsnas 
(dantų smegenis) per tam 
tikrą laiką, ir nuo to išsi
vystė bjaurūs vėžio skau
duliai kralikuose. Žiur
kėms profesorius Roffo dė
jo po biskelį tos smalos į 
ėdesį. Dėl to atsirado vėžio 
skauduliai žiurkių pilve.

Grumoja Sulaužyt Calif or
ui jos Medžių Darbininkų 

Streiką
Scotia, Calif. — Šerifai 

per laikraščius grąsina su
triuškint 5,000 darbininkų 
streiką prieš Pacific rau
donmedžių apdirbimo fab
riką. Tie darbininkai jau 
nuo naujų metų streikuoja.

New York.
streikas nupigino mėsą
liais centais svarui. *

Pirkikų 
ke-

Vėžio Skaudulio Nuodai 
Pasiekia Įvairias Kūno 

Dalis
Gendančių vėžio skaudu

lių atmatas bei pūlius krau
jas išnešiojo į kitus kūno 
organus ir apkrėtė kvėpuo
jamąsias dūdas, kepenis, 
plaučius, galvos smegenis ir 
akis. Kai kurie gyvuliukai 
dėl to apjako.

Dar daugiau. Vėžio nuo-

jau nesubrendę raudonieji 
kraujo kūneliai į krauja
gysles.

Benzpyrene iš Rūkymo

iš- duonos pasiūlymą. Tokia suma)ti tik pirm kokios

jų ligų epidemijoj — vie
nus liga daugmeniškai 
guldo, o kiti sveiki vaikš
čioja.

Tačiau dabar jau yra 
i. jog rūkymasv Rūkydamas, žmogus mai-1 gana >faktų> jv& 

šo benzpyrene smalą su sei- į didina vėžio ligonių skai- 
lemis ir įkvėpuoja į plau- ^ių. 
čius. Šiek tiek tos smalos \ v.
susigeria į liežuvį, į dantų. Didžiausias Piktadaris ne 
dėsnas, į lūpas, į burnos ir i Nikotinas, o Benzpyrene 
nosies plėveles. Rydamas ; ^i šiol buvo kalbama, 
seiles, žmogus siunčia pil-! kad ’ didžiausias rūkyme 
van tą vėžiu gręsiančią i piktadaris esąs ^nikotinas, 
smalą. Nuo jos garų įkvė-: savotiškas 
pavimo dažnai išsivysto vė
žys kvėpuojamose dūdose 
ir plaučiuose. Daugelis rū
kytojų (nors ne visi) kosė- 
ja todėl, kad pūliuoja vėžio 
skaudulys kvėpuojamo jo j 
gerklėj. O vėžio nuodus iš 
bet kurios kūno dalies krau
jas nuneša ir į kitus orga
nus, panašiai kaip, pas mi
nėtus gyvuliukus.

Amerikonas dr. Edwin J.
Grace savo klinikoj Brook- padaryti.

; nuodas, kuris 
duoda rūkytojui smagumo.

i Bet tai netiesa. Aršiausias 
žmogaus priešas rūkyme y- 
ra benzpyrene smala, kar- 
cinogenas (vadinasi, vėžio 
gimdytojas). Nuo paties ni
kotino neišsivysto vėžys.

Iš rūkomojo tabako gali
ma būtų pašalint benzpy
rene, jeigu visuomenė ir 
valdžią priverstų tabako 
produktų fabrikantus tatai

N. M.

Keršintojai ir Šmeižikai— Piktos Dvasios Pakalikai
Šmeižimas žmonėse pri

lygsta amarui ant vaisme
džių.

ardymas draugiškumo, su- 
pjudymas nekaltų žmonių, 
barniai ir vaidai.

Kiršinimas yra lygus 
augalų parazitams — ne
naudėliams, kurie siekiasi 
egzistuoti, čiulpiant kitų 
gyvybę.

Tik pakrikusio proto sil
pnavalis užsiimdinėja kirši- 
nimu ir šmeižimu, kaip kad 
narkotikai ir kriminalistai 
— plėšikavimu ir žmogžu
dystėmis.

Šmeižikas ir kiršintojas 
kartu yra žemiausios rū
šies nedorėlis — piktosios 
dvasios pakalikas.

Nedorėlis niekad nieko 
nepagirs be saumyliškų iš- 
rokavimų. — Saugokis, kai 
šitaip esi giriamas!

neiKiršininkas neturi 
doros, nei širdies, nei sąži
nės — jį valdo gyvuliškas 
instinktas ką nors įkąsti ir 
turėti sau iš to malonumo.

Šantažistas džiaugiasi ki
tų, kančiomis, o šmeižikas— 
kitų vardo pažeminimu.

Namų padegėją žavi gai
sro liepsna^ o šmeižiką —

Morališkai supuvęs rašy
tojas ir pabėgęs beprotna
mio įnamis — abudu vieno
dai pavojingi.

Pasiutėlis šuva ir nuodin
ga gyvatė puola savo auką 
iš pasalų, o šmeižikas—ve
ria peilį kitam nugaron iš 
užpakalio, pasislėpęs pseu
donimais.

Liežuvninkai ir pletkinin- 
kai yra dvynai šmeižikų — 
jiems įrgi priklauso visokių 
nedorybių titulai.

Nedorėlių iš veido nepa
žinsi, bet jų lizdai būna ži
nomi; jų spauda yra viešai 
atžagareiviška, ir gan daž
nai Naujienos, jei lietuviš
ka.

Taip sako, ir žino ką sa
ko, Krienas. — Kam Krie
nas, o jums, visokie išdykė
liai, — dėdė židžiūnas! ,

Man gaila, kad garsiaja
me Bostone atsirado tų že
miausios rūšies nenaudėlių, 
piktosios dvasios pakalikų, 
tokių parazitų, to bjauraus 
amaro!

Matot, dabar — židžiūno 
“neima velnias”. Tad ar 
verta kam dar sukti galvą 
apie kitų kelnes?

Pr. Krienas.

duona sumažintų malūnam 
darbą ir pelnus.

Čielų kviečių miltai yra 
tokie maistingi, kad juose 
greitai prisiveisia kirmėlai
čių. Todėl šių miltų nega
lima perilgai laikyti sandė
liuose. Kas kita smulkieji 
balti miltai, iš kurių išmal- 
ta laukan maistingiausios 

‘ grūdo dalys. Tie miltai 
'ju taip pat perleisti nuodingo- 

“ mis sieros dujomis, kad 
baltesni būtų. Taigi jie ne
tikę mažyčiams gyviams 
veistis, neapkarsta ir gali 
būti ilgai laikomi sandė
liuose.

Tai kitas išskaičiavimas, 
dėl kurio miltų kompanijos 
taip subruzdo prieš rusvus, 
neapiplėštus, nesudarkytus 
čielų kviečių miltus.

Milioniniai malūnų ir 
miltų bizniai patraukė savo 
pusėn kai kuriuos Ameri
kos Gydytojų Draugijos 
vadus. Šie ėmė pasakoti, 
kad smulki baltoji duona 
esanti “sveikas ir maistin
gas valgis.” Buvo paveik
ti net valdiniai žemdirbys
tės departmento daktarai, 
kad pritartų miltų ir malū
nų kompanijom. Privesta 
prie to, kad valdžia, galų 
gale, priėmė jų pasiūlymą 
“sustiprinti” bei “pratur
tinti” baltąją duoną, įde
dant į ją vitaminų BĮ ii 
B2.

Vis tiek Baltoji Duona 
Prasta

Čielų kviečių grūdų mil
tuose yra bent 20 žinomų 
maistingų elementų, bet su
prantama, kad daugiau. To
kių miltų duona nepapras
tai turtinga įvairiais skait
lingais B rūšies (komplek
so) vitaminais.

O bemalant ir “bevalant” 
miltus baltajai duonai, yra 
išmetama 15 ma is tingų 
kviečio elementų ir didžioji 
dauguma įvairių B giminės 
vitaminų.

Smulkiai pikliavotoje 
duonoje mažai kas telikę, 
apart krakmolo. Iš balto
sios duonos miltų pašalinta 
ir trys ketvirtadaliai sėkli
nių branduoliukų, gausingų 
reikalingais sveikatai mine
ralais.

Baltojoj duonoj telikę tik 
truputis proteinų (balti
nių), ir tie patys prasti. 
Proteinai gi reikalingi, kad 
galėtų pasinaujint raume
nų, nervų ir kitų organų 
audiniai suaugusiems. Ge
ri proteinai ypač reikalingi 
tinkamam vaikų augimui.

i savaitės. Ilgiau, pastovėjus 
tokiems miltams, jie ima 
karsti, juose pradeda atsi
rasti smulkioji gyvybė.

Norint tikrai gardžios 
rudos kvietinės duonos, to
dėl, malūnai turėtų būti 
kiekviename mieste bei ar
timoj apylinkėj.

Tai dar viena priežastis, 
kodėl didžiosios malūnų 
k o m panijos Minneapolio, 
St. Paul srityse ir kitur vi- 
d u r v a k arinėse valstijose 
priešinasi čielų kviečių mil
tų duonai.

Kai kurie iš Lietuvos at
simenate, koks skanus bu
vo ragaišis, iškeptas iš 
stambiai sumaltų kviečių, 
net su visomis sėlenomis.

Šių žodžių rašytojui an
dai teko pas brooklyniečius 
valgių krautuvininkus dd. 
Depsus ragauti tokios duo
nos. Jie čia pat namie su
malė kelias saujas kviečių, 
vartodami paprastą kavinį 
malūnėlį ir d. Depsienė ne
trukus iškepė bandelę duo
nos. Tai tik valgyk ir no
rėk! Viena tokia duona, ro
dos, galėtum pasisotinti.

Kome rcinėse kepyklose 
gaminta duona, nors iš čie
lų kviečių miltų, nėra to
kia skani, nes miltai pa
prastai seni ir šiek tiek ap
kartę. O vis dėlto ši duo
na daug sykių geriau tar
nauja sveikatai ir norma
liam vidurių veikimui, ne
gu baltoji “praturtinta” 
duona.

KĄ DARYTI, KAI ŠUVA 
DRASKOSI

Vasarą daug šunų gauna 
niežėjimo Ngą ir skaudžiai 
draskosi. Nemažai žmonių 
kreipiasi į daktarus, bet ir 
tas nevisada gelbėja. Bet 
tame galima šuniui lengvai 
pagelbėti, tai sekamu bū
du.

Gaukite iš vaistinės “Ba
by Oil” arba alyvų aliejaus 
ir sutepkite tas šuns vie
tas, kur jis draskosi. Su
tepti reikia, kad aliejus pa
siektų . jo odą. Jeigu taip 
kelis kartus padarysite, tai 
šuns oda atsigaus ir niežė
jimas išnyks. V.

Bakterijos randamos že
mėje giliau, negu bet kurie 
kiti gyviai.

Daugiau kaip pusė užau
ginamos Jungtinėse Valsti
jose medvilnės (bovelnos) 
parduodama užsieniams.
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(Tąsa)
Žemė buvo kieta, suplūkta per ilgus 

metus daugybės kojų. Kastuvas nelindo, 
žemė atkakliai priešinosi. Moteriškė 
greit pailso.

— Dabar tu, Saša...
Berniukas atkakliai kasė, net liežu

vį iškišęs tebesistengdamas. Zina atsi
tūpė ir rankomis graibstė žemę. Taip 
pasikeisdami viens kitą, jie kasė ilgai, 
atkakliai prakirsdami sukietėjusią žemę. 
Giliau buvo lengviau. Pagaliau negili 
duobė buvo iškasta.

—* Na, vaikai, reikia jį operuoti... Ak, 
be karsto teks Mišai gulėti žemėje.

Ji įpylė į kibirą vandens ir ėmė plauti 
sūnelio veidą, kraujuotą krūtinę, liesą 
nugarėlę, kurioje po mentimi buvo ma
tyti apvali skylė. Paskui ištraukė iš 
skrynios švarius marškinius ir sunkiai 
užmovė rankoves ant sustingusių, šaltų 
rankų.

— Štai kokios laidotuvės...
Zina ėmė kūkčioti.
— Neverk. Miša mirė, kaip raudonar

miečiai kad miršta, supranti?- Mirė nuo 
vokiečių kulkos, už teisybę mirė, supran
ti?

Ji kreipėsi į Ziną, bet kalbėjo ir viena 
sau, nes rauda smaugė gerklę, ir ji bijo
jo, kad neišlaikys,'kad kris ant kelių prie 
sūnaus kūno ir ims žvėriškai kaukti, 
raudoti visam kaimui apie savo nelaimę, 
apie savo skausmą, apie mirtį sūnaus, 
kurį^gimdė, maitino, puoselėjo dešimt 
metų ir kuris dabar žuvo nuo vokiečių 
kulkos.

— Tėvas jam pasakė, kai išėjo su par
tizanais: “Tu, žiūrėk, ’ nepadaryk man 
gėdos!” Štai Miša ir paklausė tėvo nuro
dymo, nepadarė gėdos... Supranti?

— Suprantu,. — kūkčiojo Zina.
—O verkti nereikia. Mišai bus sunku 

gulėti, jei ant jo ašaros nukris. Nereikia 
verkti. Padėk man, Saša, drobę ištiesti.

Jie ištiesė duobėj lininį audeklą, padė
jo ant jo užmuštąjį ir suvyniojo.

— Kad jam į akis žemė nebyrėtų, — 
tarė motina.

— Kad jam į akis nebyrėtų, — plonu 
balseliu pakartojo Zina.

— Pasemk, Zina, saujelę žemių, pilk 
ant brolio, — paliepė Maliukienė.

Mergytė atsitūpė, pakėlė grumstelį 
rusvo molio ir metė ant drobulės. Po to 
Saša. Motina pylė žemę kastuvu. Pylė, 
kol dingo balta drobė, kol kapas susily
gino su asla, kol ant jo išaugo nedidelis 
kauburys.

— Reikia sutrypti, — tarė moteriškė.
— O tai žymu, ateis, iškas.

Visi trys ėmė trypti. Maliukienė min

džiojo žemę žingsnis po žingsnio tvarkin
gai, rūpestingai. Ir galvojo, kad štai, 
priešingai papročiams, priešingai savo 
pačios širdžiai, ji mindo sūnaus kapą, 
ko niekuomet niekas nedaro. Kad štai ji 
trypia šviesią sūnaus galvutę, jo krau
juotą krūtinę, liesutes, vaikiškas jo ran
kas ir kojas. * ■

— Taip reikia, — garsiai atsakė ji 
savo mintims, ir mažoji Zina pakartojo, 
kaip aidas: .

— Taip reikia...
— Užteks? — paklausė Saša.
— Ne, sūneli, ne. Žemė dar minkšta, 

dar žymu. Mindyk, mindyk kol visai ne
susilygins.

Ji rūpestingai sušlavė likusią žemę, 
įnešė ją į trobą ir išbarstė prie krosnies. 
Pašlavė priemenę, kad nebūtų jokių ka
po žymių, paskui pabarstė iš viršaus 
skiedrų, šiaudagalių, kaip paprastai 
priemenėje ant grindų būna.

— Nematyt?
Saša atidžiai įsižiūrėjo.
— Ne... O dieną, kai bus šviesu, dar 

galima bus pataisyti.
Maliukienė stovėjo ir žiūrėjo į šį keis

tą sūnaus kapą, apibarstytą skiedromis 
ir šiaudagaliais. Mišos ir pėdsakų neli
ko. Būdavo, mirdavo kaimo vaikai. 
Kiekvienam buvo karstelis ir kapelis, ap
augęs žalia žolele. O Mišos neliko ir pėd
sakų. Jis gulėjo gimtojoj troboj, bet ir 
pati net nerastu, jei nežinotų, kur jis 
guli.

— Eikite miegoti, vaikučiai, — tarė ji.
— O jūs?
—Ir aš prigulsiu. Iki ryto nebetoli, 

reikia išsimiegoti.
Bet ji nemiegojo. Ji galvojo apie Mi

šą, galvojo apie vyrą, kuris išėjo su par
tizanais. Į armiją jo nepaėmė, dar aš
tuonioliktais metais jis neteko dviejų 
pirštų ir buvo pripažintas netinkamu. 
O partizanai nežiūri, yra pirštai, nėra 
pirštų, į partizanus jis tiko.

Ateis Platonas, paklaus, kur Mišką. 
Jis visuomet buvo jo mylimasis. Ką gi ji 
pasakys vyrui? Guli, girdi Mišką prie
menėj, po moline asla, su vokiečio kulka 
širdyje?.

Ir vistiek ji žinojo, kad Platonas iš
klausys šią žinią ramiai, kad jis pasakys 
tą patį, ką pasakė, kai vokiečiai atėjo į 
kaimą, o jis kartu su kitais, su ryšuliuku 
ant pečių išėjo iš čia toli į miškus, kur 
galėjo būrys pasislėpti. “O tu, sene, lai
kykis. Jeigu tik kas, griebk baslį, kirvį, 
kas pakliūtų, tik nepasiduok. Dabar 
toks laikas, kad visiems tenka kariauti. 
Seniams, boboms, na kur tau, — vai
kams!” (Bus daugiau.)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1601 — 10th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

ERNEST SCHRAN
1601 — 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
165 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN HUSKO
165 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE- is hereby given that License No. 
GB 1280 has . been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
(he Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place Borough . of Brooklyn, 
County* of Kings, to be consumed off the 
premiss.

JOHN BALLON
52 Reeve Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1585 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under • Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
153 Prospect P’k, S. W., Bprough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK BENZ
153 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511A — Avenue R. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABE YATROFSKY 
(Abe’s Dairy)

511A — Ave. R, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 970 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1141 Fulton Street, Bprough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS WEINTRAUB
(Louie’s American & West Indian Groceries) 
1141 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5777 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN WEINSTOCK
1009 Foster Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1914 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the - Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

----------- --------------
NOTICE is hereby' giV«/n that License No. 
GB 1179 has been issued to-the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be’ consumed off the 
premises,

LEO SPRINGER
78 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2204 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Franklin Avenue,- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the* 
premises. •

SAMUEL NApEL
361 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10108 has been issued to 'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1524 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM F. SCHWARTZ & 
JACOB ROSENBAUM

1524 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
502 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB SOIFER
(A. B. C. Food Market)

502 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1137 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNES A. WISCHMANN 
(Block Island Food Stores)

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
996 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY CARL KARHECK 
(The Newkirk Delicatessen)

996 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License' No. 
GB 1228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
750 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

WILLIAM T. HARMS
750 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11011 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NORMAN STROBEL
95 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
287 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VALENTINE FISCHER
287 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1423 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4617 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX FRIEDENTHAL
4617 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1506 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
70 Kingston Avenuei Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANCES GRANT
70 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10814 has been issued to the undersigned 
to self beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN SPINDEL 
(Tilden Dairy)

1009 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2179. has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1228 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANGELO TIZIO 
(Tizio Bros.)

1228 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEfER & BENNY GREENBERG 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1739 haS been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MURRY GARSON
577 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.' 
EB 555 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MILDRED AMROSINO
48 Gold St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3523 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS RUBN1TZ
3523 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
896 Belmont Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ADAM SHINKUNAS
896 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 319 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. GINKUS
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

ACE BEER DISTRIBUTORS
79 Walworth St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Jay St. & 167 Front St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES REINHARDT
73 Jay St. & 167 Front St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Uw at 
201 Parkside Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

ISRAEL BEGUN & 
BERNARD SILVERMAN 

(Parkside Busy Bee)
201 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1923 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3442 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK KRESSE
3442 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1915 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1234 Flatbush ’Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EUGENE LEINZ
1234 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2396 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue,* Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

"JOHN SINGER
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK SOKOLOFF
79 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1014 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką 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 4110
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

I •

Darome ir Pritaikome Akinius.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortclyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2258 has been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1320 Cortclyou Road, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HARRY WITTMAN & HYMAN PFEFFER 

(W. & P. Self Service Stores)
1320 Cortclyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1496 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6806 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DREYER
6806 — 55th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2177 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7212 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL KOENIG
7212 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tiie Alcoholic Beverage Control Law at 
8204 --- 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHRYN TONKOVICII 
(D-B-A Gene’s)

8204 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1779 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
lhe Alcoholic Beverage Control Law at 
2610 Cropsey Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ELEANOR V. MILLER
2610 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB' 1863 lias been issued.to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
562 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

ALEXANDER OCKUN
562 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6834 has been issued to the -undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, Beverage Control Law at 
4023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2147 has been issued to the undersigned 
to sell beei* at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
427 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GONZALO MOLINA
427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 431 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS GELFAND
937 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 637 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
656 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NEW HUNGARIAN REST. & 
DELICATESSEN. INC.

656 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 310 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
40 — 39th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE SATTLER
40 — 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6854 has been issued to tho undersigned 
to sell heer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1603 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
1603 Cortclyou Road, Brooklyn, N. Y.
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D
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 dyipm koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6878 has heen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
158 East 32nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AVEDIS & STEVE MELKONIAN 
158 East 32nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6841 has l>en issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Cortelyou Road, .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
QB 2220 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
346 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County ofv Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL ZITOFSKY
346 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WElfrZMAN
35^ Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic, 1 Beverage! Control , Law at 
4^3 Franklin/ Avenue, Bdroygh; of 'Brooklyn, 
County of ’Kings,' to be ■ consumed off! the 
premises. <

DOROTHY KHOURY
433 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1499 lias been issued to the undersigned 
to sell beei- at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STUTMANN 
(Certified Delicatessen)

41 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6845 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
438 — 6th Avenue, Borough of• Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN GMELCII
438 — 6th Ave., \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 973 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
302 •— 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
'premises.

JOSEPH CORTESE
302 — 7th Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1925 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control LaW at 
253 — tfth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HUGO LOHSE
253 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2045 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
435 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn,1 
County of Kings, to be consumed off the 
.promises. „ 1

SIDNEY T. HARBEN
435 Franklin Ave., . .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM LEVINE
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 hps been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control ■ Law at 
13 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UNION DISTRIBUTING CO.,
13 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
466 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
466 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9566 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VENTURA GARCIA
11 Delmonico Place , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
297 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL SAIER
297 — 7 th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBl 1287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4320 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed qff the 
premises.

CARL STERNITZKE
4320 — 4th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Aveppe, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUCY USZYNSKI
221 Namp Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1751 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1920 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. »

LOUISE- PARNIZARI
1920 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2242 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 pf 
the Alcoholic Beverage Control. Law at 
S124 Dorchester Road, Borough of Brooklyn, 
Cpphty pf Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER 
(Miller’s Dairy)

2124 Dorchester Road/ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givpn that License No. 
GB 11055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1852 Flatbush Ąvenue, Borough of Brooklyn, 
County "of Kings, tp be consumed off the 
pi/erqises. 1 /ft-

‘ ] VINCENT BARNAO
1852 • Flatbush' Ave., Brooklyn, N. .

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Reid Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL NOONE 
(Shamrock Bar & Grill))

179 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SL 224 has been issued to the’ undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4102 — Ave. V, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV HARMS
4102 — Ave. V, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7360 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
547 Grand Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off She 
premises.

MICHAEL MILLER 
D-B-A Penny Profit Food Center

547 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7389 has been issued to the underigsned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
D-B-A Michael’s Food Center

161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 69 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE SONDEJ
169 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1517 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
,705 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO PATERNA
1705 — 65th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 255 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
21 Bridge Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTHONY LATVAHIS
21 Bridge St,, Brooklyn, N. Y«
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HELP WANTED—FEMALE 
‘ REIKALINGOS MOTERYS

Bostono, Montello ir Norwood 
Piknikas.

So. Bostono eis busai. Jie 
nuo 318 W. Broadway, 12 
Kviečiame visus ir visas

Milwaukee, Wis.

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Fotografas
Traukiu paveikslus fam ii i jų, ves
tuvių,

ir JU 
negali žmoniškai 

Reporteris.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaxpai Broadway ir Stone Are.
prie Chauncey St; Broadway Line 

Tel. GLcnniore 5-6191

Pirmadienis, Liepos 22, 1946

Indianapolis, Ind

■

****

•S,

I

gai turėtų imtis 
darbo.

fašistinės programos 
ženklai pravesti mūsų

unijos netik turėtų

l

Demokratai Praranda Darbi
ninkų Simpatiją.

International Teamsters Union 
(AFL) prezidentas Daniel J. 
Tobin savo kalboje, liepos 10 d., 
pasakė:

“7,000,000 narių AFL ir dau
gelis šiaip organizuotų žmonių,, 
kurie seka savo vadų nurody
mus, yra nusistatę prieš demo
kratų partiją, kuri nieko jiems 
šiuo laiku nežada.”

Toliau jis nurodė, kad darbi 
ninku balsavimas per 14 metų 
už demokratus įrodė, kad de
mokratams prie esamų sąlygų 
negalima pasitikėti.

Netikiu, kad Tobin ar kiti 
unijų vadai nesuprato, kad de
mokratų partija nėra darbinin- nieko 
kų partija. Tiesa, esant prezi
dentui Rooseveltui ir keliolikai 
kitų pažangesnių žmonių vals
tybės priešakyje, jie vedė do
resnę politiką ir suteikė tam
tikrų pagerinimų ir darbininki- Tad ir naudokime tas 
jai. Kitaip yra dabar. Visa ką Tačiau 

administracija su- progų turime pradėti

Pratt & Whitney Co. darbi
ninkai sunkiai kovoja už savo 
teisingus reikalavimus. Hart
fordo darbininkų unijos pla
nuoja šaukti general} streiką, 
kad jiems padėti kovoj prieš 
reakciją. Tie darbininkai jau 
kovoja virš 17 savaičių, reika
laudami, kad jiems
pakelta 18 centų į 
Kompanija užsispyrė 
sulaužyti ir naudoja 
būdus to atsiekimui.

skausmų Hoff Hospital, North
ampton ir, mirė, palikdamas di
džiausiame nuliūdime žmoną 
Grasildą, dvi vedusias dukteris 
— Elzbietą ir Emiliją, sūnų 
Mitchell, taipgi vedusį, du žen
tus ir marčią, vieną anūką ir 
vieną anūkę.

Subatoj, 29 d. susirinko gra
žus būrys giminių, draugų ir 
kaimynų, kad atiduoti paskuti
nį patarnavimą ir palydėti ant 
kapų.

Velionis palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, ant Pal
merton kapinių.

Po didžiausių skausmų tu 
migai ir ilsėkis ant visados! 
būna tau šios šalies lengva 
ka žemelė! O mes pasilikę 
giuosim gyvenimo keliu.

P. Baranauskienė.

ralį vienos dienos simpatijos 
streiką Pratt & Whitney Co,, 
darbininkams. Jeigu tatąii bus 
padaryta, tai bus ponams paro
dyta darbininkų vienybė ir tas 
padės ne vien šio streiko darbi
ninkams, bet ir kitų dirbtuvių 
ateityj.

Hamilton Standard Propelers 
dirbtuvės jau streiko lauke yra 
1,200 darbininkų už 18^2 cen
tų į valandą pakėlimą algos. 
Royal Typewriter fabrike dirba 
apie 4,000 darbininkų. Jie nepa
sitenkinę darbo ir algų reikale. 
Yra žinoma, kad po vakacijų, 
už kokio mėnesio laiko ir jie eis 
į streiką, šioj dirbtuvėj prie 
eile*s darbų algas nuo 95 centų 
į valandą nukapojo iki 65 cen
tų, nors pragyvenimas labai 
brangsta. Aišku, kad tekis ka
pitalistų atsinešimas priverčia 
darbininkus skelbti streikus, 
kad iškovoti geresnes darbo są
lygas ir didesnes algas, nes iš 
mažų algų darbininkai 
šeimynos 
gyventi.

Mirė
Birželio 25 d. mirė Juozapas 

C. Misevičius. Velionis paėjo iš, 
Lietuvos, žvirgždžiūnų kaimo, 
Klovonių parapijos, Kauno ra
dybos. Į šią šalį atvyko 1903 m. 
Gavęs darbo New Jersey Zinc 
Co., rodos, velionis ten išdirbo 
apie 11 m. Vėliaus prasidėjo 
savo biznį — anglių ir ledo biz
nį. Kadangi velionis buvo labai 
draugiškas žmogus ir mokėjo 
sugyventi su visokių pažiūrų 
žmonėmis, tai ir biznis jam se
kėsi neblogiausia. Velionis apsi- 
pirko keliatą namų ir gražiai 
gyveno.

Velionis per daugelį metų bu
vo dienraščio Laisvės skaityto
jas ir remdavo darbininkišką 
judėjimą.

Velionis buvo dar nesenas 
žmogus, rodos apie 62 metų, ir 
atrodė gana tvirtas, bet pora 
metų atgal pradėjo nesijausti 
gerai. Kreipėsi prie gydytojų, 
kurie pripažino, kad turi cukri
nę ligą. Nors dėta didžiausių 
pastangų, kreiptasi prie ge
riausių gydytojų, vienok buvo 
per vėlu. Velionis po didžiausių

ti į skurdo nasrus.
To viso akivaizdoje, jei dar 

yra tokių žmonių, kurie tikisi 
ką gero iš dabartinių demokrat- 
tų vadų, yra paikystė. Ką gi tie 
elementai padarė su kainų kon
trolės reikalu? Be to, tie sutvė
rimai rengia naują OPA, kuri 
bus atsukta prieš darbo žmones. 
Jei jiems tas pavyktų pravesti, 
tai būtų 
pirmieji 
šalyje.

Darbo
kalbėti ir nekaltus paYeiškimus 
pasakoti apie antipatiją, bet 
imtis .žygių ir organizuoti tre
čią partiją, kuri atstovautų dar
bininkų reikalus ir privestų ša
lį prie tvarkesnio gyvenimo.

Kokius šiandieną turime
valdžios pareigūnus, ar jie de- bo sąlygas ir kodėl algos turi 
mokratai ar republikonai, jie būti pakeltos. Hartfordo darbi- 

nežada» Amerikos1 ninkai ir piliečiai supranta 
streikierių teisingus reikalavi
mus, jiems simpatizuoja ir pa
gal išgalę teikia pagalbos. Roy
al Typewriter dirbtuvės, Ham
ilton Standard Propelers fab
riko ir Hartfordo miesto unijų 
taryba ruošiasi paskelbti gene

ar 
gero 

darbo žmonėms.
Kol kas, mes, Jungtinių Val

stijų gyventojai, turime teisę 
balsuoti ir išsirinkti sau pasi
tikimus žmones į valdvietes. 

progas, 
prie panaudojimo tų 

Roosevelto administracija su- progų turime pradėti rengtis
teikė darbo žmonėms, dabar no- šiandieną, nelaukiant nei minu-
rima iš jų išplėšti ir vėl įstum- tės laiko. Unijų vadai ypatin-

Anglų įkalinti Palestinos
už skubaus žydai baigė bado streiką 
Unijistas.

ŽMONIŠKOS KAINOS
Elektriniams ir Geso prietaisams

DEALER

Šimtametis M i estas.
Liepos 12-tą prasidėjo 31 

dienos šventė Milwaukee mies
to 100 metų egzistavimo. Daly
vauja armija, laivynas ir dau
gybė Amerikos geriausių artis- 

Lietuvių Tautiškame Parkertų atžymėjimo iškilmėse, kurios 
Montello, liepos 28 dieną įvyks i 
labai svarbus piknikas, kurio 
pelnas skiriamas pagalbai Lie- ( 
tuvos žmonių. Šis piknikas bus < 
vienas iš didžiųjų, nes jį ruošia 
trys didelės lietuvių kolonijos.1 
Moterys turės skanių valgių 
stalą. Rengėjai prašome ne 
vien vietines drauges moteris, 
bet ir iš toliau prisidėti prie šioj 
stalo su savo namie skaniai 
pagamintais valgiais.

Nuo šio pikniko pelnas ski
riamas Vilniuje Tiriamajam 
Vėžio ir Kitų Ligų Institutui. 
Visi suprantame, kad tai yra la
bai svarbi įstaiga ir mūsų pa
reiga ją gerai įrengti. Daug 
geraširdžiai lietuviai jau padė
jo Lietuvos žmonėms, bet pagal
ba dar reikalinga, nes hitleri
ninkai Lietuvą labai nuteriojo.

Iš visų apylinkės miestų 
kviečiame lietuvius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti į šį pikniką. | 
Važiuokite automobiliais ir bu- 
sais.

tęsis dieną ir paktį.
Milwaukee yra 13-tas di

džiausias miestas Amerikoje. 
Turi 587,172 gyventojus ir 
44.18 ketv. mylias. Šis miestas 
yra ‘‘debt-free,” tai vienintelis 
miestas iš didžiųjų miestų, ku
ris neturi jokių skolų.

Pagamina daugiausia alaus 
visoje Amerikoje.

Savo laiku mūsų miestas bu
vo skaitomas pažangiausiu mie
stu, bet pastaruoju laiku tas pa
žangumas sudešinėjo. Gyven
tojai kalba, kad sudešinėjimo 
priežastis yra bandymas reikšti 
simpatiją Hitleriui. Nes čia gy
vena gana daug vokiečių tauty
bės žmonių.

išeis
vai.
laiku pribūti. Prašome visų tal
kos, kad šis piknikas būtų kuo 
sėkmingiausias.

Jonas Žekonis.
LPTK Skyriaus Pirm.

Sovietai per 3 menesius 
sugrąžins 120,000 belaisvių 
į Vokietiją.

Reumatiški Skausmai
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, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus Įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite i dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

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

II
MB

Verslininkai, kurių išstatytas šis ženklas, užtikrina

UŽGIRTOS KOKYBES PRIETAISUS

MANDAGŲ ATSIŽVELGIMĄ Į JŪSŲ REIKALUS

IŠMOKESČIŲ PLANĄ SU ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

PATARNAVIMĄ TAISYMAIS, KAD ĮRENGIMAI ILGAI LAIKYTŲ

ŽMONIŠKAS KAINAS
Kooperuojantieji Prietaisų Verslininkai sutiko palaikyti tokias elek
trinių ir geso prietaisų kainas, kokios buvo prie OPA. Tik jei fabri
kantai pakels jiems kainas, tai Kooperuojantieji Prietaisų Verslinin
kai svarstys apie savo kainų kėlimą—ir tai tik tiek, kad galėtų iš
laikyti žmonišką .pelno nuošimtį.

'''
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Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5645

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

M>niMionr>irrni'M~r ---------------- ----- ---------~
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Lietuvos Žmonėms
Drabužių Centro Žinios

Jaučiasi pusėtinai karšta 
šiomis dienomis, ar ne? Bet 
darbą negi apleisi. Visuome-i 
niška pareiga taip pat, kaip 
darbas, neapleistina. Tad, šil-i 
ta ar šalta, grupė Lietuvai Pa
galbos Komiteto narių laiks 
nuo laiko ateina pažiūrėti, 
kiek jau krautuvėje, 417 Lo- ■ 
rimer St., Brooklyne, susi d a- i 
rė darbo. Kiek radę, stikrau 
na ir laukia daugiau.

Vieną tokių- drabužių
vimo talkų turėjo liepos 19-tą, ! 
sukrovė keletą rutulių.

Paskiausiu laiku (kiek man 
teko matyti), dirbo:

Vincas Čepulis 3 vakarus. 
Nastė Buknienė, Valis Bun-! 
kus, Katrina Petrikienė, 
nas W. Thomsonas 
karą. '

Drabužių 12-tam 
kol kas ateina ne 
Matomai, daug
žmonės visur nori nors biskelį 
atsikvėpti vasaros karščiais. 
Juos dabar reikėtų užvaduoti 
tiems, kurie mažiau dirbę — 
surinkti nors savus nulieka
mus drabužius, paruošti iš
siuntimui.

Drabužiu ir čeverykų turės 
ateiti po daugiau, jeigu nori
me 12-tą 
Siuntini
dideliu ir vertingu.

Sietyno Choras Dainuos 
Lietuvos Paramai

Pirkikų Streikai Verčia 
Nuleisti Kainas

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
su Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2 apsk. bendrai rengia
masis piknikas jau tik už 
trejetos savaičių. Tad ir 
rengimas jam eina visu

Draugiškai, F. Shimkienė, 
pirmininkė, 
vadovauja- 
bus su mu- 
Aidas, va-

Kazakevičiaus,pasi-
Įkar-

d uo-
I ti 
traukti visas 

kro-:

Jo- 
po 1 va- i

Siuntiniui : 
po daug/ 
dirbusieji

Rengėjai yra pasiryžę 
gražią programą, Į ją su- 

šios apylinkės 
dainos jėgas. Atrodo, kad tas
jiems pilnai pavyks. Antanas 
Mureika brooklyniškio sky
riaus sekretorius, gavo štai 
kokį trumpą, bet labai stiprų 
ir daug pasakantį pranešimą:

Brangus Drauge:
Sietyno Choras 

piknike, kuris Įvyks 
(Aug.) 11-tą, 1946,

Choro
Taigi, Sietynas, 

m as Walter Žuko, 
mis. Brooklyniečių 
dovau jamas
jau seniau buvo pasižadėjęs. 
Rengėjai tikisi ir dar daugiau

Antanas Bimba, nacionalio 
LPTK pirmininkas, kalbės 
piknike.

Kas liečia vyksiančius pik- 
nikauti, .jau aišku, puikesnės 
progos pasilinksminti atvira
me ore mūsų apylinkėje nera
si. Tai prisimena visi buvu
sieji LLD 2 apskrities pikni
ke, Į kurį busti, traukiniais ir 
privatiškomis mašinomis bu
vome nuvykę dideliu būriu. O 

iš to pasilinksminimo

dalyvaus
rugpjūčio

Lithuan- nauda
ian Liberty Park, 340 Mitchell i skiriama Lietuvos paramai.

(ir gal paskutinĮ) 
sudaryti ispū dingai

Liepos 
pasiekusi 
dienį jau 
laipsnių,
virš 90 laipsnių.

19-tą šiluma buvo 
89 laipsnius, šešta
is ryto buvo virš 80 
Tikėtasi popiečiui

Ave., Linden, N. J. 1 R.

MASIŲ VEIKLA, TAI VIENATINE KAL
BA, KŪRlį KONGRESAS TESUPRANTA

—Tiktai masių žmonių or
ganizuota veikla yra toji kal
ba, kurią pelnagrobiai ir jų 
berneliai Kongrese supranta, 
—pareiškė angliškas darbi
ninku dienraštis Dailv Wor- 
ker vedamajam praeito penk
tadienio laidoje.

Tokia kainų kėlėjams ir to 
kainų kėlimo palaikytojams 
suprantama kalba yra masi
niai pirkikų streikai, pikietai 
kainas keliančių firmų ofisų

ir šapų. Ir, žinoma,
—Lai nenustoja telegramos, 

rezoliucijos ir laiškai eiti mū
sų kongresmanams ir senato
riams, — sako dienraštis.

Didžiajame New Yorke-! 
Brooklyne boikotas pakelto
mis kainomis prekių praveda
mas daugelyje miesto sekci
jų jau dabar. O už vis didieji, 
viso miesto skale demonstra
ciniai pikietai, bus pravedami 
šį antradienį, liepos 23-čią.

Pirkikų atsisakymas pirkti 
prekes pakeltomis kainomis, 
daugelyje vietų privertė pre
kybininkus nors kiek nuleisti 
kainas. Tačiau šis reiškinys 
gali būti tik laikinas. Jeigu 
tiktai pasiliksim be kainų 
kontrolės įstatymo, kainas ga
lime net iš po nakties rasti 
pakilusiomis’ aukščiau, negu 
bent kada buvo. Tik geras 
kainų kontrolės Įstatymas gali 
užtikrinti, kad kainos pasilai
kys prieinamomis visiems.

Vartotojai Gauna ir 
Prekybininkų Paramą

Pasiruošdami gene raliam 
pirkikų streikui, šaukiamam 
visame mieste šį antradieni, 
liepos 23-čią, ’ vartotojai ap
lanko ir susiedijų krautuvi
ninkus pasitarti. Bronxe 200 
krautuvininkų viena diena pa
sirašė pažadą neatidaryti 
krautuvių 23-čią. O tas jau 
reiškia sekmingesnį streiką. 
Pirkikai galės pastatyti skait- 
lingesnius pikietus prie tų 
krautuvių, kurios liksis atda
romis ir ypatingai prie tų, ku
rios aukščiausia užkėlė kai
nas.

yra skirtumo tarp 
kurios uždaromos 
visiškai ir tarp

Įstaigos negali bū-

Nikis 
Jr. ir 
į-Chi- 
šešel-

Macy s Krautuvė Vis 
Dar Buvo Pikietuojama 
Gale Savaitės

MUZIKA

Kada pasakai, jog krautuvė 
pikietuojama, vargiai kas, 
kuris nematęs tos krautuvės, 
joje nebuvęs supras to visko 
reikŠŲię.

O ta krautuvė yra savaime 
miestelis ir dar nemažas mie
stelis. Vien tik darbininkų 
firma samdo 16,000. Dcsėt- 
kai tūkstančių žmonių kas 
dieną ką nors perka, kiti žiū
rinėja, renkasi, 
vaišinasi užkandinėse 
sios departmentinės 
vės pasaulyje.

Daugeriopos durys 
są dienelę atvertos be sustoji
mo.

Ir kada tokioje masinio 
masto įstaigoje judėjimas ap
miršta. tai jau naujiena —se
niau taip nebūdavo. Ir ypatin
gai naujiena dėlto, kad di
džiuma tų darbininkų išėjo 
paremti kitus, 900 prekių iš- 
vežiotojų, kurie parduoti 
kartu su darbu kitai firmai. Ir 
parduoti, kaip jie sako, po 6 
centus per valandą 
kuomet viskas brangsta, 
prieš tą pardavimą pigiau 
kilo visi departmental.

žodžiu, veikia obalsis: 
Visi už vieną, vienas už 
sus!

Veikia vieningumas apsau
gai visų darbo, pragyvenimo 
lygio ir unijisto teisių.

Krautuvėje Nyku
Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkime praeito ketvirta
dienio vakarą viena narė pa
sakojo, kaip ji, Įdomumo ve-

ką pirktis, 
didžiau- 
krautu-

per išti-

pigiau.
T-ai
su-

vi

MISCHA ELMAN, pasauli
niai garsus smuikininkas, lie
pos 22-rą grieš solo žvaigž
džių po žvaigždėmis koncertų 
programoje, Lewisohn Stadiu- 
me, atviro oro patalpoj, 138th 
St. ir Amsterdam Ave., New 
Yorke. Įžanga nuo 30 centų. 
Prasideda 8:30. Kiekviename 
koncerte groja 110 instru
mentų Philharmoniška Simfo
nijos Orkestrą.

Ne Veltui New Yorkas 
Vadinama Pasaulio 
Kryžkelių i mil

į Charlotte
Ko New Yorke nėra buvę! Į Brand, 

Kas čion “nespaciruoja” po 
miestą! Karaliai ir monelnin- 
kai: šventos panelės ir prosti
tutės: pasipūtusios ponios ir 
beždžionės; išdidūs ponai ir 
viso svieto balvonai — kas 
juos visus ir beišskaitliuos. 
Na ir gerieji mūs pačių pilie
čiai.

Darbiečiai Rinko Parašus 
Už Streiką

Grupė darbiečiu praeitą 
penktadieni, pietų laiku, išė
jo i gatves parinkti parašų už 
streiką. Pasisukinus moteriš
kų drabužių centre per ma
žiau pusvalandi laiko surinko 
1,200 parašų. Rinkliavą tęs 
pirmadienį.

Aktoriai Paraduos Su 
Dainom Apie Kainas

PirmadienĮ, 22-rą, pietų lai
ku, liaudies dainorių grupė 
maršuos ant Broadway nuo 
49th iki 42nd Sts., skelbdami 
pirkikų streiką. Scenos ir fil- 

aktoriai dalins lapelius.
; Anthony, Oscar 
Peter ; Seeger, Bob 

Clairborne ir Sis Cuningham 
iš Peoples Artists dainuos 
naujas dainas apie kovą už 
kainų kontrolę,

Bettv Garrett, žvaigždė vei
kalo “Call Me Mister” vado
vaus paradui.

ir

Atostogų dabai* gauna veik | 
visi darbininkai. Gauname ir 
mes, visuomeniškų Įstaigų dar
bininkai.

žinoma, 
tų Įstaigų, 
atostogoms 
mūs, kurių
ti uždaromos. Anie visiškai ii- Į 
sisi. Pas mus tas pats darbas i 
turi būti padarytas vistiek— ! 
vienus išleidus, sunkiau, il
giau dirba tūli likusieji, kad 
paskiau galėtų pasivaduoti.

Visgi yra geriau būti pa
leistu nuo sieto nors tiek, ne
gu visai nepaleistu.

Atitrūkę, skriste skrendam I 
Į visus kraštus. Ne juokais, iš
tik ro skriste, štai mūsų 
Pakalniškis su Nikiu, 
žmona Frances išskrido 
cagą, pas josios tėvus
gins. Priežastis skridimo, ži
noma, buvo Nikis, Jr. Tasai 
pusantrų metų “vyras” nemy
li “trankytis” po svietą. Ve
žantis kur nors, vos traukiniui 
ar kitam bile kokiam vežimui 
sustojus, jis visu balsu šaukia 
“Eime!” Tėvai išrokavo, kad 
iki Chicagos būtų perdaugrtų 
neišpildomų reikalavimų ke
liaujant kuriuo kitu būdu.

Atostogavo Chicago j e ir 
apylinkėje Vincas Rudaitis, 
per eilę metų buvęs vilnietis.

Marytė Dobinienė atostogo
mis lankėsi pas tetą su jos 
šeima Conn, valstijoje.

Gale praeitos savaitės su
grįžo Antanas Bimba ir Jonas 
Gasiūnas.

Petras šolomskas buvo vals
tijos aukštumose (Brookton- 
dale) pas Laskį. Jis sako, jog 
tai jo namai, bet mes sakome, 
kad ten jo atostogos (jeigu 
žemės ūkio darbai galima 
atostogomis skaityti), vis dar 
laukiame sugrįžtančio.

Apie Kitus
Alekas Velička, Lituanica 

Restaurano virėjas (šefas), 
gerai pasilsėjęs ir pasisvečia
vęs pas gimines ir draugus 
Mass., Maine ir kitur Naujo
joj Anglijoj. Juozas Yakavo- 

I nis, su kitataučiu kaunterma- 
nu buvo nušovę Į Stoughton, 
Mass., pas Juozo gimines.

Koks lig šiol nesusektas vy
riškis praeitą trečiadienį du 
kartu iššaukė New York o 
“down town” policiją su pa
sakomis, būk kas nors pa
šautas.

kas 
pra- 
jog 

pra- 
pra-

dama, norėjo pamatyti, 
darosi viduje. Sako — 
kaitas išpylė pamisimus, 
turiu to tikslo pasiekimui 
e'iti per pikietų liniją. Ji
ėjo, niekas nekliudė. Viduje, 
sako jinai, baisiai nyku

Kas Įdomiausia, sako ji. 
veik niekas nieko neperka— 
parausia prekes ir išeina. Bet 
ne visi išeina taip tykiai, kaip 
Įėjo — tas nesusipratusias 
mergiotes, kurios Įbėgo dirbti 
per pikieto liniją, pavadina 
“skobais” pirm išeisiant.

Gyvybiniai ReikSmingas Judis, Vaidinamas Pasaulinės Politikos Aplinkumose I . . . 
Parodo diplomatinę kvailybę ir politini klampojimą. įvedusi j II Pausaulini Karą . . .

Dramatilka! ... ROBERT YOUNG • SYLVIA SIDNEY • ANN RICHARDS
LILLIAN HELLMAN’S

“The Searching Wind”
su DUDLEY DIGGES ir perstatant DOUGLAS DICK ir dar puikus asmenų vaidini
mas scenoje ❖ ANDY RUSSELL * Dainų žvaigždė Judžiuose ir radio >!< ALLAN 
CARNEY * JACK WILLIAMS « THE PIED PIPERS

EXTRA! RAYMOND SCOTT Ir ^Y£%rnka,"jas
VIDUNAKTĮ RODOMA KAS NAKTĮ«

™sus PARAMOUNT

O aną dieną New York o 
priemiestyje Jamaica, viena
me iš miestiškiausių, ant šali
gatvio pasirodė “čerapoku- 
tis”, 14 colių pločio skersai ir 
ne ubagas dvasioje. Kažkas 
jam pagrąsino pirštu, čerapo- 
kas žnibtelėjo ir piršto savi
ninkas tuojau pasijuto leng
vesniu — čerapokas galą jo 
piršto pasilaikė sau. Kitas pa- 
simojo “svečią” suvaldyti laz
da ir tos galą nukirpo.

Po ilgos “procios” vyrai če- 
rapoką Įvarė j peleninę, bet 
jis ir vėl bekiūtinąs keno kią-- 
me. Pagaliau, pribuvus polici
ja suraišiojo virvėmis, 
areštantą, ir išsivežė.

Penktadienj į New Yorką 
atplaukė dar vienas laivas su 
1,299 kariškiais.

MIRĖ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

tarsi

Darbininkus Suspaudė
Griūvančios Žemės

darbininkam .kasant 
duobę prie Kings 

IJghting Co., 5402

Dviem 
12 pėdų 
County 
First Avė., Brooklyne, Įgriuvo
kraštas ir apsėmė juos abu 
iki juosmens. Kiti darbininkai 
juos ne už ilgo ištraukė.. Vie
nas išliko visiškai nesužeistas, 
kitam griūdamos žemės sužei
dė galvą. Sužeistasis William 
Dawson, 52 m., nuvežtas Į li
goninę.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajieškau trijų ar keturių kamba

rių apartmento, porai be vaikų, se
nyvi žmonės. Pageidaujame Wil- 
liamsburgh sekcijoje. Jei kartais 
džianitoriai nujausdami tuščius kam
barius praneštų, būtume dėkingi. — 
J. Kalvaitis, 55-06 — 68th St., Mas- 
peth, N. Y. Tel. HA. 9-4941.

(164-169)

Juozas Matulevičius, 68 m. 
amžiaus, gyveno 18 Judge 
St., Brooklyn, mirė liepos 18 
d., St. Catherine ligoninėj, 
nas pašarvotas Bieliausko 
plyčioje, 660 Grand ! 
palaidotas liepos 22 
Jono kapinėse.

Paliko nuliūdusius 
Evą, 2 sūnus, Alfred 
ward, 1 dukterį Violą 
za ir 4 anūkus.

Juozas Matulevičius pri
klausė prie šv. Jurgio Drau
gystės.

Jonas Vilemaitis, 59 m. am
žiaus, gyveno 394 So. 1st St., 
Brooklyn, staiga mirė liepos

Pašarvotas Bieliausko 
Bus palaidotas lie- 
šv Jono kapinėse, 
nuliūdusius moterį 
1 sūnų Viktorą, 1

St.
d.,

Kū- 
ko- 
Bus 
šv.

moterj 
ir Ed- 
Ladol-

19 d. 
koplyčioj, 
pos 23 d., 

Paliko 
Caroline,
dukterį Agota ir vieną posūnį 
•Joną Rinkevičių.

Abiejų virš minėtų laidotu
vių apeigomis rūpinasi grabo- 
rius Matthew P. Ballas (Bie
liauskas) . 

J

Joseph E. McCloskey, 29 
metų amžiaus, gyvenęs 464 
Grand St., Brooklyn, mirė lie
pos 19-tą, Cairo, New York. 
Bus palaidotas liepos 23-čią, 
Calvary kapinėse. Pašarvotas 
koplyčioj, 
Garšvą, 
Brooklyn.
motiną Mary. '

pas graborių J.
231 Bedford Ave., 

Paliko nuliūdime

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

F. W. Slialins
(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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Jean Crain ir Cornell Wilde žvaigždėse su Linda 
Darnell, William Eythe, Walter Brennan, Constance 
Bennett ir Dorothy Gish spalvingoje Jerome Kern’s 
muzikališkoje filmoje “Centennial Summer,” rodomoj 
Roxy Teatre, 7th Ave ir 50th St., New Yorke. Taipgi 
yra veiksmai scenoje.

Keltuvo Operatorius-- ! O’Dwyer Rems Cash 
Gelbėtojas more į Viršininkus

Rocco Abbate, 64 m., keltu- 
vo operatorius 6 aukštų bil-; 
dinge, 226 Lafayette St., New 
Yorke, būdamas 5-me aukš
te pajuto bildinge gaisrą. . 
Leisdamasis su keltuvu žemyn 
jis sustodinėjo kiekviename j 
aukšte atskirai, paliepdamas 
ten dirbantiems žmonėms eiti 
iš bildingo gaisriniais laiptais. '

Apie šimtas darbininkų išė
jo nenukentėję, bet patsai 
Abbate nuvežtas Į ligoninę su 
žaizdomis ant rankų ir veido.

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

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

Išskiriant trečiadienį
ir sekmadienį.

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

Tol. SOuth 8-5569

Majoras O’Dwyer praeitą 
ketvirtadieni pasisakė už 
John Cashmore kandidatūrą Į 
Brooklyno demokratų vadus, 
vieton neseniai mirusio Frank 

į V. Kelly.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų,
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puiku*

Bteičiua su naujausiais įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

..........-..... -........ ...................... ...... ■»

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas '
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Ifaujer SU. 
BROOKLYN «, N» Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN. N. Y.

| LUUANICA

LAIKRODŽIAI
DA1MONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

T“j-z ; r ■ r
į PARKER | Fountaninės Plunksnos

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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


