
Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Lenkijos premjeras Osubka- 
Morawski atvirai skelbia, jog 
katalikų dvasiškijos vyriausy
bė palaiko pogromščikus, ne
seniai Kielcuose paskerdusius 
45 žydus!

Kielcų vyskupas atsisakė 
pasmerkti pogromščikus; Kro
kuvos kardinolas Sapiega at
sisakė pasirašyti po dokumen
tu, smerkiančiu anti-semitus.

Pogromščikai, mat, yra hit
leriniai fašistai, o katalikų 
dvasiškijos vyriausybė (su 
mažomis išimtimis) remia fa
šizmą.

Premjeras pripažįsta, jog 
esamą eilinių kunigų, priešių- , 
gų pogromščikams, bet kata-: 
likų dvasiški j a, suorganizuota ! 
pagal armijos tvarką. Tuo bū- i 
du, kunigai priversti klausyti j 
savo “maršalų” ir “generolų” 
įsakymų!

Lenkijos pogromai yra, kaip 
sako anglai: made in London. 
Bet juos gina lenkų vyskupai 
ir kardinolai.

★ ★ ★
Demokratinių Amerikos 

Lietuvių Centro narių suvažia
vime adv. St. Masytč pateikė 
ilgoką pranešimą apie Detroi
to lietuvių radijo kliubo veik
lą. Jis dirba pasekmingai: tu
ri daug narių ir apie 4,000 
dolerių ižde.

Brooklyno, Bostono, Phila- 
delphijos ir Clevelando lietu
viai galėjo iš to daug pasi
mokyti. O kad mes turime iš 
detroitiečių pasimokyti,—nie
kas neginčija.

Laisvėje jau buvo rašyta, 
jog Philadelphijoj prieš porą 
savaičių pasimirė žymus mu
zikas — Juozas Jurčiukonis.

Drg. A. J. Smitas praneša: 
velionio šermenys nebuvo di
delės. Priežastis: apie jo stai
gia mirtį žmonės mažai teži
nojo, nes Laisvė, kurioje tilpo 
žinia apie mirtį, nebuvo ten 
laiku gauta. Daug žmonių tai 
sužinojo, kai Juozo palaikai 
jau buvo palaidoti.

★ ★ ★
Šių žodžių rašytojas lygiai 

prieš 30 metų trumpai gyve
no Philadelphijoj ir ten pri
klausė Lyros Chorui, kurį 
Juozas Jurčiukonis vadovavo, 
mokė.

Su velioniu susipažinau ar
čiau, nes tuomet ir aš turėjau 
pretenzijų kalbėti apie mu
ziką.

Juozas Jurčiukonis—stam
bus muzikas, smuikininkas. 
Mokėsi jis pas žymiausius to 
miesto maestrus ir buvo pla
čiai žinomas muzikaliniuose 
rateliuose Philadelphijoj; yra 
griežęs net simfoniniuose or
kestruose. Vėliau mokė kitus 
muzikos — smuiką griežti, 
muzikos teorijos, kompozici
jos; chorus.

Tai buvo žmogus, kūnu ir 
siela atsidavęs muzikai, ta
čiau iš to dvasinės naudos tu- 

. rejo daugiau, negu medžiagi
nes.

Juozas sulaukė virš 60 m. 
amžiaus.

Jis buvo seirijiškis dzūkas. 
Visuomet pažangus, — nuola
tinis Laisvės skaitytojas.

Tebūva jam lengva žeme
lė!...

(Apie velionį skaitykit A.
J$ Smito korespondenciją, ku
rioje plačiau nušviesti jo gy
venimo bruožai).

“Savos kultūros niekinimas 
mus pražudys...”

šitaip rašo neperseniai iš 
Francijos atvykęs J. Aistis 
(Aleksandravičius) So. Bos
tono Darbininke.

Pasidairęs po Amerikos lie
tuvių dirvonus, jis pareiškia: 
“čia lietuviška knyga merdi.” 
Vaičiulaitis neturi ūpo novelių

(Tąsa 5-me pusi.)
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SENATAS PALIEKA BRANGININKį! VALIAI MĖSA IR KT
H-

Žydų Taryba Nusprendė Nebendradarbiaut su Angly Valdžia

totojų Taryba paskelbė pir- persekioję ir terorizavę ,žy- in ei Husseini, aukštasis Je-

Mire S. Hillmanas, Turku Valdžia Tero-

su viena ar

UN

•> v

I • * H 1 i ir Anglija dar neleido inzuoja Demokratus tirt, ar jau išsklaidytos k;

Rinkimu Vajuje

Senatoriai Naikina Kaino
Tvarkymą; Buriasi Pirkikų

Streikai prieš Brangenybę
Washington, liep. 10. — 

Jungtinių Valstijų senatas 
antradienį 49 balsais prieš 
26 nutarė panaikint bet ko
kį valdinį kainų kontrolia
vimą mėsai ir kiaušiniams. 
Už tai balsavo visi 31 re- 
publikonai senatoriai ir 18 
demokratu. Antradieni re- 
publikonai ir reakciniai de
mokratai senate- susibūrė 
visai nuimt kainų tvarkymą 
ir nuo pieno, sviesto ir sū
rio, taipgi paliuosuqt nuo 
kontrolės kainas gazolino, 
žibalinių dirbinių, medvil
nės aliejaus ir tūlų kitų pro
duktu.

Sen. Alben Barkley, de
mokratų senatorių vadas, 
ketina patart prez. Truma- 
nui vetuot-atmest tokį neva

kur svarbiausių valgių kai
nos paliekamos branginin
kų valiai, be jokios valdinės 
kontrolės.

Pirkikų Streikai
New Yorko miesto Var-

kikų streiką liepos 23 d.
65 organizacijos, atsto

vaudamos 250,000 žmonių, 
pasižadėjo tą dieną nieko 
nepirkt, apart pačių būti
niausių reikmenų, be kurių 
visai negalima apsieiti.

Kituose miestuose pla
nuoja pirkikų streikus CIO

Palestinos Žydai Nesudės Ginklų 
Kol Anglai Terorizuos Juos, 
Sako Žydų Vadas Weizman

Jeruzalė. — Žydų agentu-1 Anglai Tyčia Kiršiną 
ros pirmininkas dr. Chaim Dr. Weizman įtarė ang- 
Weizman pareiškė, jog ka- lūs, kad jie tyčia kursto ki- 
rinė žydų apsigynimo orga- virčus tarp arabų ir žydų, 
nizacija Haganah nesudės Jis priminė, kad Hitlerio 
ginklų, iki anglai liausis bendradarbis kare Hai Am-

dus. Tuo tarpu žydų Sionis- ruzalės arabų kunigas, da
tų Generalė Taryba nu
sprendė boikotuoti anglų 
valdžią, neklausyt jos įsa
kymų, kol anglai paleis su
imtus žydų vadus ir priims 
100,000 benamių Europos 
žydų į Palestiną apsigyven
ti.

bar gyvena palociuje Egip
te, f ak tinai anglų globoje. 
Bet anglai laiko koncentra
cijos stovykloje žydų vadą 
Mošę Šertoką, kuris suor
ganizavo Anglijai 25,000 žy
dų armiją kovai prieš fašis
tų Ašį.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Molotovas Kaltina Angliją 
Ir Ameriką, kad Jos Nonai 

kiną Nacizmo Vokietijoj

unijos ir įvairios pilietinės
ir vartotojų organizacijos, j

Paskutinėmis dienomis!™ IT • JJ * •
! mėsa pabrango bent 20 nuo-įZyiUHS UI11J1111S H

kainu tvarkymo sumanymą,1 šimčių. / p . • y iPolitinis Vadas
Michailovičius Veikęs 
Pagal Savo Valdžios ir 
Amerikos Užgyrimą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Fašistinio generolo D. Mi- 
chailovičiaus advokat. Dra- 
gičius Joksimovičius tvirti
no, kad negalima esą baus
ti Michailovičių už jo karą 
prieš Jugoslavijos patrijo
tus - partizanus (prieš ku
riuos jis išvien su naciais 
kovojo). Joksimovičius tei
gė, kad Michailovičius vei
kė pagal pabėgėlio kara
liaus Petro valdžios įsaky
mus, ir jo žygius užgyrė 
Anglija ir Amerika....

Mirė Sovietų Kompozi
torius Aleksandrovas

i ŽUVO 25 KARIAI. SUDUŽUS 
LĖKTUVUI J KALNĄ

Maskvos radijas pranešė, 
jog mirė žymusis Sovietų 
muzikos kompozitorius A- 
leksandras Vasiljevičius A- 
leksaijdrovas, 50 metų am
žiaus. Jis buvo Raudonosios 
Armijos dainų ir šokių An
samblio įkūrėjas ir direkto
rius. Paryžiaus parodoje 
Aleksandrovo Ansamblis 
gavo pirmąją dovaną .

1943t metais Aleksandro
vui buvo suteikta Stalino 
premija ir Lenino ordenas. 
Aleksandrovas, be kitko, 
parašė daugiau kaip 100 
dainų ir buvo Muzikos Kon
servatorijos prof esorius 
Maskvoj.

Paryžius. — Užsieninis 
Sovietų ministeris Moloto
vas kaltino Jungtines Vals- 
stijas ir Angliją už tai, kad 
jos neardo didžiųjų biznio 
trustų vakarinėje Vokieti
joje ir dar nepanaikino ka
rinių naciškų jėgų. Moloto
vas taipgi kritikavo Ame
riką ir Anglija dėl to, kad 
jos sulaiko karinius Sovie
tam atlyginimus iš Vokieti
jos, kuriuos nustatė Pots
damo - Berlyno konferenci
ja. Kartu jis peikė ameri
konus ir anglus, kad jie 
nepaskirsto dvarininkų že
miu vokiečiams valstie
čiams.

Molotovas sakė, Amerika
is- 

išsklaidytos ka
rinės vokiečių jėgos. Jis ne-

sutiko su Amerikos pasiū
lymu dėlei Vokietijos nu
ginklavimo 25 metams; a- 
merikinis planas, girdi ne
tikęs visais atžvilgiais. A- 
not Molotovo, Vokietija tu
ri būti laikoma užimta, kol 
ji sumokės Sovietam 10 bi- 
lionų dolerių karinių atly
ginimų, bet 10 bilionų būtų 
tik menka dalis tų nuosto
lių, kuriuos naciai padarė 
Sovietams.

Amerikos valstybės sek
retorius Byrnes nesutiko su 
Molotovo pareiškimais 
prieš amerikinį 25 metų 
planą ir sakė, kad Jungtin. 
Valstijos pilnai sutinka iš
tirt, kiek Vokietija nugink
luota ir demobilizuota ame-

Holyoke, Mass. — Bom- 
banešis B-17 atsimušė ir 
sudužo į Mount Tom kalną; 
žuvę visi 25 jame buvusieji 
kareiviai, jūreiviai ir ofi- 
cieriai. Mount Tom kalnas, 
tarp Northamptono ir Eas- 
thamptono, yra 1,200 pėdų 
aukščio.

Ir Sovietai Sutiko, kad 
Chinija Dalyvautų Taikos 
Konferencijos Kvietime

Paryžius. — S ovietų už
sienio reikalų ministeris 
Molotovas, pagaliaus, suti
ko, kad Chinija sykiu su ke
turiais kitais didžiaisiais 
talkininkais kviestų į euro
pinę taikos konferenciją 
liepos 29 d.

Keturių didžiųjų talki
ninkų užsieniniai ministe
rial prašė Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą atidėti vi
suotino Jungt. Tautų susi
rinkimo šaukimą iki rugsė
jo 23 d. Tas susirinkimas 
pradiniai buvo šaukiamas 
rugs. 3 d.

New York, liep. 10.— Mi
re Sidney Hillmanas, Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
pirmininkas, GIO unijų cen
tro vice-pirmininkas ir de
mokratinio Politinio Veiki
mo Komiteto vadas. Velio
nis buvo 59 metų amžiaus.

Hillmanas buvo vienas 
artimiausių prez. Roosevel- 
to patarėjų.

Jis gimė Lietuvos mieste
lyje Žagarėje, kur ir jauny
stės pavasarį praleido. Į 
Ameriką atvyko 1907 m., 
bet neužmiršo gimtojo 
krašto. Pirm karo Hillma
nas kas metai ar bent kar
tą per dvejus metus lanky
davosi Žagarėje ir bendrai 
Lietuvoje. Hillmano mirtis 
didelis nuostolis darbininkų 
judėjimui.

2 MILIONAI JAPONU 
BUVO SUTELKTA 
PRIEŠ SOVIETUS

ŽADAMA 470 MILIONŲ 
JARDŲ AUDEKLŲIstanbul. — Turkijos val

džia be atlaidos terorizuoja 
turkų Demokratų Partijos 
veikėjus ir kandidatus sei
mo rinkimam. Slapta ir vie
ša policija ir valdiškos ne
va Liaudies Partijos gink
luoti gengsteriai nuolat už
puldinėja demokratų mitin- vilnonių ir dirbtinio šilko 
gus, muša ir areštuoja de- i audeklų nebrangiems dra- 
mokratinius piliečius. Pre- bužiams. 
zidento Inonu valdžia šin-----------------
kuoja šalies iždą į savo par- McNarney Grasina Susitart 
tijos rinkiminį vajų.

Demokrati] Partija rei
kalauja palengvint taksus, 
nupigint gyvenimo reikme
nis ir įvest pilietines lais
ves. Amerikiniai korespon
dentai praneša, kad demo
kratai laimėtų seimo rinki
mus, jiegu nebūtų taip i 
rorizuojami.

Washington. — Civilės 
Gamybos administracija ža
da skirti gana medžiagų 
audykloms, kad jos per tris 
mėnesius pagamintų 467 
milionus -jardų bovelninių, 
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Devyni Lenkai Teisme 
Prisipažino Kaltais, 
Kaip Žydų Žudikai

Su Anglais dėl Vokietijos, 
Nepaisant Sovietų

Berlin. — Amerikonu ko- 
mandierius gen. McNarney 
užreiškė, kad Jungt. Vals
tijos susitars

te_l dviem“ kitom valstybėm ir I . • • 1 • T T

Kielce, Lenkija. — Karo 
teismo prokuroras reikala
vo pakarti tuos nenaudė
lius, kurie nužudė 41 žydą 
ir penkis demokratinius 
lenkus. Už tai teisiama 12 
lenkų. Devyni jų jau prisi- 
pažino kaltais.

Pogromui prieš žydus va
dovavo atsiųsti iš Anglijos 
fašistiniai lenkų kariai. 
Skerdynės buvo surengtos ’ 
po to, kada kairiosios par
tijos laimėjo visuotinus bal
savimus.

CH1NIJOS VALDŽIA 
NAUDOJA UNRRA 
SAVO POLITIKAI

Hooveris Pasiųstas Propa
gandai prieš Sovietus

Maskva. — Sovietų laik
raštis Izviestija rašo, jog 
buvęs Jungt. Valstijų prezi
dentas H. Hooveris buvo 
pasiųstas į užsienius ne dė
lei baduolių šelpimo, bet 
propagandai skleisti prieš 
Sovietus.

Tokio. — Japonų genero
las Sadao Araki liudijo ka
riniam talkininkų teismui, 
kad Japonijos imperatorius 
Hirohito 11931 metais užgy- 
rė įsiveržimą į Mandžuri- 
ją. Generolas R. Tanaka sa
kė, kad Japonija laikė Man- 
džurijoj 2 milionus puikiau
sios savo armijos karui 
prieš Sovietus, ir jeigu ne 
karas su Amerika, tai ta 
armija būtų buvus pavarto
ta prieš Sovietų Sąjunga.

Washington. — 300
RRA pareigūnų Chinijoje 
pranešė generaliam UNR
RA direktoriui La Guardi- 
jai, kad Chinijos valdovai 
naudoja politiniams savo 
tikslams UNRRA atsiun
čiamą maistą ir kitus reik
menis. Tie valdininkai va
gia UNRRA siuntinius, par
davinėja juodajai rinkai, 
nedalina maisto baduo- 
liams, o ko patys nepaspėja 
sugrobti, tai uostuose pūdo.

taip apvienys vakarinę Vo
kietiją, jei “negalima” susi
kalbėti su Sovietais dėlei 
ūkinio visos Vokietijos su
vienijimo. Iš McNarney kal
bos suprantama, kad ame
rikonai ketina atmest tokią 
ekonominę valdybą Vokieti
jai, kokia nutarta Potsda
mo konferencijoj.

Pasitraukė Belgijos 
Ministeri^Kabinetas

Brussels.— Belgijos sena
tas 79 balsais prieš 78 pa
reiškė nepasitikėjimą socia
listo premjero A. van Ack- 
erio valdžiai; todėl pasi
traukė van Ackerio minis- 
teiru kabinetas. Senate so- ; *

■ cialistai, liberalai ir- komu- 
PASKOLA DĖL ANGLĮ- nistai bendrai rėmė van 
JOS - AMERIKOS VA- ; Ackerį, turėdami vieno bal- 

DOVYBeS į so daugumą prieš katalikų 
--------  Į bloką. Bet šiame senato 

Washington. — Republi- i posėdyje trys socialistai su- 
konas kongresmanas Ea- 1 silaikė nuo balsavimo. To- 
ton, karinio komiteto na- dėl katalikai ir privertė van 
rys, ragino tuoj paskolint Ackerį atsistatydinti. Kata- 
Anglijai $3,750,000,000, gir- likai žadą organizuot nau
di, kad Amerika ir Anglija ją ministerių kabinetą ir 
galėtų vadovauti pasauliui, priimt į jį socialistus.

Kas Yra Tas Amerikos Darbininkų Vadas, per Kurį Naciai Veikė prieš Roose veltą?
-------------------- 0 v ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- m-------------------------------------------------------------------

Washington. — Herman- 
nas Goeringas su Hitleriu 
buvo sugalvoję persiųst į 
Jungtines Valstijas 50 iki 
60 milionų dolerių ir už 
tuos pinigus išvystyt plačią 
propagandą, kad F. D. 
Rooseveltas pralaimėtų pre
zidento rinkimus 1940 me
tais; bet naciai negavo pro
gos tą planą įvykdyti, kaip

Kokie Amerikos Fabrikantai Sutiko Priimt 50 Milionų Doleriu Nacių Pinigų?-- Washington!) Valdžia To Nepasako Rogge patvirtino, jog Vo-

neseniai Goeringas sakė 
Johnui Roggei, Jungtinių 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjui, nuvykusiam į 
Vokietiją.

Tie milionai dolerių nacių 
pini gų, “tarpininkaujant 
vienam Amerikos darbinin
kų vadui”, būtų buvę neva

įvesdinti į tūlas amerikines 
pramones, bet ištikrųjų jie 
būtų buvę vartojami vokiš- 
kai’ propagandai skleisti ir 
amerikonam kurstyti prieš 
Rooseveltą, kaip pripažino 
Goeringas pasikalbėjime su 
Rogge.

Bet Rogge t ir jo viršinin

kas, generalis prokuroras 
Tomas Clark nepasako, kas 
yra tas “Amerikos darbi
ninkų vadas” ir su kokiais 
amerikiniais fabrikantais 
Goeringas turėjo ryšius. 
Kam slėpt Amerikos kvis- 
lingų vardus?

Rogge ilgokai lankėsi Vo-

----- ------------------------------ kietijos ambasadoj Wash- 
kietijoje ir apklausinėj o ingtone buvo rasta didelės 
daugelį žymių vokiečių kas sumos pinigų, kada 1941 m. 
liečia tą sąmokslą prieš tapo paskelbtas karas ir 
Rooseveltą. Rogge sakosi su- nacių ambasadorius Hans 
žinojęs, turbūt, visus žings- Thomasen išvyko atgal į 
nius tarne nacių plane; da-. Vokietiją.
bar jis rašąs apie tai ilgą ■ ----------------
raportą generaliam proku- ORAS, apsiniaukęs, šu- 
rorui. tins.
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Kainos ir Busimieji Streikai
Pelnagrobiai pasiryžo iškelti kainas ant pragyveni

mo reikmenų ir apiplėšti visuomenę. Jie baigė pasmaug
ti OPA. ir nenori atsteigti kontrolės svarbiausiems gy
venimo produktams kainoms.

Sekmadienį, liepos 7 d., New York Times pranešė, 
jog drabužių kainos, lyginant jas su 1939 metais, jau yra 
pakilusios 157%, o maisto kainos pasiekė 143 nuošimčius.

Ypatingai kainos kilo nuo birželio 28 iki liepos 5 
dienos, tai yra, kada OPA neteko galios. Į savaitę pakilo 
kainos ant būtiniausių pragyvenimo reikmenų:

Kviečių bušelis pakilo nuo $2.17 iki $2.33; sviesto 
svaras nuo 58c iki 72 centų; jautiena už 100 svarų nuo 
$17 iki $22.25; kukuruzų bušelis nuo $1.64 iki $2.43; med
vilnės bėlė nuo $31.65 iki $33.74 ir kiaulienos 100 svarų 
nuo $14.85 iki $16.

Tai tik per vieną savaitę! Aišku, kad pelnagrobiai 
negalės kas savaitę taip kelti kainas, bet jie nuo to nesu
silaikys. Jie praktikuos suslėpimą rinkoj tai vienų, tai 
kitų reikmenų ir ant jų lups augštas kainas.

Aiškus dalykas, kad jeigu federalė vyriausybė neįves 
kietos kainų kontrolės ant pragyvenimo reikmenų, tai 
bus neišvengiami nauji ir dideli streikai. Ką gi kitą galės 
daryti darbininkai, kada jie ir jų šeimos negalės pragy
venti? ‘v **

Turčiai mano, kad jau streikų banga prasirito, kad 
darbo unijos pasirašė kelių metų kontraktus, tai dabar 
pelnagrobiai galės kelti kainas ant pragyvenimo reikme
nų, o darbininkai bus ramūs. Bet jie “pražiūro” tai, jog 
kada tie kontraktai buvo pasirašyti, tai veikė OPA, btv- 
vo kitos pragyvenimo sąlygos. Naujos kainos, naujos 
pragyvenimo sąlygos sudaro naują padėtį ir darbo liau
dis pareikalaus pritaikinimo algų prie pragyvenimo są-

i.

Katalikų Kunigija ir Žydai
Barbariškas hitlerizmas, siekdamas pavergti pasau

lį, skleidė baisią neapykantą linkui kitų tautų, o ypatin
gai žydų tautos. Hitlerininkai išžudė milionus rusų, uk
rainiečių, lietuvių, lenkų, jugoslavų ir kitų tautų! Bet 
daugiausiai jie išpjovė žydų tautos žmonių! Visi pado
rūs ir nuoširdūs žmonės piktinasi tais nacių budeliškais 
žygiais. >

Ir kaip demokratinį pasaulį sukrėtė pogromai prieš 
, žydus Kielco mieste Lenkijoj! Ir taip jau mažai žydų ten 
likę, ir tų tūkstančiai bėga iš Lenkijos, nes naktimis juos 
puola liaudies ir demokratijos priešai — lenkiški fašis
tai, generolo Anderso šalininkai. Ir štai užpuolimas ant 
žydų, naujos žudynės, nekaltų žmonių kraujas liejasi 
gatvėmis!

Kas už tai atsako ? Pirmiausiai, lenkų fašistai, kurie 
gauna pagalbos iš užsienio, nuo generolo Anderso šaikos. 
Už tą pogromą atsako pono Mikolaičiko šaika, apie kurį 
susipietė visi reakciniai elementai, kurie po priedanga 
“valstiečių” partijos veikia miestuose ir kaimuose.

Demokratinės Lenkijos premjeras Osubka-Moraws- 
ki sako, kad už anti-semitizmą, už pogromus atsako ir 
katalikiškos bažnyčios viršūnės. Kada Lenkija buvo na
cių vergijoj, kada ten siautė žiaurus hitlerininkų teroras 
ir žmonių žudymas, tai katalikiški kunigai ir vyskupai 
šaukė lenkus nesipriešinti vokiečiams.

Naciai mokėjo išnaudoti žalingą katalikų bažnyčios 
mokslą prieš žydus. Jie skleidė pasakas, būk “žydai nu
žudė Kristų.” Jie platino tas maldaknyges, kurios “pa
puoštos” paveikslukais, rodančiais, kaip “žydai kankino 
Kristų.” Jie platino tą bjaurų prasimanymą, kad būk 
žydai vagia katalikų vaikus ir vaikų kraują naudoja į ve
lykinius macus. Naciai net paveikslų buvo pagaminę, 
kurie vaizdavo, kaip žydai įdėję į prikaltą vinių bačką 
vaiką volioja, kad iš jo gavus macams kraujo!

Ta bjauri anti-semitinė, melaginga ir laukinė pro
paganda giliai įstrigo į atsilikusių tikinčiųjų protavimą. 
Pasiremiant šia pasaka, ir buvo pradėta Kielco mieste 
pogromas prieš žydus.

Dabartinė Lenkijos demokratinė valdžia viską da
ro, kad išrovus neapykantą prieš žydus. Neseniai Lenki
jos vyriausybė buvo pagaminus atsišaukimą į piliečius, 
aiškinantį, kaip yra žalingas anti-semitizmas. Lenkijos 
vyriausybė prašė, kad lenkų kardinolas Sapiega, kurį ne
seniai Vatikano popiežius į kardinolus pakėlė, ir Krako- 
vos archivyskupas pasirašytų tą atsišaukimą. Bet kar
dinolas Sapiega ir Krakovos archivyskupas atsisakė tai 
padaryti.

Tas parodo, kad katalikų bažnyčios viršūnėms neap
eina kova prieš anti-semitizmą, o karštas katalikų kuni
gų šauksmas, kad “žydai užmušė Kristų” patsai savaimi 
yra bjaurus anti-semitizmas. Tie kunigai nesako kata
likams, kad tikėjimas moko, jog ir patsai Kristus buvo 
žydas, kaip ir jo motina—žydų tautos moteris.

Demokratinė Lenkijos vyriausybė suteikė plačiausią

Nuo Baltijos, nuo Kurš
marių pučia vėjas. Oras 
prie jūros gaivus ir tyras, 
kaip gintaro prasišviečian
tis gabalėlis. Lietuviška tai 
žemė, čia jodinėjo ristu žir
gu Kęstutis, čia Birutė prie 
aukuro atnešdavo aukas 
Praamžiui...

O paskui čia atsirado vi
nimis pakaustytas vokiškas 
batas. Vieton lietuviškos 
dainos apie bėrąjį žirgelį, 
apie subatos vakarėlį —vo
kiškieji “gezangfereinai” 
spiegė apie žygį į rytus. 
Taip vokietejo Lietuvos že
mė.

Po to buvo trumpas lai
kotarpis, kai naiviam sva
jotojui galėjo atrodytų.jjg 
Klaipeda vėl darosi lietu
viška. Hitlerio atsistojimas 
prie valdžios ėmė kiek at
šaldyti naiviuosius svajoto
jus, kol brutalus Klaipėdos 
atėmimas nepastatė taško 
ant “i”. Nuo to laiko Klai
pėda pasidarė agresijos židi
niu pireš savo seseriškąsias 
žemes, prie lietuviškojo pa
jūrio ėmė rikiuotis tankų 
kolonos, laukdamos signalo 
smogti į rytus...

Praėjo metai. Vieną va
karą patrankų salvė prane- 
nešė apie Klaipėdos išvada
vimą. Lietuviškoji divizija 
pirmoji įsiveržė į miestą. 
Klaipėda vėl grįžo į savo 
kraštą, į Lietuvos TSR že
mių sąstatą.

Ir Klaipėdoje vėl pradėjo 
skambėti lietuviškas žodis...

Neseniai Klaipėdoje įvy
kęs pirmasis tarybinės lie
tuvių literatūros vakaras 
buvo sutiktas dideliu dėme
siu ir praėjo pakelta nuo
taika. Lietuvos tarybiniais 
rašytojais buvo toks susido
mėjimas, kad nemaža dalis 
darbo žmonių atvyko ne tik 
iš tolimesnių Klaipėdos ap
skrities valsčių, bet taip pat 
ir iš gretimų apskričių, 
kaip pavyzdžiui, Kretingos. 
Pilna Klaipėdos Muzikinės 
Dramos Teatro salė karš
tais plojimais sutiko rašy
tojus. Į sceną išėjo Teofilis 
Tilvytis, Butkų Juzė, Vla
das Mozūriūnas, Vincas 
Žilionis, Valerija Valsiūnie- 
nė, Salys Šemerys ir Danas 
Pumputis.

Po to rašytojų vardu klai
pėdiečius sveikino Butkų 
Juzė. Jis sakė:

—Lietuvos Tarybų Socia
listinės Respublikos tarybi
niai rašytojai, atvažiavę į 
mieląjį Klaipėdos miestą 
pravesti pirmąjį literatūros 
vąkarą, širdingai jus svei- • 
kiną.

Šiandien mes vėl tęsiame 
rašytojo ir kultūrinį darbą 
mūsų Lietuvoje, vokiečių 
grobikų taip labai apnaikin
toje ir apiplėštoje.

Lietuvos rašytojų ir .me-* 
nininkų šeima neteko daug 
savo .atstovų. Dėl siaubingo 
fašistinio smurto netekome 
poeto Vytauto Montviloj 
skulptoriaus Vinco Grybo, 
taurios Mažosios Lietuvos 
patriotų Jagomastų šeimos, 
žurnalisto Juozo Belecko ir 
daugelio kitų. O kiek ga
biausių mūsų žmonių, kaip 
žymus poetas ir dramatur
gas profesorius Balys Sruo
ga ir daug kitų buvo kanki
nami ir ne vienas yra žuvę 
Vokietijos pragarinėse kon
centracijos stovyklose.1

Rašo J. Petraitis
Lietuvių tautai nebegre

sia jau kryžiuočių ir impe
rialistų vokiečių plėšikiš
kieji užpuldinėjimai ir pa
vergimas. L.

Butkų Juzė baigė rašyto
jų sveikinimą šiais žo
džiais:

— Broliai klaipėdiečiai! 
Mūsų žymieji rašytojai, 
kaip Kristijonas Donelaitis, 
Dionizas Poška, Simanas 
Daukantas, Motiejus Va
lančius, Žemaitė, Maironis 
ir kiti jau anais laikais ėjo 
su savo tautos darbo žmo
nėmis, buvo jų kelrodžiai. 
Jie visuomet kėlė griežčiau
sią protestą prieš liaudies 
engėjus, prieš plėšikus kry
žiuočius ir prieš anų laikų 
imperialistus. Rašytojai vi
suomet yra drauge su savo 
tauta. Rašytojas yra liau
dies burna, kuri kalba į 
tautą ir savo tautos vardu.

Tad tegyvuoja mūsų li
teratūra, mokslas ir menas. 
Duokime mūsų tautai tiesos 
uždegantį žodį, pasiauko
jančiai dirbkime mūsų Tė
vynės gerovei, paskleiskime 
mūsų liaudies lūpomis di
dingąją Pergalės dieną, tos 
pergalės, į kurią visas Ta
rybų Sąjungos tautas atve
dė tarybų valdžia.

Teskamba lietuviškas žo
dis laisvajam Baltijos pajū
ry...

Po Lietuvos rašytojų 
sveikinimo prasidėjo rašy
tojų kūrinių skaitymas.

Pirmoji skaityti savo ei
lėraščius išeina poetė Vale
rija Valsiūnienė. Jos eilėra
ščiai “Kelias į namus” ir 
“Prūsų žemės poema” buvo 
šiltai sutikta. Rašytojas 
Vincas Žilionis paskaitė e- 
pizodą iš istorinės apysakos 
“Kęstučio išlaisvinimas”. 
Nuoširdžius jauno poeto 
Vlado Mozūriūno eilėraš
čius “Draugams”, “Širdies 
daįna”, “Stotelėje” ir kitus 
ypatingai jaunimas priėmė 
karštai.

Po pertraukos savo kūry
bą skaitė poetas Butkų Ju
zė. Jo ištraukos iš poemos 
“Žemaičių kaimo vaizdai” 
bei eilėraščiui “Partiza
nams”, “Pasveikinimas kar
žygiams,“ “Prie darbo” ir 
kiti literatūros vakaro klau
sytojų buvo palydimi karš
tai plojimais. Su pasiseki
mu skaitė Salys Šemerys 
savo “Sudužusį laivą”, “Vė
linių svečią”, “Bundant” ir 
Danas Pumputis eilėraščius 
“Sveika Klaipėda”, “Lenino 
balsas” ir “Didieji horizon
tai.”

Teofilis Tilvytis buvo su
tiktas ilgais ir smarkiais 
plojimais. Jo “Artojėlių” iš
traukos buvo išklausytos 
dideliu dėmesiu. Litėratū- 
ros vakaro klausytojai aud
ringais plojimais vėl iššau
kė Teofilį Tilvytį ir poetas 
su nemažesniu pasisekimu 
paskaitė eilėraščius “Gegu
lė”, “Šilko mažuliukas” ir 
“Pavasaris”.

Juliaus Janonio, Salomė
jos Nėries ir Vytauto Mont
vilos eilėraščius skaitė Klai
pėdos Muzikinės Dramos 
Teatro režisierius Gustaitis 
ir aktoriai Liktoraitė ir 
Kancleris.

Įvykęs literatūros vaka
ras davė galimybės Klaipė
dos darbo visuomenei susi
pažinti su naujaisiais Tary-

bu Lietuvos poetų ir rašyto
jų užsimojimais. Gausiai 
užpildytas Klaipėdos mu
zikinės Dramos teatras pa
rodė, 
literatūriniais 
Klaipėdos mieste 

^milžiniškas. j c
Lietuvos Tarybinių Rašy

tojų Valdyba Viliįiuje orga
nizavo jau rašytojų briga
dą, kuri 1946 rn^tų bėgyje 
suruoš tokių literat. vakarų 
apskričių centruose. Greitu 
laiku tokie Lietuvos rašy
tojų kūrinių skaitymai į- 
vyks Šiauliuose, Ukmergėj, 
Panevėžyje ir kitur.

kad susidomėjimas 
v a k a rais 

tiesiog

Philadelphia, Pa

laisvę katalikų bažnyčiai, bet Kielco įvykiai rodo, kad 
liaudies ir laisvės apsaugos reikalai sako, jog reikia im
tis žingsnių suvaržymui to religinio “mokslo,” kuris yra 
žalingas kitoms tautoms ir pačiai demokratinei valsty
bei.

Mire Pasižymėjęs Ilgametis 
muzikas Juoz. Jurčiukonis

Liepos 1 dieną, 1946, ne
tikėtai, staigiai — nuo a- 
popleksijos mirė Juozas 
Jurčiukonis, sulaukęs virš 
60 metų amžiaus. Tapo pa
laidotas liepos 5 d., Laurel 
Hill kapinėse, tame pačia
me kape, kuriame jo sūnus, 
Juozas, miręs liep. 1 d. sep
tyni metai atgal.

Graborius Užameskis su
teikė patarnavimą. Išlydint 
iš graboriaus kalbėjo A. J. 
Bekampis, atžymėdamas 
velionio darbus, pavyzdin
gą jo gyvenimą ir šeimos 
išauklėjimą.

Ant kapinių kalbėjo 
Richmondo pasižymėjęs vi
suomenininkas, Juozas Iva
nauskas, kuris atvaizdavo 
velionio atliktus meno sri
ty j darbus Muzikalėje Salė
je. Juozas mirė staigiai, iš
vakarėse švenčių—atostogų. 
Daug mūsų draugų nesuži
nojo, nes trečiadienio “L.” 
negavo, kurioj buvo rašyta 
apie jo mirtį. Į šermenis ir 
laidotuves nedaug mūsų 
žmonių apsilankė; iš jauni
mo tik keli buvo. Gėlių bu
vo atsiųsta bukietai nuo 
mūsų darbinink. organiza
cijų, nuo SLA. kuopos ir pa
vienių sipipatikų.

Juozas Jurčiukonis, kaipo 
ilgametis muzikas, atliko 
didelį meno srity darbą 
mūsų mieste. Apie jį ir jo 
darbus teks sukaupti me
džiaga ir parašyti plačiau.

Tik trys savaitės atgal 
velionis aplankė mane ir 
mudu turėjome platų pokal
bį iš praeities, dabarties ir 
apie ateiti.

Aš jį raginau rašyti isto
rinius nuotykius sąryšyj su 
jo atliktais mene darbais 
Philadelphijoj. Jis paklausė 
ir parašė 3 puslapius. Pa
vėluota!...

Juozas Jurčiukonis gimė 
Lietuvoje, Bagdonų kaime, 
Seirijų valsčiuj, Suvalkų 
rėdyboj. Jo tėvai mirė; šei
moj buvo 4 broliai, viena 
sesuo, Lietuvoje mirė sesuo 
ir vienas brolis. Brolis Si- 
manas Jurčiukonis gyvena 
Brackville, Pa., kuris daly
vavo laidotuvėse ir suteikė 
šias informacijas. Velionis 
Juozas paliko nubudime sa
vo moterį Aleną, durą Sil- 
vyją, sūnus Albertą ir Vik
torą. Albertas laimingai 
sugrįžo iš karinės tarny
bos.

Liūdna žiūrėti į šį žymų 
muziką, kurio išlavinti cho
rai kadaise žavėjo Phila. 
lietuvių visuomenę. Jis ap
dainavo žuvusius dainomis, 
rūpindavosi kitiems patar
nauti. Šiandien atėjo jo pa
skutinė diena, bet... chorų

POLITICAL ACTIVITIES of 
the Catholic Church are 

motivated by “its prestige, 
property and power’.’ and not 
by moral principles. This was 
the way Bishop G. Bromley 
Oxman of the New York Me
thodist Church characterized 
the recent political moves of 
the Vatican.

—o—
Noting that the Catholic 

Church is “suporting political 
movements in Europe that 
mean its overthrow,” the 
Bishop declared, “it is hard to 
understand the insistence that 
Rome proceeds from moral 
principles in these matters.” 

—o—
Commenting on religious 

leaders who, the Bishop said, 
“summon us to a ‘holy war’ 
on Communism,” he asserted :

“Had the religious 
now summoning.us to 
Communism attacked 
with equal vigor, the
‘holy war’ could be under
stood as a continuance of the 
struggle against totalitarian
ism in all its forms.”

—o—
It goes without saying, that 

such criticism of Vatican po
litics has been construed as an 
attack upon religion by Cath
olic leaders. That the two are 
separate fields 
has most times 
looked. While it
cratic to attack religion mer
ely on religious grounds, it is 
something else to criticise the 
politics of certain members 
of the church.

—o—

of

no 
as

leaders 
war on 
fascism 
present

of endeavor 
been over- 

is un-demo

Once a person enters poli
tics, his actions and principles 
are subject to the approval or 
disapproval of the people. It 
is no longer a case of religion 
but of politics. Politics is a 
matter of state. Religion is a 
matter of personal belief. Re
ligion and politics therefore 
are apart from each .other, 
until such a time that religion 
becomes a political philoso
phy. If religion enters the 
realm of politics, it then too

is subject to the criticism 
the people.

—o—
Intelligent people have 

quarrel with the church
such or with the religious 
doctrines it pursues. But every 
person has the right to criti
cise and disagree with the po
litics of another, even if the 
politics is advanced by a re
ligious leader. To argue that 
politics of the church should 
be privileged and above cri
ticism is to limit democracy.

—o—
Fern Marja, in the maga

zine Deb, says that Americans 
take their funny strips ser
iously and notes that the first 
comic strips were chiseled on 
walls by primitive man. From' 
this it would seem that mo
dern man has not advanced 
too far, and that “There is 
nothing new under the sun.”

—o—
Some 75 Congressmen, 

notes the Chicago Sun, who 
want “our veterans and old 
folks adequately taken care 
of” showed interest in the ve
terans by opposing a housing 
program and in old folks by 
voting price increases. To our 
way of reckoning this is a 
mean way of taking care of 
veterans and the old folks.

The veterans and the old 
folks should get together and 
retire such “hard working” 
Congressmen. They really are 
the ones who should be taken 
care of.

—o—
As the boys aboard ship 

would say: “It’s confusing 
but not amusing.” We’re re
ferring to the press reaction 
on the death of the OPA. 
Some papers write that since 
price controls were knocked 
on the head meat is flooding 
the markets and prices arc 
coming down. The little wo
man relates a different story 
and tells us that some meat 
is available at prices 10 to 
20 cents higher per pound. 
But then the wife doesn’t read 
the newspapers. Poor woman, 
how is she to know that prices 
have “come down?”

Gardner, Mass: Malden, Mass.
Stambi Auka Lietuvos 

Žmonėms
Mūsų kolonija niekados neat-į 

silieka nuo pažangių darbų. Da- g. 
bar eina rinkimas aukų .įren-j 
gimui Vilniuje, Lietuvos sosti-! 
nėję. Tiriamojo Instituto kovai i gevich^ Ma-

I ry Grigiūtė, Irene Balčiūniūtė

Linksmos Vestuves
Birželio 23 d. čionai susituokė 

Joseph Strazdas su Adele Kap- 
I čiūnaite. šliūbą ėmė Immacul- 
• ate Conception bažnyčioj. Pa- 

“ i mergėmis buvo: Vickie Walen-

prieš vėžio ir kitas ligas. Kitur 
lietuviai nuoširdžiai tą remia, 
remia ir Gardnerio lietuviai.

Lietuviu Amer. Piliečių Kliu- 
bas tam reikalui paaukavo $50. 
A. Grubinskas. L. Prūsaitis ir * \
K. O. Balsiavičiai aukavo po Walter Cashman.
$25. aukavo P. ir D.. Vestuvių pokylis įvyko Amc-
Jonaičiai, V. Bartulis, P. Ku"|rican Legion salėje. Dalyvavo 
liauskas ir J. Bernadis. Viso.jaUg jaunavedžių giminių ir 
įrengimui Vilniuje Instituto au-j draugų, privažiavusių ir iš kitų 
kų sukelta $165. Tai graži au- mjestų. Dalyvavo nemažai ir 

tariame sir- kitataučių. Visi gražiai ir sma-.. 
giai linksminosi, nes čionai tai 

'buvo pirmos tokios didelės lie
tuviškos vestuvės. Po vestuvių 

i jaunavedžiai išvyko dviem sa
vaitėm ’ į New Hampshire me-

ir Mary Stankiūtė-; pabroliais: 
trys jaunojo broliai, John Straz
das, Edward Strazdas ir Harry 
Strazdas; taipgi du jaunosios 
sesučių sūnai: John Davis ir

kų sukelta $165. 
ka, aukavusiems 
dingai ačiū!

A. Glebavičius.

SenatoWashington.
komisija gavo daugiau pa
rodymų, jog kongresinanas1 daus mėnesiui. Laukiame jų su-
May, atom-bombos patro- grįžtant.
nas, pelninkavo iš karinių. Beje, jaunavedis Strazdas 
valdžios užsakymų. :.vra ištarnavęs armijoje pusket-
____________ 1--------------- 'virtų metų; 43 mėnesius jis iš-
jau nėra. Iš choristų mažai buvo Pači f i ke. 
kas buvo, nes daugelis ne
žinojo. Palaidotas laisvai.

Juozas visada buvo pa
žangus ir visą laiką skaitė 
tik vienatinį lietuvių laik
raštį dienraštį “Laisvę”.

Ilsėkis, Juozai, su savo 
sūnum Juozu istoriniame 
nepriklausomybės paskelbi
mo mieste, Philadelphijoj!

Tavo darbai nebus už
miršti !...

Laimingo jaunavedžiams šei
myninio gyvenimo!

K. Z inkus.

Washington. — Vokiečiai 
1940 m. planavo išleist $50,- 
000,000 Amerikoj, kad su- 
mušt Roosevelto kandidatū
rą į prezidentus.
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A. J. Smitas.

Iranas taipgi prašosi į 
europinių talkininkų taikos 
konferenciją
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VAIVORYKŠTE ■
Parašė VANDA VASILEVSKA ★ ★ ★ Vertė IR. POVILAVIČIŪTĖ

Pradedame spausdinti “Vaivorykštę,” 
apysaką iš Tarybų Sąjungos liaudies karo 
su vokiečiais. Apysakos autorė — Vanda 
Vasilevska, žymioji lenkų tautos duktė, 
gausi ir talentinga rašytoja, šiuo metu gy
venanti Ukrainoje. Lietuvių kalbon apysa
ką išvertė Irena Povilavičiūtė, o išleido 
Valstybinė Grožinės Literatūros Leidykla 
Kaune. “Vaivorykštė,” beje, išversta jau 
į keliolika kalbų, taigi ir anglų kalboje ją 
galima gauti—“Rainbow.” Tuo pačiu pa
vadinimu Amerikoje rodoma filmą, paga
minta Tarybų Sąjungoj ir padaryta sulyg 
apysakos turiniu.

“Vaivorykštė” Vandos Vasilevskos var
dą pasaulyj pastatė labai aukštai, nes tai 
meistriškai, gražiai sukurtas kūrinys, vaiz
duojąs priešo užfrontę svetimoje žemėje, 
jo darbelius, taipgi tarybinių žmonių drą
są, pasiaukojimą ir meilę savam kraštui, 
savai santvarkai. Esame tikri, jog kiekvie
nas, pradėjęs apysaką skaityti, skaitys ją 
dideliu pasitenkinimu ligi pabaigos. — 
Laisvės Redakcija. j

Vienas kelias vedė iš vakarų į rytus, 
kitas — iš šiaurės į pietus. Ten, kur jie 
kryžiavosi, neaukštoje kalvoje stovėjo 
kaimas. Abipus abiejų kelių žemai pri
tūpusios trobos sudarė kryžių. Vidury
je nedidelėj aikštelėj stūksojo cerkvės 
varpinė. Apačioj, kalvos papėdėj dauboje 
vingiavo upelis, dabar padengtas ledu 
ir sniegu. Tik kur-ne-kur mėlynas jo 
paviršius buvo pralaužtas, ir pralaužose 
juodavo gyva banga, greit pranykstanti 
po ledo pluta.

Iš trobos išėjo moteriškė nešina kibi
rais. Kibirai siūbavo ant naščių į taktų 
su jos lėtais žingsniais. Moteriškė lei
dosi šlaitu, atsargiai žengdama slidžiu 
takeliu. Ji merkėsi nuo saulės, kuri, atsi
spindėdama sniege, akino savo ryškiais, 
aštriais spinduliais. Moteriškė nusileido 
žemyn. Pastatė kibirus prie eketės ir 
apsidairė. Nematyti nė vieno žmogaus. 
Trobos stovėjo tyliai, lyg paskendusios 
sniego duknose. Moteris pastovėjo valan
dėlę ir, pastačiusi kibirus ant kranto, 
ėmė eiti paliai upelį, neramiai žvalgyda- 
mosi viršum į kaimą.

Upė sukosi į šalį, dar į gilesnį slėnį, 
apaugusį krūmais, kurių šakutės vos vos 
kyšojo iš po storo sniego apdangalo. Pro 
krūmus vedė siaurutis vos pastebimas 
takelis. Moteris juo ir pasuko. Čežėjo ap
ledėjusios šakutės, ji dideliu vargu 
skverbėsi pirmyn. Aukštesnių krūmų da
gios šakelės kapojo jai veidą. Ji atstum
davo jas ranka, aštrias, apdengtas ledo 
pluta ir apneštas sniego pūkais.

Takelis staiga nutrūko. Moteriškė su
stojo ir negyvomis stiklinėmis akimis 
žvelgė pirmyn.

' Žemė čia buvo išvagota gūbreliais, 
duobėmis, neaukštais kauburiais, siau
rais plyšiais. Kur-ne-kur augo vienišas 
krūmokšlis. Bet ne į apsnigtus gūbrius, 
ne į krūmus, ant kurių užsiliko kur-ne- 
kur nuo'rudens raudoni erškėtrožių uo
gų lašai, žiūrėjo moteriškė.

Iš po sniego šen bei ten kyšojo tam
sus pavidalas. Lomyje mėtęsis skarmalų 
gniūžtys. Metalo nuolaužos, suglamžy
ta, surūdijusi geležis dėmėmis tamsavo 
melsvame sniege. Ji žengė dar du žing
sniu ir lėtai atsiklaupė. Jis gulėjo pasty- 
ręs, išsitempęs, kaip styga, ir, nežiūrint 
į tai, jis atrodė mažesnis, daug mažesnis, 
kaip gyvas kad buvo. Veidas buvo lyg 
išskaptuotas iš juodo medžio. Ji vedžio-. 
jo akimis po šitą veidą pažįstamą iki 
mažiausių smulkmenų ir kartu svetimą. 
Sustingo nejudėdamos lūpos, ištįso nosis, 
vokai uždengė akis. Akmeninė ramybė 
buvo šiame juodame veide. Iš šono, t prie 
pat smilkinio,- dūlavo apvali skylė. Prie 
vieno jos pakraščio siauru ruoželiu su
stingo kraujas, ryškiai, nenatūraliai rau
donas. Kraujo kablelis juodame fone.

Matyti, jis ne iš karto mirė nuo tos 
žaizdos. Matyt, jis buvo dar gyvas, kai 
nuo jo traukė uniformą, gyvas arba dar 
šiltas. Tai ne mirtis, tai grobikų rankos 
ištiesė jo kojas, ištempė rankas pagal 
liemenį. Mūšio dieną, tada, kai jis žuvo, 
jau tada buvo baisus speigas, kuris tuč
tuojau čiupo į savo reples užmuštuosius 
ir akmeniu paversdavo jų kūnus. Nuo 
mirusio jiems nepavyktų nieko nutrauk
ti, o jį apiplėšė iki paskutiniųjų, paliko 
tik palaidinę, nuplėšė milinę, nutraukė 
batus, kelnes, net autus. Melsvos apati
nes kelnės lyg įaugo į kūną, atrodė nu
pieštos melsvais dažais ant medžio. Ne-
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simatė ribos tarp odos ir medžiagos. 
Nuogi padai styrojo sustingę ir, skirda
miesi nuo visai juodo veido, buvo balti 
nežmonišku kalkių baltumu. Viena pėda 
sprogo nuo .šalčio —1 negyva mėsa atšo
ko, lyg puspadis, viduje buvo matyti 
kaulas.

Moteriškė atsargiai ištiesė ranką, pa
lietė negyvą petį, pajuto šiurkščią palai
dinės medžiagą ir po ja akmeninį negy- 
vumą.

— Sūneli...
Ji neverkė. Sausos akys žiūrėjo, ma

tė, siurbė į save šį baisų reginį: juodą, 
kaip geležis sūnaus veidą, apvalią sky
lę smilkinyje, sprogusią pėdą ir tą vie
nintelį daiktą, liudijusį mirties kančias, 
— sulenktus, kaip žvėries nagus, pirštus, 
mėšlungio iškleiptus, įsirausiusius į 
sniegą.

Moteris švelniai nubraukė nuo tamsių 
aukštyn atmestų plaukų vėjo atneštą 
sniegą. Tik viena tamsi sruogelė gulėjo 
ant kaktos. Ji nedrįso jos paliesti, — 
sruogelė siekė žaizdos angą, įaugo į ją, 
aplipusi krauju.

Nuo to laiko, kai ji ėmė čia vaikščioti, 
kasdien ji norėdavo nubraukti šią sruo
gelę. Bet ji bijojo plėšti ją, bijojo paju
dinti, lyg tai būtų galėję padaryti miru
siam skausmo.

— Sūneli...
Sausos lūpos automatiškai šnabždėjo 

šį vienintelį žodį, lyg jis galėtų išgirsti, 
lyg galėtų pakelti sunkius pajuodusius 
vokus, pažvelgti pilkomis akimis.

Moteriškė sustingo, įsmeigusi akis į 
juodą veidą. Nejautė šalčio, nejautė nu
tirpusių kelių. Žiūrėjo.

Nuo medžio, vienintelio styrojusio slė
nyje, pakilo varna. Sunkiai suplasnojo 
sparnais, aprėžė ratą, nusileido žemyn. 
Atsitūpė ant skarmalų gniužulio po krū
mu. Palenkė galvą, rimtai įsižiūrėjo. 
Rudos kraujo dėmės buvo kiaurai persi
sunkusios per kulkų sušaudytą milą. 
Paukštis valandėlę nejudėdamas, tary
tum svarstė. Paskui kirto snapu. Stuk- 
terėjo. Šaltis atliko savo darbą, visa, kas 
liko čia prieš mėnesį, pavirto akmeniu.

Moteriškė atbudo iš mirtino sustingi
mo.

— štš-š-š!
Varna sunkiai pakilo ir nusileido per 

kelis žingsnius ant sniegu užverstos 
žmogaus figūros.

— štš-š-š!
Ji sučiupo sušalusį sniego gniužulėlį ir 

metė juo į paukštį. Varna pašoko ir su
plasnojo sparnais. Tingiai perskrido į 
savo pirmesnę vietą ant medžio. Moteris 
atsikėlė, atsiduso. Dar kartą žvilgterėjo 
į sūnų ir pasuko į takelį.

Ji pasilenkė prie eketės, pasisėmė van
dens. Lėtai kopė aukštyn, sulinkusi nuo 
pilnų kibirų naštos. Saulė per tą laiką 
pakilo aukščiau, bet šaltis nemažėjo. 
Sniegas buvo melsvas, ir moteriškė pati 
nežinojo, ar tai iš tikrųjų taip, ar tik jai 
apnuodijo akis šis melsvumas, melsvu
mas įšalusios į kūną medžiagos,-ant ne
judamai ištemptų, baltų kaip kalkės, bai
sių sūnaus kojų.

Prie trobos trepsėjo sušalęs sargybi
nis. Jis stoviniavo čia ant vienos kojos, 
čia ant kitos, judino pečius, kaišiojo ran
kas po pažastim, trynė sustyrusiais pirš
tais žandus. Speigas negailestingai 
skverbėsi pro menkus batus, pro vasari
nę žalsvą milinę, kandžiojo pirštus, grau
žė akis. Sargybinis atidžiai apžiūrėjo 
moteriškę, nors seniai ją pažinojo, nuo 
tos dienos, kai jo dalinys užėmė kaimą. 
Ji praėjo pro šalį, lyg jo nematydama. 
Sugirgždėjo durys, garo kamuoliai įsi
veržė į priemenę.

— Kodėl gi taip ilgai? Amžinai jos 
negalima sulaukti!

Ji neatsakė, prikando lūpą, priėjo prie 
krosnies. Įpylė vandens į stovėjusį ant 
ugnies puodą, pametė malkų į beblėstan
čias žarijas.

— Įpilkit vandens į stiklinę, gerti no
riu.

— Vanduo kibire. Pasiimk pati, — at
sakė moteriškė sausai.

Ta piktai sujudėjo po duknomis.
— Palauk, ateis vyras, pasakysiu aš 

jam!
Moteriškė gūžtelėjo pečiais. Pamanyk 

tu, vyras...
Ji lėtai dėjo sausas malkas į ugnį. 

Taip, taip, taip, jau, matyt, lemta. Kai
me trys šimtai kiemų, ir iš kiekvieno kas 

nors išėjo į karą. 0 štai tik jos sūnus 
guli ten slėnyje, prie upės, ir jau mėnesį 
neleidžia jo palaidoti. Mėnesį guli jis 
sniege, ir šaltis keitė jo veidą į juodą 
geležį, skaldė lyg medį jo kojas ir den
gė mėlyne pirštus. Gulėjo ten ir kiti, 
taip pat saviškiai, bet tai nebuvo čionyk
ščiai sūnūs, broliai, vyrai. Tik jis vie
nas. Tik jam vienam lemta buvo žūti 
čia, prie gimtojo kaimo, du šimtai žings
nių nuo namų. Tik jai vienai lemta žiū
rėti, kaip virš nepalaidoto sūnaus kūno 
sukasi alkanos varnos.

Ir kaip tik pas ją, lyg pasityčiojimui, 
lyg pašaipai vokiečių karininkas užėmė 
butą savo meilužei. Kad bent ji būtų 
vokietė, atvežta iš toli, svetima, kurios 
kalbos nesupranti, tokia pat šlykšti “ ir 
nekenčiama, kaip visi tie žaliomis mili
nėmis. Bet ne, — turėjo kaip tik kitaip 
būti, turėjo būti čionykštė, parsidavėlė, 
kuri už šilkįnes kojines ir prancūzišką 
vyną išdavė tėvynę, artimuosius, savo 
vyrą — vadą, tuos, kurie gulėjo dauboje, 
viską. Viduj kunkuliavo, ir baisus pa- 
sibiaurėjimas pripildė širdį pagalvojus, 
kad, štai, ji rado prieglaudą po šiuo sto
gu, voliojasi ‘ duknose, šūkauja, vaidina 
šiame name ponią. Ne, ji nesigėdina, 
nevaikšto nuleistomis akimis, nerausta 
susitikdama žmones. Vaikšto patenkin
ta, įžūli, miega iki vidurdienio, verčia 
sau tarnauti.

— Palauk, tu dar palauk, — šnibždėjo 
moteriškė, įsiliepsnojant ugniai, nekreip
dama dėmesio į atlekiančius iš kambario 
barnius. — Oi, bus tau, bus tau taip, kad 
tu šimtą kartų pasigailėsi, kad gimei.

Ji neatsigręžė užgirdusi priemenėje 
greitus, sunkius žingsnius. Ji žinojo juos 
mintinai, žinojo, kas eina. Ir tik veidas 
jos sustingo kaip akmuo.

/Karininkas perėjo virtuvę, nekreipda
mas dėmesio į pasilenkusią prie ugnies 
moteriškę.

— Ką, tu dar miegi?
Gulinčioji kaprizingai papūtė lūpas.
— O ko čia keltis? Tavęs vis nėra ir 

nėra... Nuobodu... Tu sau išeini, o aš čia 
su šita biauria boba... Pamatysi, ji dar 
nunuodys mane...

Jis atsisėdo ant lovos krašto.
— Kvailiuke... Tu čia ponia, supranti? 

Na, ko tu nuobodžiauji? Griežk patefo
nu, tu turi tiek plokštelių, skaityk. Aš 
juk kiek galiu būnu su tavimi. Tik, ma
tai, karas... Nuolat kas nors nauja.

Ji atsiduso.
— Karas ir karas... O tu jau galėtum 

pasiimti atostogų ir mane išvežti iš čia.
Jis gūžtelėjo pečiais.
— Neprotinga esi. Dabar ne laikas 

atostogoms. O tave vieną pasiųsti į Vo
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kietiją, ką gi tu ten veiksi? Geriau jau 
dviese.

Ji neatsakė. Lėtai keldamosi ištiesė 
ranką į gulinčius ant kėdės drabužius. 
Jis persėdo ant suolo ir žiūrėjo į ją. Taip, 
ji patiko jam, kitaip jis nesitampytų jos 
štai jau trys mėnesiai. Ji buvo kitokia, 
visai kitokia, negu moterys, prie kurių 
jis pratęs, ir kitokia, negu moterys, ku
rias jis sutikdavo čia.

— Tiesa. Klausyk, Pusią,’kažkas man 
sakė, kad čionykštė mokytoja, tai tavo 
sesuo.

Ranka su kojine pakibo ore. Pusią 
palenkė galvą prie peties su sergančios 
beždžionės gracija. Taip, kaip tik tuo 
ji ir buvo viliojanti. Gležnas, silpnas ete
rinis žvėriukas.

Vaikiška, balta ranka ji nubraukė juo
dus plaukus už ausies. Tos ausys buvo 
tokios juokingos, siaurutės, ištemptos 
trikampiu į viršų, kaip žvėriuko ausys. 
Ir dantys trikampiai — pastebėjo jis tai 
tik dabar, po trijų mėnesių. Ji prikando 
jais išbalusią lūpą.

— Na, ir kas?
Ji dar kartą nubraukė už ausies plau

kus. Blikstelėjo trikampiai nagai, nu
tepti raudonu laku, lyg žvėries nagučiai, 
nudažyti krauju.

— Sesuo. Na taip, ir kas iš to?
— Nelabai ji mus myli, tavo sesuo.
Iš apvalių juodų Pusios akių žybtelėjo 

įtarimo kibirkštėlė.
— Ar ji... ji patiko tau?
Jis nusijuokė kimiu, kudakuojančiu 

balsu.
— Ne’ Irgi išgalvojo! Aš nemėgstu 

storų blondinių. Kojos jos storos, kaip...
Jis norėjo pasakyti: kaip jo žmonos, 

bet laiku susilaikė.
Pusią su pasitenkinimu žvilgterėjo į 

savo trumpokas, bet lieknas kojas.
— Taip, tai tiesa, ji truputį stora.
—Tu niekuomet nesakei, kad čia turi 

seserį.
> — O kam? Ji gyveno čia, o aš ten. 

Mes beveik niekuomet nesusitikdavom. 
Ji visai kitokia.

— Kaip tai kitokia?
Pusią užsimąsčiusi kaišiojo už ausies 

plaukus. Žybčiojo panašus į deimantą 
auskaro stikliukas.

— Ji moko, moko, dirba... O ką iš to 
turi? Ir viskuo patenkinta. Viskas jai 
patinka.

— Bolševike, vienu žodžiu?
— Ar aš žinau.. Gal ir bolševike, — 

atsakė ji tingiai ir staiga'vėl pagyvėjo.
—O ko tu apie ją taip klausinėj!? Sa

kai, kad ji tau nepatinka, o vis klausinė
je •

(Bus daugiau)

. Iš Argentinos
Greitas ir Didelis 

Laimėjimas
Fabrike Alpargatas, kur 

dirba apie dešimts tūkstan
čių darbininkų, taip pat ne
mažas skaičius ir lietuvių, 
jau gerokas laikas kaip yra 
įvesta darbo būdas Stan
dard, kuris žinomas labai 
gerai kiekvienam darbinin
kui, nes jis iščiulpia pasku
tinius sveikatos syvus iš 
darbo žmogaus, nedarant 
jokios intervencijos iš darb
davių pusės. Tai moderniš
ka išnaudojimo darbininko 
jėgų forma.

Šiame fabrike, nekurie 
darbininkai uždirba ganėti
nai, bet dauguma, kaip ir 
kitų fabrikų darbininkai, 
nesuduria galo su galu, nors 
dirba kiekvieną dieną. Nors 
buvo protestų ir reikalavi
mų pagerinimui uždarbio 
sąlygų, bet jie būdavo nu
slopinami iš darbdavių pu
sės dėlei silpno organizuo
tumo darbininkų, išmetant 
į gatvę gabesnius darbinin
kus. Bet paskutiniuoju lai
ku, kylant išnaudojimui, 
darbininkai pradėjo supras- * 
ti daugiau savo būtiną par
eigą: organizuotis ir stoti į 
savo šakos Sindikatą, žino
dami gerai, kad tik organi
zuotomis jėgomis galės iš
reikalauti sau didesnio duo
nos kąsnio. Sužinojus apie 
tai fabriko administracija 
griebėsi priemonių, pradė
jusi mėtyti iš darbo įtaria
mus, kas sukėlė didelį nepa
sitenkinimą iš darbininkų 
pusės. Pasekmėse žiauraus 
darbdavių pasielgimo, sin
dikate vienybė pradėjo aug
ti ir stiprėti. Matant darb
davių nenuolaidumą, balan
džio 8 d. išėjo į streiką su 
reikalavimais: Grąžinti į 
darbą išmestus darbinin
kus, pagerinimo darbo są
lygų, pripažinimo organi
zuoto darbininkų veikimo* 
fabrike ir tt.

Pirmoje streiko dienoje 
darbdaviai nieko nenorėjo 

- žinoti, bet matant darbinin
kų vienybę sutiko priimti ir 
tartis su atstovais, kurie 
stovėjo už savo reikalavi
mus. Matant darbininkų 
vienybę, turėjo reikalavimus 
priimti ir jau antroje die
noje streiko buvo pasirašy
tas reikalavimo sutikimas.

Šioje fabriko Alpargatas 
darbininkų kovoje už geres
nes darbo sąlygas ir didesnį 
duonos kąsnį daug yra pa
dėjęs dienraštis LA HORA, 
kuris * savo puslapiuose tal
pinamais straipsniais pla
čiai nagrinėjo ir įrodinėjo 
šio . fabriko darbininkų 
sunkias darbo sąlygas, jų 
ekonominę padėti ir reika- 

. lingumą reikalauti vienin
gai tų visų sąlygų pageri
nimo. Todėl, kiekvieno iš 
mūsų pareiga skaityti ir 
remti šį dienraštį, kuris gi
na darbo klasės reikalus.

' Darbininkas.
(Iš Vienybės)

Egipto Valdžia Areštuoja 
Komunistus ir Demokratus

Kairo. — Egipto policija 
suėmė daugiau kaip 70 ko
munistų ir demokratinių 
žmonių iš Wafdistu Parti
jos. Tai esą todėl, kad Jie 
planavę visuotiną streiką 
prieš anglus okupantus E- 
gipte.

London. — Stokuoja rie
balų, tad anglų šeimininkės 
vartoja parafiną (dirbtinį 
vašką) valgiam kepti.

Paryžius. — Pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga pada
rys svarbų pareiškimą dė
lei politikos Vokietijoje.
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Ketvirtis Puslapis

Antanas Bimba

Ką Aš Mačiau Tarybų 
Lietuvoje

(Trumpi dieniniai užrašai)
(Tąsa)

Kas daugiausia žmogų laivu plaukiant slegia, tai 
monotonija. Ant- vandens nėra/jokio įvairumo. Tas 
pats vanduo, tos pačios vienodos bangos be jokios per
traukos, be galo ir be krašto. Nežinau, kaip žmonės 
prie jūrų pripranta. Ypatingai nesuprantamas man jau
nų vyrų veržimasis į jūras. Nemanau, jog juos vilioja 
laivas ir vanduo. Juos sužavi pasakos apie įvairius kraš
tus. Laivai ištiesų pasiekia visus pasaulio kraštus. Jau
ni žmonės nori tuos kraštus pamatyti. Apie juos jie yra 
daug skaitę ir girdėję. Juos taipgi vilioja tų kraštų mo
terys. Nu, mano jie, jas pamatysime, su jomis uostuo
se susitiksime, paflirtuosime. Jūrininkai laukia uosto, 
kaip kažin ko. Ten jie eina ir ūžia. Pelno jie, žinoma, 
labai mažai. Bet, ot, avantiūra...

Visi vienu balsu pripažįstame, kad mus maitina labai 
gerai. Virėjas geras, moka valgius paruošti. Dar nesa- 

'me gavę jokio valgio, kuris nebūtų buvęs skaniai sutai
sytas. Deja, neturime apetito, net gaila. Taip sakant, 
palaižai ir palieki tą gerą valgį.

Kovo 19:
Paskutinės keturios dienos buvo viena išti

sa “pekla”. Penktadienį norėjau pavadinti “Baisiuoju 
Penktadieniu”, bet šeštadienis nebuvo nei kiek geresnis. 
Tas pats su sekmadieniu ir pirmadieniu. Šiandien jau 
gražu: vėjas visiškai menkutis, vanduo vos juda. Dabar 
atrodo, kad tiesiog negalima tas, kas buvo, ką pergyve
nome. Visi jaučiamiesi kaip iš kalėjimo paleisti.

Vakar kalbėjausi su kapitonu. Jis mano, kad mes 
dar laimingi buvome. Girdi, pro mus pradėjo, bet mus 
neužkliudė net keturios audros. Jeigu nors į vieną iš jų 
būtumėme užkliuvę, būtumėme supratę, ką reiškia per 
Atlantiką plaukti laivu kovo mėnesį. Paprastai, mūsų 
laivas per 24 valandas padaro apie keturis šimtus mylių. 
Gi paskutinėmis keliomis dienomis nepadarydavo nė po 
du šimtu. Reikia pasakyti, kad nuo pereito pirmadienio, 
kaip apleidome Copenhageną, neturėjome tikrai žmoniš
ko oro iki šiai dienai. Astuonias dienas be jokios per
traukos laivas buvo mėtomas ir blaškomas į visas puses. 
Mūsų nelaimę padidino, kaip aš ir spėjau pradžioje, mū
sų kambario pozicija pačiam laivo gale. Dar viduryje 
laivo galima nors pastovėti,, bet kai nueini į kambarį, vir
sti nuo kojų: Dienomis jame mažai ir tebūdavome. Bet 
kur dėsies naktį? Turi eiti ir “miegoti”....

Šiandien džiugu. Gal nebesusidursime su blogu oru. 
Bet dar kelias dienas turime. Dar toli nuo krašto esame, 
dai’ nė paukščių nesimato. O tos darbščiosios žuvėdros 
paprastai laivą pasitinka už kokio tūkstančio mylių nuo 
kranto. Atrodo, jog jos daro šitaip: Išlydi laivą iš uosto 
ir seka jį toli į jūras. Kai atsibosta, ar kai pavargsta, tą 
laivą palieka ir “prisiplaka” prie kito laivo, grįžtančio iš 
kitos pusės vandenyno.

Žmogus, pasirodo, prie visko pripranta. Kai mes vos 
tik vaikštinėjame, štai jūrininkai eina, darbuojasi, tar
tum jie nei vėjo, nei laivo supimo visiškai nejaustų. At
eina laikas valgyti, jie valgo su didžiausiu apetitu, juo
kauja, visokius šposus išdarinėja. Reiškia, jie pripratę 
prie šio gyvenimo ant vandens.

Jų uždarbiai, atrodo, neblogi. Svarbu ir tas, kad visi 
šie jūrininkai organizuoti. Dauguma jų priklauso prie 
tų unijų, kurios sudaro National Maritime Union (C. I.

Bet jie nepatenkinti savo kapitonu. Keistas tasai 
žmogus: su niekuom nesikalba. Ateina valgyti, atsisėda, 
pavalgo ir išeina. Tiktai su mumis žodį kitą pasisako, 
kai mes jį užkalbiname. Jūrininkai stebisi, kad jis dar 
kalbasi ir su mumis. Nežinau, ar jis žmogus pasipūtęs, 
didžiuojasi savo pozicija, iš aukšto žiūri į jūrininkus, ku
rie yra jo “globoje”, ar jau toks surūgėlis. O gal visko 
pas jį po biskį yra...

Nuo smarkaus persiėmimo pradžioje kelionės, į poli
tines diskusijas nebeiname. Mūsų pažiūros griežtai ski
riasi ir nenorime vienas kitą erzinti. Pyktis neapsimo
ka. Būriui žmonių gyvenant viename kambaryje reikia 
vaduotis kompromisu? ir patylėt, ir nusileist. Berods 
visi esame priėję to supratimo. Daktaras, losangelietis, 
švedas ir aš kartas nuo karto palošiame kortomis 
“bridž”. Laikas greičiau bėga... Kai neliečiame politi
kos, esame gana geri draugai.

Kovo 20:
Per pusryčius išgirdome visiems nemalonią naujie

ną. Kapitonas pranešė, kad gavęs instrukcijas laivą pri
statyti į Baltimorės Uostą! Vadinasi, plaukiame į Balti
more. Girdi, įsakas gali dar būti ataminytas, bet vilties 
mažai. '

Šiandien antra graži diena. Tiesa, vėjas didesnis, 
bet, mūsų laimei, jisai pučia iš rytų į pietus, todėl mums 
tiktai padeda. Laivas eina nepaprastai smarkiai, visi 
patenkinti. Ir oras nepaprastai šiltas, paltai nereikalin
gi. Tai nepaprasta šiuo laiku ant jūrų.

Vieną dalyką aš šioje kelionėje aiškiai patyriau. 
Laive žmogus daug ilgiau gali miegoti. Ištiesų, tam 
miegui beveik galo nėra. Visiškai blaivus beveik niekuo
met nesi — vis apsnūdęs, galva sunki, traukia lovon. 
Sunku atsilaikyti. Gi per daug miegoti irgi nesveika. Iš 
viso būrio tiktai estas, buvęs jūrininkas, yra pasidavęs 
miego likimui. Mažai mes jį ir tematome —,pavalgė, ir 
lovon! Jis jaučiasi gerai, neserga, valgo daug, važiuo
ja Californijon pas dėdę.

I

(Daugiau bus)
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Kovos ir Pergalės Poetė
(Pabaiga)

Tik palyginę a n k s t y v e s n i ą ją 
jos poeziją, taip pat neabejotinai talen
tingą, matom, kaip nepaprastai paskuti
niaisiais metais išaugo Salomėjos Nė
ries kūryba, kaip aukštai ji iškilo, gai
vinama naujų idėjų ir naujos pasaulė
žiūros. Viskas, kas joje ligi tol buvo 
smulkmeniška ir nereikšminga, atkrito, 
lyg dulkės, trukdžiusios pamatyti tikruo
sius daiktų kontūrus ir spalvas, įspėti 
tikrąją reiškinių esmę. Daugelis tų prob-

n

Salomėja Neris

lemu ir kankinančiu klausimu, vadina- L, c C 7

mųjų gyvenimo mįslių, kurios sudarė ne 
vieno- ankstyvesniojo Salomėjos Nėries 
eilėraščio temą, socialistinės pasaulėžiū
ros šviesoje dabar išsisprendė paprastai 
ir kartu naujai.

Pernešusi savo kūrybą per baisią Tė
vynės karo išbandymų ugnį, per tra
giškų išgyvenimų ir sukrečiančių jausmų 
liepsnas, Salomėja Nėris ją išnešė švie
sią, neužtemdytą jokio nevilties šešėlio, 
skambančią giedriu optimizmu, kaip 
giesmę gyvybei ir gyvenimui. Eidama 
sunkiu ir kruvinu karo keliu, poetė ap
maudingai, lyg pro sukąstus iš kovingo 

^ryžtingumo dantis, kvietė širdį dainuoti 
gyvenimą —•

Dainuok, širdie, dainuoki nesustojus!
Jeigu nutilsi — tapsi akmeniu,
Tave sumindys priešo kojos.

Tas Salomėjos Nėries poezijos opti
mizmas, tas nepalaužiamas gyvenimo 
teigimas buvo organiškas naujos, tary
binės pasaulėjautos atspindys, kritęs ant 
visos jos poezijos, persunkęs kiekvieną 
jos kūrybinį polėkį. Net į frontą einan
čių raudonarmiečių durtuvai poetei at-

Rašo Kostas Korsakas
rodė pažymėti gyvybės ženklu—“rodos, 
žaliuoja gyvom šakelėm šautuvų miš
kas,” o niūriuose karo griuvėsiuose ją 
džiugino kylančios gyvybės pradas, ku
ris vėl veržėsi į gyvenimą, kaip jokio
mis jėgomis nesulaikoma būtinybė, kaip 
toji saulė, kuri “juk tekės kas rytą ir 
neklaus kodėl.” Taigi ir poetė, nors ap
link “griuvėsių akys dar negyvos” ir 
“kvapas parako, lavonų dar tebetvyro 
ant pilkų dirvonų,” lyg toji lakštingala, 
“negali nečiulbėti” apie atbundantį gy
venimą,‘apie gyvybės pergalę prieš mir
tį. Ši optimistinė gyvybės filosofija, 
kaip tai matome iš vieno giliausiųjų 
minties atžvilgiu Salomėjos Nėries eilė
raščių — “Kodėl tyli žemė?”, buvo pa
siekusi poetės sąmonėje kosminio suvo
kimo mastą. Tartum pasikėlusi į čiur- 
lioniškių vizijų sritį, poetė apima savo 
žvilgsniu visatos erdvėse skriejančią 
mūsų žemę ir pokalbio forma su savo 
sūneliu stato klausimą, kodėl tyli žemė, 
apimta siaubingo karo gaisro, kodėl ji 
“žvaigždėms nesiskundžia, saulei nepra
byla, kad krūtinę slegia jai sunki kan
čia,” o tik “barniai keliauja lygiu sau 
paskirtu amžinu keliu,” “baisi—kai ge
ria gyvą karštą kraują, nuostabi —pra
žydus puokštėmis gėlių.” Atsakymą į šį 
tragišką klausimą, į žmogaus gyvenimo 
ir amžinybės santykius, į žmogaus bui
ties prasmės klausimą poetė rado svei
koje materialistinėje pažiūroje apie žmo
gaus grįžimą į tą pačią gamtos stichiją, 
iš kurios jis išėjo—

Kas žemelei! grįžo — amžinai nutilo 
Ir jau niekad, niekad, niekad neprabils, 
Uogele raudona sirps pakrūmėj šilo, 
Smiltele geltona, viesulu pakils.

Šiame šviesiame panteistiniame jaus
me Salomėja Nėris, atrodo, buvo radusi 
tą neišsenkantį savo poezijos optimizmo 
ir gyvybingumo šaltinį, tą neatmainomą 
gyvybės teigimo principą, nes ji tvirtino:

Tik žinau nežūsim, niekada nedingsim, 
Kol riedės mūs žeme amžinu keliu.

Štai kodėl ir jos poezija, būdama tra
giškiausios epochos meniniu dokumentu, 
išlieka mums kaip nuolat t gaivinantis, 
gyvybę ir optimizmą žadinantis kūrybos 
puslapis. Ir ankstyvą Salomėjos Nėries 
mirtį, nušviestą jos didžiojo kūrybinio 
palikimo, mes priimame jau šiuo šviesiu 
amžinybės požiūriu, kurį taip nuostabiai 
galime nusakyti jos pačios žodžiais:

Brangieji! Kam išsekot raudomis? 
Aš juk lieku visuomet su jumis — 
Jums atminimo žiedu pražydėsiu, 
Mane jūs jausite darbe, kovoj, 
Ir pergalės aš vėliavoj šlamesiu.
1915 m.

IDEALIŠKA FARMA
VAKACIJOMS
Su visais moderniniais įrengimais viduje: elektra, maudynės, 

sinkos nusiprausimui ir toiletai apatiniuose ir 
viršutiniuose kambariuose.

NATURALIS EŽERAS MAUDYTIS
Tuom viskuom svečiai pilnai naudojasi

Prašome jsitėmyti, kad su mažais vaikais nepriimsime. 
VIEN TIK SUAUGUSIUS.

Prašomo iš anksto pranešti, kada manote atvažiuoti, kiek asmenų 
ir ant kiek laiko. Jei kada ant greitųjų sumanote važiuoti, būtinai 

pašaukite ant telefono pirm negu išvažiuojate.

BLOZNELIŲ FARMA
R. F. D. 2, Cauterskill Rd., Catskill, N. Y.

Tel. Catskill 885E4

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

1

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.
&

Iš New Yorko galite atvažiuoti busais ir Hudson Upe laivais.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8S42
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GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Bayonne, N. J
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lan-

Biskutis iš A. Bimbos 
Prakalbų

Nemalonu rašyti, kuomet 
tema, apie kurią nori rašyti, 
yra pusėtinai pasenus. Bet pa
tarlė sako: geriau vėliau, ne
gu niekada.

Tad, matydamas, kad nie
kas nerašo, gavęs progą, nu
sprendžiau biskutį parašyti iš 
drg. A. Bimbos prakalbų, ku
rios atsibuvo gegužės 31 d., 
1946. Kaip matot, visas mė
nuo praėjo ir niekas nei žode
lio neparašė. Aš irgi jaučiuosi 
kaltas. Bet draugai skaityto
jai, manau, atleisite man už 
tai, nes tas įvyko prieš mano 
norą. Prisiėjo atlikti tūli dar
bai, kurių nebuvo galima 
dėlioti. Bet gana teisintis, 
kia eiti’ prie dalyko.

JDrg. A. Bimba, kuris
kėši Lietuvoje kaipo Ameri
kos lietuvių atstovas ir, su
grįždamas atgal į Ameriką. I 
atsivežė daugybę tokių žinių, 
kurios, rodos, turėtų kiekvie
ną užinteresuoti. Bet prakal- 
bosna susirinko ne per dau
giausia. Nenuostabu, kad nė
jo tie lietuviai, kurio lietuviš
kų fašistų suklaidinti ir nu
statyti prieš dabartinę Lietu
vos darbininkišką vyriausybę, 
bet daug ii’ tų nebuvo, kurie 
vadina save progresistais. Ku
rie atėjo, likos pilnai pasiten
kinę, nes drg. A. Bimba, rim
tai ir visiškai bopusiškai pa
pasakojo, kaip baisiai Lietu
va likosi nuskriausta per vo
kiškus ir lietuviškus fašistus, 
kaip didžiai dėkingi Lietuvos 
žmonės Amerikos demokratiš
kiems lietuviams už suteiktą 
jiems pagalbą tuomet, kuo
met jiems daugiausiai ji buvo 
reikalinga. Taipgi A. Bimba

trumpai pareiškė, kad Lietu
vos sostinėje Vilniuje steigia
ma Tiriamosios Medicinos ir 
Vėžio Ligos Institutas ir kad 
Amerikos demokratiškai nusi
teikę lietuviai yra pasižadėję 
čionai, Amerikoje, nupirkti 
minėtai įstaigai aparatūrą ir 
kad reikalinga sukelti apie 
$50,000. Ir, nors neskaitlinga 
publika ir beveik be agitaci
jos, paaukojo minėtam tikslui 
sekamai.

F. J. Mil vi d as ir Lietuvos 
žmonių Draugas paaukojo po 
$100.

Po $10: M. Panelis ir dr. 
S. Penchensky.

Po $5 aukojo: J. čepinskas, 
J. Matušaitis, Z. Rušinskas, J. 
Mockevičius ir A. Dry 11.

A. Amšiejienė $2.
Po $1: A. Morkevičius, 

Survilas, V. Damošaitis, 
Ambrozas, O. Sakavičienė, 
Pambrekienė, M. Kubertavi- 
čienė, J. Mikeliavičius, K. Ra
dusis.

Smulkių $1.30. Viso $257.- 
30. Pirm prakalbų buvo su
kelta aukų tam pačiam tikslui 
(aukavusių vardai jau yra til
pę Laisvėje) $735. Tad viso 
Bayonnėje jau yra sukelta au
kų minėtam institutui $992.30. 
Bet yra manoma, kad dar bus 
daugiau.

Proletaras.

J.

l

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
. Laidotuvių Direktoriai

Newark, n: j.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

ANGLAI FABRIKANTAI 
BIJO VOKIŠKŲ AUTO

MOBILIŲ
Duesseldorf, Vokietija.— 

Anglų užimtoj Vokietijos 
dalyj galėtų būt statomi ir 
po $400 pardavinėjami ma
žiukai, bet stiprūs ir greiti 
automobiliai. Bet anglai bi
jo, kad šie vokiški automo
biliai galėtų pastot kelią 
lengviesiems anglų automo
biliams užsieninėse rinkose.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5041

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Lai sni uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mui 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai <

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

L. TN--

Laidotuvių 
Direktorius

■

S"

ft*.

t,

LiūdSsio valandoj kreip- • 
kites prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modernišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai e 
moderniškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis e 
būsite patenkinti. •

1113 Mt. Vernon St Z 
PHILADELPHIA, PA. J

Telefonas Poplar 4110 < 4
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LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2206 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
277 Sumpter Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
169 Bond 
County of 
premises.

Beverage Control 
Street. Borough

Kings, to be consumed off

Law at 
of Brooklyn, 

the

169 Bond
DAVID CONCHADO

St., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that License
GB 1606 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

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

No.

277 Sumpter
JACK RAKOFF .

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 1316 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at, retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1118 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby Riven that License No.

GEORGE BROWN
1118 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

180 Hull 
County of 
premises.

180 Hui)
ABE GOLD

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 983 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7421 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
GB 2052 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
98 Wythe 
County of 
premises.

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

Beverage Control
Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed off

Law at 
Brooklyn, 

the

7421
SAM ABOSCH

13th Ave., Brooklyn, N. Y.

98 Wythe
HELEN DERMODY
,ve.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2048 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd 
County of 
oremises.

Beverage Control
Street. Borough of

Kings, to be consumed off

Law 
Brooklyn, 

the

NOTICE is hereby giyen that License No. 
GB 6884 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
151 Franklin Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHNEIDER
151 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

145 Floyd
RAMIRO DISDIER

St., Brooklyn. N,

NOTICE is hereby given that License
1107 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic

Wilson

IB 
‘.o 
the 
297
County of 
premises.

N

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
550-2 East 
County of 
premises.
ALBERT 

550-2 East

Beverage Control Law at 
2nd St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

GRABER & GUSSIE GRABER
2nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
432 Central Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

Control Law al 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

297 Wilson
FRED BOSCHEN

Ave.., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 7356 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
the Alcoholic
580 Wilson Avenue.
County of Kings, to 
nremises.

ALEXIUS
"(80 Wilson Ave.,

hereby given that License No.

retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LANDGRAF
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License

432 Central
GEORGE 
Ave.

MINDZAK
Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is
GB 1471 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
1085 Manhattan Ave.,
County of Kings, to 
premises.

TILLIE E.
1085 Manhattan Ave.,

No.

No. 
1B 8985 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

156 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed off the 
>remisek.

KINGSTON ROYAL MARKETS. INC. 
156 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Z LOBINSKY
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 5800 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic 
149 Smith 
bounty of 
(remises.

Beverage Control ' Law at 
Street, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed off the

NoNOTICE Is hereby given that License 
GB 10064 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
116 Underhill Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ISADORE 
116 Underhill Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BARRIS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
119 Montague Street, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

‘•49 Smith
JOSEPH KRAMAR

St., Brooklyn, N.

jNOTICE is hereby given that License 
GB 1893 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic 
'45 Smith 
bounty of 
(remises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed off

No

Law at 
Brooklyn, 

the

'•15 Smith
MAX BARNETT

St., Brooklyn, N.

JULIO
119 Montague St..

GARCIA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
IB 2239 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 107 of 
he Alcoholic Beverage Control Law at 

(622 — 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
bounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

7622 — 3rd
ABE KNOUR

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10056 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 Marcy Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
GEORGE H. LACHER & PHILIP LACHER 
830 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
1433 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage

Ridgewood Ave.,
Jounty of Kings, to 
(remises.

hereby given that License No.

to 
the 
141

H. R.
141 Ridgewood Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6968 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
136 Hopkinson Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LUIGI
136 Hopkinson Ave.,

SACCO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
GB 
to 
the 
104

1058 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Avenue, Borough of Brooklyn.

County of Kings, to be consumed off 
premises.

JEROME CALANORINO
104 Lewis Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
262 Lewis 
County of 
premises.

No.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

262 Lewis
LOUIS SIGMAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

> ........ ■■■■— —......... -

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10440 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

HARRY ZEID & ISIDORE LERNER 
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
112 North 
County of 
premises.

Henry St., 
Kings, to

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

112 North
BERNARD
Henry St.,

McMAHON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Jiereby given that License No. 
GB 2078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
121 Howard Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY M.
121 Howard Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HEINZ ELMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Ko. 
GB 1572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
709 •— 6th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM 
709 —> 6th Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

STERNBERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic ^leverage Control Law at 
918 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE GREENBERG
918 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2278 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROMAN KURPIESKI
1019 Manhattan Ave., Broooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7334 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SAMUEL & ISIDORE RUDICK 
503 Cortelyou Road, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1534 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
1202 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHANNA 
1202 McDonald Ave..

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SCHROEDER
Brooklyn, • N. Y.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bė consumed off the

HASE
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 1951 has been issued to the undersigned 
’.o sell beer at retail under Section 107 of 
.he Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 — Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

1621

NOTICE
GB 1100

ISEA
Ave. U,

ABDALLA
Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2219 Voorhies Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

No.

JOHN DETTER
2219' Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
375 — 18th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY EDEBOHLS
18th St., Brooklyn, N. Y.375

Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo
Moterų ir Vyrų Atydai!

Gražūs Natūraliai žvilganti Plaukai kaip Moters taip ir Vyro, 
Padabina Jūjų Gražią Išvaizdą.

Plaukai labai mėgsta visokį su šepetuku šukavimą ir tas yra labai geras 
paakstinimas Odai, pageriha kraujo cirkuliaciją ir taipgi išvalo visas nuo
sėdas ir dulkes iš plaukų.

NOTICE i 
GB 
to 
the 
854
County of Kings,

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

Beverage Control Law at

996 has
sell beer

Alcoholic
Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn,

to be consumed off the

PAUL COOPERBERG
854 Bushwick Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10490 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
2 McDonough Street, 
County of Kings, to 
premises.

SADIE
2 McDonough St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1704 has been issued to the unersiRned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
313 Marcy 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

313 Marcy
LOUIS HOFF

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB* 6926 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL WEINTRAUB
419 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1649 han been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
298 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FRANK
298 Nostrand Ave.,

GILBERT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
282 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Fl LIPPIN A
282 Nostrand Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

BUONAVITA
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
5826 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage 

Nostrand Avenue, 
to

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
the 
316
County of Kings, 
premises.

ISIDORE
316 Nostrand Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

KATZ
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Windsor Place, 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
255 Windsor Place,

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

C. HINSCH
Brooklyn, N.

the

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

JULIAN
Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

990 has
sell bear

Alcoholic
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn,

to be consumed off the

NOTICE i 
GB 
to 
the 
369
County of Kings, 
1 premises.

EDDIE SCIIERTZER
369 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1106 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic 
389 Nostrand 
County of Kings, to 
premises.

ADOLF
389 Nostrand Ave.,

molLer
Brooklyn, N. Y.

that License No.
5807 has been issued to the undersigned 

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

NostraiM Avenue, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

AMALIA SPILIOTES 
(Purity Delicatessen)

517 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
GB 
to 
the 
517

the

Y.

No.

NOTICE is hereby given that License
2147 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic 
Myrtle

GB 
to 
the 
427
County of 
premises.

427 Myrtle

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

GONZALO MOLINA
Avenue* Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5879 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
195 Irving 
County of 
premises.

Beverage Control 
Avenue,

Kings, to be consumed off

Law at
Borough of Brooklyn, 

the

195 Irving
CARL BRUGMANN
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is
GB 1855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
4402 — 5th Avenue, 
County bf Kings, to 
premises.

4402 5th
JOHN 

Ave.,

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

CONTOS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
3324 Tilden Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

3324 Tilden
ESTHER 
Ave.,

ZINDMAN
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

10158 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 of

Alcoholic Bevorage
Bedford Avenue,

JOHN JACKLITSCH

the KRISLAIGIRION!
Market)

Brooklyn, N.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

107 of 
iw at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Delicatessen)
Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 
to 
the 
167
County of Kings, to 
premises. 
LOUIS JACKLITSCH,

& DANIEL BIBBO 
(Bedford

167 Bedford Ave.,

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
902 Cortelyou Road, 
County of Kings, to 
premises.

RUDY 
(Rudy’s 

902 Cortelyou Road,

NOTICE is 
EB 257 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
119 Church 
County of 
premises.

119 Church

NOTICE

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

Beverage
Avenue,

Kings,

LEO 
Ave.,

107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

GORELICK
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
EB 444 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
75 Stuyvesant Ave., 
County of Kings, to 
premises.

PHILIP ALTMAN 
75 Stuyvesant Ave.,

at retail under Section 
Beverage Control Law at.

Borough of Brooklyn.
be consumed on the

& JOSEPH EAGER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 193 Dean Street, Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
MARIO EGRINI & JOSEPH VENTURING 

(Dean Bowling Academy)
1193 Dean St., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 336 has 
to sell beer, 
the Alcoholic 
1191 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOHN ROCHFORD
1191 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1533 — Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
EDMUND G. LAWLER & JAMES LAWLER 

(Lawler Bros.)
Broadway, Brooklyn, N. Y.1533

NOTICE is hereby given that License 
GB 5940 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY MONTEVERDI 
114 Nostrand Ave., • Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1820 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 

I County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LENA IMPERIALI
610 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

tiie

NOTICE is hereby given that License 
GB 2298 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
329 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE GREENSTEIN
329 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
EB 445 has 
to .‘■■ell beer 
the Alcoholic
1825 Emmons Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NICHOLAS CONTOGEORGAKOZ 
(Nick’s Sea Food Rest.)

Emmons Ave., Brooklyn, N.1825

the

No.

hereby given that License No. 
1612 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 107 of 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off

NOTICE 
GB 
to 
the 
178
County of Kings, 
premises.

MARION MACK STEWART 
178 Jefferson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

the

No. 
GB 10561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

the Alcoholic
9224 —■ 3rd Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
3rd Ave.,9224

ZOLOTOR
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
383 Hewcs 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of 

Kings, to be consumed off

No.

Law at 
Brooklyn, 

the

383 Howes
SIMON GETREIDER
St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
9862 has been issued to the undersigned 

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

Scholes Street. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

t RALPH MAGGI
37 Scholes St., Brooklyn, N.

No.
GB 
to 
the 
37

the

Y.

NOTICE ik hereby given that License 
EB 583 has been issued to'the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2573 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed on

2573 Pitkin

No.

the

NOTICE is hereby given that License 
EB 1507 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
386 Grand 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, Borough of

Kings, to be consumed on

386 Grand

REIKIA DAILYDŽIŲ
$1.87'/z l VALANDĄ; DEVYNIŲ VALANDŲ DIENA 

Prie Namų Statybos. 6 iki 8 mėnesių darbo, Princeton, New Jersey.
TELEFONAS PRINCETON 2805.

WILLIAM L CROW CONSTRUCTION CO.,
P. O. Box 643, Princeton, N. J. (162)

_______________ ______________’............... .. —>_________

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
neatsiranda 

leidėjų nėra, 
nėra, verkia

parašė ilgoką 
kupiną dejonių ir

rašyti, kadangi 
joms leidėjų. Gi 
nes skaitytojų 
Aistis.

P-n as Aistis 
straipsnį, 
sielvartų.

Prieš keletą mėnesių#A. Vai
čiulaitis pateikė Amerikoje 
straipsnį, dėstantį lietuviško
sios kultūros merdėjimą mūsų 
krašte.

Vytautas Sirvydas kritikavo 
Vaičiulaitį, teigdamas, 
Amerikos lietuviai yra 
tai pakilę kultūroje:

—Tik žvilgterėkite,

.log 
aukš-

kiek 
mes turime saliūnų, bučernių 
ir grosernių; dar gražesnės 
kultūros jieškote, jūs, grino- 
riai! — sakė Sirvydas.

Lietuviškai kultūrai, lietu
viškai knygai, lietuviškam me
nui Amerikoje puoselėti rei
kalingas rimtas darbas.

Lietuviškos kultūros visiš
kas sužlugdymas pas mus pa
greitės, jei čia bus lemta kle
rikalinei politikai įsivyrauti: 
jei klerikalams ir jų talkinin
kas pavyks lietuvių dalį izo
liuoti nuo savo tautos kamie
no. nuo Tarybų Lietuvos. To 
jie siekiasi!

Tik. glaudžiai bendradar
biaudami su Lietuvos liaudimi, 
su josios švietimo ir meno

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Law at 
Brooklyn, 

the

hereby given that 
been issued to the

JOHN; KRAUCIUNAS
St., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
Section 107 

Control Law at
(Store St. Level) 

to

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

Beverage Control Law at

NOTICE is 
C 270 has 
to sell beer at wholesale under 
of the Alcoholic Beverage 
1910-14 Eastern P» (way
Borough of Brookly.., County of Kings, 
be consumed off the premises.

PHILIP TRETOLA
(D-B-A Parkway Beer Dists.) 

1910-14 Eastern Parkway, 
(Store St. Ix(vel) Brooklyn. N.

NOTICE is 
EB 591 has 
to sell beer 
the Alcoholic
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY BRO UN.STEIN
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 499 has 
to sell beer 
the
77 Engert 
County of 
premises.

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

Alcoholic Beverage Control 
Avenue, Bdrough of ]

Kings, to qe consumed on

Law al
Brooklyn, 

the

Engert
CHARLES BINDERT
Ave., Brooklyn, N.

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

Beverage Control Law at

No.NOTICE is 
EB 349 has 
to sell beer 
the Alcoholic
Prospect Park Zoo (Flatbush Ave.), Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT L. CUNNINGHAM 
(Menagerie Rest.)

Prospect Park Zoo 
Flatbush Ave., Brooklyn, N.

No.

MOTERYS
ATRINKIMUI NAUJŲ VILNONIŲ ATKAR

PŲ. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
GERA ALGA

9-11 BOERUM ST., BROOKLYN.
(161)

5
MOTERYS VALYTOJOS

P.M. iki 11 P.M. 30 vai., 5 dienų i
The F. & Schaefer Brewing 1 

430 Kent Ave., Brooklyn.

savaitė.

(160)

pajėgsime įskilti 
visuomeniniu gyveni- 
ryškesnę kultūros ki-

įstaigomis, 
mūsų 
man 
birkštį.

Ne izoliacija reikia skelbti, 
bet kooperacija!

Nejieškokite, ponai, Šaltinė
lio pabėgėliuose,* kadangi pa
tys pabėgėliai yra sausa ske
veldrėlė, atskilusi nuo lietu
vių tautos.

Pirmos lietuviškos spaus
dintos knygos 400 metų su
kakties proga pradėkite persi
orientuoti. Matysite, visam 
reikalui bus sveikiau.

Maskva. — Valstybinė 
Sovietų leidykla planuoja 
išleist kuo geriausius tinka
mų raštų vertimus rusų 
kalba.

La Grange, Ind. —Amish 
ir Mennonite religinės sek
tos vadai grūmojo išmest iš 
“viernųjų” skaičiaus tuos, 
kurie įstos į CIO uniją.

Paryžius. — Keturių Di
džiųjų užsieniniai ministe
rial pradėjo svarstyti Vo
kietijos dalykus.

PRANEŠIMAI

NOTICE is hereby given that License 
EB 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bfevei'age 
1133 Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

1133 Sutter
ANNA 

Ave.,
SIEGEL

Brooklyn, N. Y.

Nereikia pamiršti to, jog Oda yra Valy
mo Organas. Prakaituodamas žmogaus 
kūnas apsivalo nuo netikusių medžiagų 
per Odos skylutes ir tas nešvarumas pasi
lieka plaukuose kas sudaro nemalonų, dvo
kiantį kvapą. Vasaros laiku ypatingai, pa
tartina bent vieną sykį į • savaitę gerai iš
plauti plaukus. Nevartokite muilo plaukų 
plovimui, nesvarbu kokis jis nebūtų, šių 
dienų dailės mokslas surado, jog muilu 
išplauti plaukai praranda naturalį gražu
mą, žvilgėjimą, minkštumą, llaunumą ir tt.

Dabar, kad išvalyti plaukus ir nepaga
dinti jų, tai vartokite Thomson’s Aroma
tic Camomile Shampoo irstai kokią naudą 
iš to gausite: 1. Thompson’s Aromatic Ca
momile Shampoo, prašalina visas liuosas 

plalskanas. 2. Plaukai pasilieka minkšti kaip šilkas. 3. Pasilieka ant plaukų 
natūralia žvilgėjimas (highlight). 4. Prašalina visokį iš plaukų nemalonų 
prakalto dvokimą ir tik pasilieka malonus Ramuliukų žiedų Shampoo 
kvapsnis. Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo yra padarytas iš 
Cocoanut, Daržovių aliejų (nėra muilo) ir Ramuliukų žiedų sunkos (ex
tract). Mes užtikriname, kad dar nėra tokio gero Shampoo ant marketo, 
kaip Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo. Mes turime pasitikėjimo 
žmonėse ir užtikriname, kad ir jums jis patiks. Thomson’s Aromatic Ca
momile Shampoo yra labai ekonefrniškas dėl vartojimo, iš vieno buteliuko 
galima padarytai nuo 28 iki 30 Shampoo, taip kad kainuotų nuo 3 iki 4 cen
tų vienas Shampoo.

Taigi, nelaukite nieko, tuojaus prisiųskite $1^.00, o mes tuojaus pasiųsime 
buteliuką Thomson’s Aromatic Camomile Shampoo, per paštą. Pašto lėšas 
apmokame.
'P. S. Važiuojant ant vakacijų, nepamirškite pasiimti Thomson’s Aro

matic Camomile Shampoo buteliuką.
THOMSON’S NATURAL FOOD CO. 

45-42—41st Street. Long Island City, N. Y.

NOTICE is
GB 6873 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3414 Tilden Ave. & 334 East 
Borough of Brooklyn, County of. 
be consumed off the premises.

ERNEST WALTHER
3414 Tilden Ave. & 
334 East 35th St.,

Law at 
35th St., 
Kings, to

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thqt License No. 
GB 8950 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
458 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
458 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILIP GOLDBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is 
EB 317 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1007 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. NEARY
1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control

NOTICE is hereby given that License' No. 
EB 581 has been issued to ,the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
750 Court 
County of 
premises.

Beverage Control Law al 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

750 Court
ALICE ROEDER

St,, Brooklyn, N. Y.

Nusipirkite Gerus Čeverykus
Tokius, Kurie Pagelbės Jūsų Sveikatai
Prisiųskite man savo kojų size: ilgį ir plotį 
o aš prisiųsiu jums 
greit, kaip galima.

čeverykus C. O. D. taipf

Su mano išdirbystės 
kaip oru—airotread

čeverykais vaikščiosite
I

čeverykai.
Jie yra išdirbami Montello, Mass, tai geriausi 

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:
W. YURKEVIČIUS,

P. O. Box 63, Montello, Mass.

čeverykai

*

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

Beverage Control Law

448 has 
sell beer

Alcoholic Beverage Control Law at 
New Ixits Ave., Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 
to 
the 
417
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAMUEL S. & LEO GORELICK 
(Gorelick’s Delicatessen)

417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1499 has been issue to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
184 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JACOB PALNSZEK & JOHN ZIELINSKI 

184 Bedford Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control Law at

671 has
sell beer

Alcoholic
Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
EB 
to 
the 
325
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BAILEY
325 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 686 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408-10 South 2nd St., & 409 Howes St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH B. KATZ 
(Joe's Delicatessen) 

408-10 South 2nd St., 
409 Hewcs St., Brooklyn, N. Y.

C 
to 
of
1

hereby given that, 
been issued to the 
at wholesale under

License No. 
undersigned 
Section 107

NOTICE is 
195 has 
sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at
Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 

County of Kings, to be consumed off 
premises, 

ABRAHAM BACKINOFF 
(Standard Beer Dists.)

1 Lewis Ave., Brooklyn, N.

the

BROCKTON, MASS.
LLD 6 kp. piknikas įvyks liepos 

13, 14 dd.. Liet. Taut. Namo Parke, 
Keswick Rd. 
šokiai, 
7:30 v. v. Charlie Thayer 
gros šokiams. Sekmadienį, 
d., piknikas prasidės po pietų, bus 
muzika, sportų, valgių ir gėrimų. 
Abiem dienom, automobiliam park
ing 
tui.

prie Winter 
valgiai, gėrimai.

St. Bus 
Pradžia 

orkestrą 
liepos 14

License No. 
undersigned 
Section 107 

at

272 
sell 
the

to
of
1 16-152
County

hereby given that 
been issued to the 
at wholesale under

NOTICE is 
has 
beer 
Alcoholic Beverage Control Law
South I t St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

WEST HAVEN BEER & ALE, INC.
146-152 South 1st St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
761 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises, 

KRESSE DISTRIBUTING CORP.
761 Humboldt St., Brooklyn, N.

the

License No. 
undersigned 
Section 107

ir žmonėms įžanga j parką vel- 
Kvicčia Kom. (159-160)

SCRANTON, PA.
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks 14 d. liepos, pas E. 
Gelcžauskicnę, 1210 Blair Ave., 2 v. 
dieną. Visi draugai dalyvaukite, 
nes turime aptarti apie rengiamą 
pikniką, rugpj. 25 d. Taip pat yra 
ir daugiau svarbių reikalų. P. Šle
kaitis, sekr. (159-160)

NOTICE is hereby given that 
C 188 has been issued to the 
to sell beer at wholesale under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
126 Morgan Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRANCIS JOSEPH WASSELL 
Ave., Brooklyn, N.126 Morgan

the

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

Beverage Control Law at 
in the Mill Basin

NOTICE is 
CB 432 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Interior Basin in the Mill Basin District, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed on the premises,

HUDSON RIVER YACHT CLUB, INC. 
Interior Basin in the Mill
Basin District, Brooklyn, N. Y.

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

Beverage Control I.aw
Street,

NOTICE is 
CB 420 has 
to, sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
316 —- 18th Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be ęonsumed on the 
premises.

SGT. HARRY WILLIAM STENECK 
(Post 601)

Veterans of Foreign Wars of the U. S. 
316 —- 13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that
RL 9122 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 604 Rogers Avenue. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McCORMICK
Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

604 Rogers

NOTICE is 
L 5254 has 
to sell wine 
107 of the 
at 7 New 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

MONTROSE LIQUOR STORE, INC.
7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail 
Alcoholic Beverage

Montrose Ave.,

under Section 
Control Law 
Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 778 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2009 Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MORRIS WEINRIB
2009 Eastern Parkway, Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1780 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Uontrol Law at 31*3 
Nostrand AVe., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to

BENJAMIN 
313 Nostrand

No.

be consumed off the premises. 
STERN & JOSEPH STERN 
Ave,, Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. liepos, 6 v. v.. 735 Fairmount 
Ave. Užsimokėkite už šiuos metus 
duokles kurie dar nemokėjote. Sek
retorė. (159-160)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. rengia pikniką, lie

pos 14 d., įvyks Mrs. Ona Bartašie- 
nės darže, 7822 Lyons Ave. Kvie
čiame visus dalyvauti. Olga Fcrgis, 
Fin. Sekr. (159-160)

EASTON, PA.
L. D. S. 51 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 14 d., 2 vai. dieną, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 631 Walnut Street. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. Evelyn Farion. Sekreto
rė. (159-160)

HARTFORD, CONN.
Amerikos Lietuvių Demokratų 

Kliubo susirinkimas įvyks liepos 12 
d., 7:30 v. v., 227 Lawrence St. Visi 
nariai dalyvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. F. J. Repšys, sekr. 
(159-160)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė 

darbo, 
ranki, 
gaitė, 
žiaus. 
prie lengvo stubos darbo, 
gera, 
jūrų, 
prašomo kreiptis pas: Mrs. Raktis, 
413 E. 17th Street. North Wildwood, 
N. J. Telefonas Wildwood 10261.

(159-164)

prie namų 
pageidaujama, kad būtu pa- 
Arba gali atsišaukti ir mer- 

nejaunesnė kai 17 m. am- 
Turi būti švari ir patyrusi 

Mokestis 
Labai gerai vakacijai prie 

Dėl . daugiau informacijų,

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, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus 
DEKENS OINTMENT, arba 
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00 
4-oz. $2.00, Ekstra didelė 
16-oz $5.00.

DEKEN’S OINTMENT CO 
P. O. Box 666, Newark 1, N. 9,

įsigyk 
rašy-

dėžė
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Marcantonio Remia 
Baldwin^

UN Posėdžiai Penkiose 
Kalbose

Zablackas ir Duktė 
Adelė Floridoje

Demonstracijomis Paskelbs 
Pirkėjų Streikų

Svečiai iš Newark 
Ir iš Detroit

Maspethietis Jurgis Zablac
kas ir duktė Adelė Pakalniš
kienė praeitą savaitę išvyko į 
Clearwater, Floridą.

Priežastis jų tokio no laiku, 
ne su paukščiais skridimo, ka
da visi iš ten skrenda čionai, 
—darbas. Firma, kuriai jiedu 
dirbo čionai, New Yorke, pra
šė juos vykti firmos atsakin
giems darbams tenai.

Adelė yra knygvedė, dir
banti firmai jau per eilę molų. 
Knygvedystės darbą jinai pra
dėjo būdama dar mergiščia, 
dienraščio Laisvės raštinėj. Iš 
čia jinai pasitraukė išeidama 
šeimos auklėti. Dukrelei Pra
nute] kiek paaugėjus, ją glo
bojo Adelės motina 
Zablackienė, o pati 
išėjo į darbą.

Jurgis Zablackas
laiką dirbo Laisvėje, 
prižiūrėtoju, bet karo 
dirbo mašinšapėj. Tokiam 
darbui jis išsiųstas ii’ tenai.

Kaip ilgai jiedu ten liksis, 
sunku
nuo to, kaip patiks nauja ap
linkuma, 
lė rašo, 
tinka.

Aišku,
kad jiems ten patiktų. Patiks, 
gali dar ten ir apsigyventi 
mums iš to būtu 
Abu yra visų mūsii organiza
cijų nariai. Adelė

Antanina
Adelė vėl

to.ių organizacijos nusistatė 
pradėti vartotojų streiką lie
pos 23,-čia. Už streiką jau pa
sisakė 70 žymių organizacijų 
— vartotojų, veteranų, pilieti
nės ir labdaringos.

Streiko ‘pradžiai paskelbti 
įvyks mieste penkios įspūdin
gos demonstracijos”’vienu kar
tu. Trys iš tų bus pačiame 
New Yorke, po vieną Bronxe 
ii- Brooklyne. Streiką skel
biančiosios organizacijos pa
žadėjo šimtus liuosnorių de
monstracijos paradui. Planą 
paskelbė Mildred A. Gutwil
lig, New York o Miesto Varto
tojų Tarybos pirmininkė.

Demonstracijomis bus gar-

sinamas streikas, publika ra
ginama streiko laiku nepirkti 
nieko tokio, be ko žmogus ga
li būti gyvu. Demonstrantai 
maršuos parade po parinktas 
žymiausias prekyviečių sritis.

PRIEŠ KĄ STREIKUOS
“Protestas nėra taikomas 

prieš tas įstaigas, kurios ban
do prilaikyti kainas nuo kili
mo,” sako Mrs. Gutwillig. 
“Jis taikomas prieš tuos ne
atsakingus senatorius ir kon- 
gresmanus, kurie užmušė 
OPA specialių biznio interesų 
naudai. Jis taikomas prieš 
claugmeniškai pardavėjus ir 
fabrikantus, kurie sulaikinėja 
prekes laukdami betvarkiškai 
aukštų kainų.”

Antradienio popietį Laisvės 
įstaigoj lankėsi Petras ir Ona 
Kazakevičiai, n e w a r kiečiai. 
Su jais kartu buvo William ir 
Helen Wall ir Juozas Dum
čius iš Detroit, Mich. Dumčius 
yra Kazakevičienės brolis.

Svečiai iš Detroito atvyko 
pas dd. Kazakevičius praleisti 
keletą 
York o 
sykiu 
Helen 
sūnis
Mitskis.

Petras Kazakevičius apdo
vanojo dienraštį Laisvę su $2.

Svečiai išvyko atgal į New
ark ą.

dienų Newarke ir New 
apylinkėje. Iš Detroito 

atvyko Wall’u duktė 
ir Kazakevičienės brol-

(nephew) Algertas

lankėsi Laisvėje

Rep

Kongresmanas Vito Marc
antonio, Amerikos Darbo 
Partijos New York o apskrity
je pirmininkas, pareiškė, kad 
jis rekomenduos savo partijos 
komitetui remti kongresmaną 
Joseph Clark Baldwin, kandi
datą į Kongresą iš New Yor- 
ko 17-to kongresinio distrikto.

J dabartinį Kongresą Bald
win buvo išrinktas republiko- 
nų tik i et u.

Marcantonio pastebėjo, kad 
Baldwinas anaiptol nėra dar- 
bietis. Tačiau jis visgi parėmė 
daugelį pažangių bilių ir tuo- 
mi užsitraukė reakcinės repu- 
blikonų partinės mašinos rūs
tybę. Reakcininkų išstojimas 
prieš Baldwino nominavimą ir 
iš naujo išrinkimą, sako Marc
antonio, rodo, kad jis ką nors 
gero eiliniams piliečiams 
darė.

United Nations šapoj-, Lake 
Success, L. 1., įrengiama te
lefonai, kuriais vienu kartu 
perduos posėdžių dalyvių kal
bų vertimus penkiose kalbose. 
Vyriausiomis penkiomis bū
siančios anglų, francūzų, rusų, 
chinų ir ispanų. Klausytojas 
galėsiąs nusistatyti priimtuvą 
ant bile kurios iš jų.

irgi tūlą
namo

LPTK BROOKLYNO SKYRIUS RENČIA 
PIKNIKĄ, RUGPJ. 11, LINDENE

4. / z

at-

pasakyti, priklausys

darbo sąlygos. Ade- 
kad kraštas jai pa-

mums nesinorėtu,

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
susirinkime, įvykusiame birže
lio 27-tą, nutarta surengti 
nikniką. Jis įvyks rugpjūčio 
(Aug.) 11, Lithuanian Liberty 
Park, 3 10 Mitchell Ave., Lin-

nuoLietuvai, nukentėjusiai 
karo ir žvėriškų fašistų.

Brook lyno Aido Choras 
jau pakvietimą priėmė ir or
ganizuoja busą. Iš kitų chorų 
tuomet dar tebebuvo laukia
ma atsakymo.

Komisija 
gauti 
m ai.

Liepos 9-tą laisviečius 
lankė Antanas Lakitskas iš 
Coaldale, Pa., Laisvės skaity
tojas ir prietelius, narys to 
miesto lietuvių organizacijose. 
Ta proga paliko $5 dovanų 
savo dienraščiui.

tuo-
VIEŠNIA Iš ŠIAURIŲ

O 
skriauda.

den, N. J.
Nutarta

Brooklyno 
rus. Yra reikalas visiems da
lyvauti. Padarysime parengi
mą sėkmingu, bus pagalbos

pakviesti visus 
ir apylinkės cho-

at-

dainuoja 
Aido Chore ii’ būna Maspetho 
kuopoms didele pagalba se- 
kretorystėse. O jeigu jiedu ten 
apsibus, tai nereiškia, kad jų 
dviejų užteks. Su laiku gali 
išvilioti ir kitus — Zablac- 
kienę ir Pakalniškį Praną su 
dukrele Pranute. Tai reikštų 
netekimą dar trijų choristų, 
vienam chorui mokytojaus ir 
pianistės ir nuostolį kuopoms 
ir pramogoms. O Laisvės 
spaustuvė vėl prarasti! gerą 
raidžių rinkėją.

Geriems draugams Zablac- 
kui ir Pakalniškienei vis vien 
linkime laimės kitame mūsų 
šalies krašte! D-ė.

Liepos 9-tą į Brooklyną 
vyko jaunuolė Gloria' Durant 

taipgi darbuojasi iš Alaskos susivesti su brook- 
solisčių-solistų progra-; lyniečiu veteranu, buvusiu 

saržentu William Henry Mc
Mullen, gyvenančiu 3005 
nu e L. Vienas iš josios 
buvo eskimo kilmės.

A. Mureika, 
Brooklyn# skyriaus 
sek r.

tėvų

Kas Užsimanė Moterų? Apgavęs Veteraną, Na-
Pa i ū r i o Sa rgy b os 

New Yorke pradėjo 
nustatyti, kas ir dėl 
dino ant laivo Ada Behan tris
iranų moteris ir vienos iš jų į 
sūnų. Ant laivo, sako jie, pii 
miau niekad 
neatsistojo, o

viršenybė 
kvotimus 

ko užves-

mo Savininkas Teisme
MIRĖ

Norį Nubaltinti Negry 
Užmušėjus

moters nei 
dabar...

New Yorke vienas namo sa- 
Įvininkas dr. Joseph J. Lord),

5 m., W. 8th St., pašauktas 
'teisman pasiaiškinti, dėl ko jis

koja j negrąžina veteranui Joseph 
įLaMonica apartmento. Sku.n- 

, ide sakoma, kad savininkas ve- tiek ' v .
čvsta |^eranjl apgavo, prašydamas is- 

.... . . ‘ /_ įeiti, kol narna pertaisys, betkiek tuomi, kad čia gale- . .v_. ‘ ... .. jam įsejus pasimojo parduo- įsmugeliuoh !, vt.. , ,. ti narna, kaipo tuščia,kvotos. O tie i ___ :, . . I Prokuroro padejeias gyventojai, I v .. . ... , ! horn zadeio reikalautisave teisindamiesi, priplepa v. .. . .
. , . , 1 ■ t gražinti veteranui,visokiu, toms moterims zalm- '■ 

gų dalykėlių.

Laivo kapitonas Frank IT. j Slaugės Retai Ateina 
ITass, pavyzdin, sako nieko ______
nežinojęs apie moterų būvi-. Laukiančiam slaugės atei

nant prie lovos ligoninėj ar į 
namus valandos yra labai il
gos. Greičiausia už tai apkal
tinama slaugė, kuri, paga
liau, vistiek ateina, nors ir pa
vėluotai.

aišku, noViršenybė.
jau susidomėjus laivo 
ta, 
ięs būti tikslas
imigrantes be 
laivo nuolatiniai

teisindamiesi,

Ei Ti
bi; ta

Lillian Fogelman (Did va
liute). 37 m. amžiaus, gyveno 
121 Central Avė., Brooklyne, 
mirė liepos 9 d., St. Catheri
ne’s ligoninėje. Kūnas pašar
votas pas jos motina, namuo
se. 38 Pine St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvykš liepos 12' d.. 
Šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą, Michael, tėvus Kazimie
rą ir Barbarą Didvalius, tris 
seseris, Mary, Anna ir Agnės 
ir du broliu John ir Charles.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva. 
231 Bedford Ave., Brooklyne.

pa-

fr

MASPETH, N. Y.

PARDAVIMAI

Valandos:

pr O

Tel. SOuth 8-5569

Undertaker & Embalmer

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

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

BASIL RATHBONE, filmo- 
je “Heartbeat,” dabar visuo
se RKO teatruose, Brooklyne.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

ALDLD 138 kp. ir LDS M kp. su
sirinkimai jvyks liepos 11 d., rusų 
name, 56-58 61st St.. 8 v. v. Kvie
čiame visus narius dalyvauti laiku 
nes yra svarbių reikalų aptarti. V. 
Karlonas. (158-159)

praradi-
šios miesto dalies
kuriais daugiausia

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Ralių, Koncertų, Bankletų, 
Ve»tuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steiėius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

RANDA VOJIMAI
j Pisirandavoja vienas fornišiuotas 
' kambarys ir taipgi light housekeep-

ti lengvus valgius), su gesu ir van
deniu. Kreipkitės pas Mrs. Swan
son, 189 So. 2nd Str., Brooklyn, N.
Y. (159-160)

REIKALAVIMAI
Reikalinga šeima prižiūrėjimui 6 

šeimynų namo. Atlyginimui 6 kam- 
Vartotoju organizacija, liepos i barių apartmentas su visais im- 
_ , ; ” . _ ...... Ipruvmentais ir alga pagal susilari-9-tą susauke masini susirinki-Į mą. Reikalinga $200 kaucijos. Sa
ma apsvarstyti planus ir susi- Vininkė apleidžia miestą ir visi rci- 

‘. ... ‘ .. v. kalai bus pavesti namo priziureto-
mobllizuotl veiksmams. Čia I juj. Kreipkitės j Mrs. Butkus, 
kalbėjo Miesto Tarybos narys i 334 Chauncey St., Brooklyn. N. Y.
Benjamin J. Davis, komunis- • 
tas; Charles Collins, unijų va-

V aisti jos 
kalbėto-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 

. sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmallavojų 
įvairiom spalvom,

JONAS STOKES '
512 Marion St., Brooklyn 

Kumpai Broadway lr Stone Are.
prie Chauncey St., Broadway Lina

Tel. GLenmore 5-6191

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Literatūros Draugi- I Sa’ZiS:

luMllBMMSaMMl MMHmB

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

TEL. EVERGREEN 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Carmella Ingenito, 6 metų, 
4 5 Beadel St., Brooklyne, ta
po užmušta nukritus nuo dvi
račio po troku. Ją vežiojusi 
vyresnė mergaitė išliko nesu
žeista.

Harleme Planuoja
Rendauninky-Pirkėjy
Streiką

Harleme, kur rondos buvo 
per laikus aukštesnės ir mais
to kainos keliamos taip spar
čiai, kad ten gyvenančiai 
biednuomenei gręsia alkio pa
vojus, mobilizuojasi eilei de
monstracijų ir mitingų, pikie- 
tams ir streikui prieš kėlimą 
rendų ir kainų.

Jungtinė Rendauninkų ir

jos pirmos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienio va
kare, 8 vai., Laisvės svetainėj.

i 419 Lorimer St., Brooklyne.
i Nariai prašomi ateiti užsimo- Į 
■ keti. Ii' kitų žmonių paklaus-' 
| kite, ar yra LLD nariais. Jei , 
I nėra, tai atsiveskite ir prira- J 
šykite.

Organizatorius, G. K.

grab. J. Garšvos

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

'M' :

W-?

Stephen Yanuskes, 61 m. 
amžiaus, gyveno 232 Metro
politan Avė., Brooklyne. mirė 
liepos 7 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas
koplyčioje, 231 Bedford Ave. 
Laidotuvės įvyks liepos U-tą, 
2 vai. dieną, Mt. Olivet kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi graborius J. Garšva.

F.W.Shalins
(Shalinskas) x

Funeral Home

Šateikiam garbinga* laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Joseph Garszva

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės 

Geri Užkandžiai

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker liepos 10- 
tos laidoje iškelia minti, kadįrną laive iki laivo išplaukimo 
gub. Dewey dabar paskelbta- iš Iran porto Khorramshar, o 
sis tyrinėjimas Freeporte už
mušimo dviejų negrų gali bū-' 
ti tik bandymas nubaltinti 
kaltininkus.

Negrus nušovė baltas poli- 
cistas Joseph Romeika, o ji 
išteisino distrikto prokuroras 
Gehrig, kuris dabar irgi pra
šąs tyrinėti. Per kelis mėne
sius žmonės reikalavo to tyri
nėjimo, bet gub. Dewey vis 
nepaklausydavo.

po pastebėjimo bandęs jas iš
sodinti kituose pertuose, bet 
nepavvkę. Gi įgula sako, jog 
tiesa, kad jis norėjęs išsodinti, 
bet tik po to, kada jos jam 
nusibodo. Sako, kad su jo ži
nia jos parvestos j laivą ir jam 
suteikusios daug linksmybės.

Moterys dabar sulaikytos 
Kilis saloje, deportavimui.

Tarybinis mažas pilietis rūpinosi, kad jis, neturėda
mas instrumento ir nemokėdamas groti, niekad nepa
matys Maskvos. Tačiau jis patyrė, kad ir lavintas 
kumštis kai kada naudingas. Mažasis sportininkas ma
tomas dramatiškai komiškoje filmoje “Hello Moscow,” 
rodomoj jau paskutinę savaitę Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd Street, New Yorke. b

Šeštadienį, 13-tą, pradės rodyti dokumentališkas fil
mas “Liberation of Turin” ir “Liberation in Europe.

Svarbiausia tų pavėlavimų 
priežastimi yra stoka slaugių. 
O stoka yra dėl to, kad jų 
darbo sąlygos labai sunkios, 
darbas ne gana apmokamas.

Miss Marie Knowles, Brook- 
lyno Lankančių Slaugių Są
jungos direktorė, sako, kad 
namuose lankančių ligonius 
slaugiu; jos organizacijoj viso 
randasi tik 110 registruotų 
slaugių, 9 kadetės ir 6 prak
tikantės. O Brooklynui būti
nai reikėtų 450 tokiu slaugių.

Ji nurodo, kad Bostonas, 
turįs 780,000 gyventojų, turi 
88 namuose lankančias slau
ges, o Brooklynas. turįs apie 
keturis kart no tiek gyventojų 
turi tik 22 slauges daugiau.

Greta stokos personalo, tar
nyba ansunkina ir miesto dy
dis. Esą aprokuota, kad 
Brooklyno slaugės turi pra
leisti 23 nuošimčius darbo lai
ko kelvie, iškaitant keliones 
i tas dalis miesto, kur reikia 
ilgai važiuoti busais, kartais 
arti pusvalandžio buso laukti. 
Miestas joms sutaupytu daug 
laiko davimu automobilių.

Jonas Grisaitis, 63 m. am
žiaus, gyveno 36 Scholes St., 
Brooklyne, mirė liepos 9 d., 
Memorial Hospital, Welfare 
Island, N. Y. Kūnas pašarvo
tas grab. S. Aromiskio koply
čioj, 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks, 
liepos 13 d., St. Johns kapi
nėse.

Velionis, paliko nuliūdimu 
sūnų Frank, brolį Peter ir dvi 
seseris Helen ir Isabelle.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-‘ 
tuvių, kitokių

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

(146-164)

d as, kandidatas Į 
Senatą ir kiti žymūs 
jai.

Nurodyta, kad, su 
mu OPA, 
gyventojai
yra negrai, kenčia dvigubą ne- 
’aimę. Kainos keliamos. Gi 
tuo pat kartu dėl diskrimina
cijos daugelis bedarbių neg
rų negauna darbų, o ir turė
jusieji darbus atleidinėjami. 
žodžiu, jie pirmiausia atlei
džiami, paskkiausia samdomi, 
mažiausia už darbą atlygina
mi.

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck ir Manjer Sti. 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LZZA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

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

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

LAIKRODŽIAI
DAIMONTAI

ŽIEDAI 
ir kitokie 
auksiniai 
daiktai

2
pahkcr Fountaninės Plunksnos

lenciūgėliai, laketukai, 
valetai ir religijiniai 

dalykėliai

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


