
Streikuoją Buffalo
Mokytojai Atmeta i
Dewey’o Siūlymą

lė

VA-

e-

. — Sus

riems Teikės naujų, netikė

. r.tai-

Pasisaugokit, Arperikos lie
tuviai, pasisaugokit’...

LĖKTUVAS PER 14 
LANDŲ ATSKRIDO 
5,000 MYLIŲ

Į Antarktįkos jūras at
plaukė žvejiniai Sovietų lai
vai,

ORAS. — Snigsią ar tįsią.

Karinis
14

Daug šiuo metu Amerikos 
lietuviuose baladojasi visokių 
politinių žulikų ir visi praJo 
aukų.

Jau net ir Keleivyje tūlas 
Sargalius verkšlena:
ga išdygsta neaiškios organi
zacijos ir pradeda rinkti pini
gus neaiškiems tikslams po 
bendra priedanga 'pabėgė
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Atsisakė Stoti su Bimba j 
Debatus.

Nusimaskavo.
Dejuoja.
Saugokit Savo Kišenius!

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 0, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

THE LITHUANIAN DAILY
A

Daug visokių veislių pabė
gėlių šiuo metu privažiavo 
Amerikon. Tūli jų jau patapo 
“kalbėtojais” ir klerikalai su 
tautininkais jiems rengia pra
kalbų maršrutus.

Pašmeižę Tarybų Lietuvą, 
pakolioję komunistus, paple
pėję niekų apie reikalus, ku
rių nežino, jie prašo klausyto
jus aukoti pinigų “Lietuvai ; 
laisvinti.”

“Lietuvos laisvinimas” — 
reiškia jiems algų mokėjimą: 
po $200 per mėnesi, —«dau- 
giau ar mažiau.

Ponai kalbėtojai nogi gali 
prastai valgyti, kur nors lūš
nynuose gyventi arba skrum- 
niai apsirengti: jie įpratę gy
venti poniškai, tad ir Ameri
koje — “Lietuvos laisvinimo” 
pinigais — jie .žada dar pagy
venti ponišku gyvenimu.

Jiems kol kas neblogai se
kasi: dar yra durnelių, auko
jančių jiems sunkiai uždirbtus 
savo dolerius!

Demokratiniai Montellos lie
tuviai buvo pasiryžę tam kelią 
užkirsti. x
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SENATORIŲ KOMISIJA 
SIŪLO VISAI UŽDARYT 

KAINU ADMINISTRACIJA

Vokiečiam Siūloma Daugiau 
Pašalpos, negu Pasauliui,— 

Pastebi Daily Worker

HOOVERIS PRAŠO 475 g 
MILIONŲ VOKIETIJAI 1

“ANT KOJŲ PASTATYTI”
Kongresmanų Komitetas Nutarė Panaikint Algas nuo Varly 

Iki Vartų ir Pakirs! Šaknis Darbo Taisyklių Įstatymui
nuelio Cellerio. Jie ypač 
smerkė prikergtus prie to 
sumanymo “pataisymus.”

Celleris, Mary Norton ir 
kiti pažangieji nurodė, jog 
tie pataisymai faktinai per
ša panaikinti Teisingų Dar
bo Taisyklių Įstatymą, ku
ris nusako 40 valandų dar-

Montelliečiai šitaip tautinin
kams ir klerikalams sakė:

—Gerai, jūsų ponai kalbė
tojai skelbia, būk jie žiną pa
dėtį Lietuvoj. Mes sakomi1, jie 
meluoja. Jūs sakote: neperse
niai grįžęs iš Lietuvos A. Bim 
ba meluoja. Kodėl nesurengti 
debatų? Jūs pastatykite savo 
kalbėtojus — Grinių, Skipitį, 
Padalskį ar kurį kitą “aukštą 
poną,” o mes pakviesime Ant. 
Bimbą. Tegul jie atsistoja es
tradoje ir pasako, kas dabąr 
Lietuvoje vyksta; tegul visuos 
menė išgirsta!. . .

Na, ir kas po to sekė?
Iš sykio Montellos tautinin

kai buvo beveik jau sutikę sta
tyti į debatus su Bimba savo 
ponus kalbėtojus. Bet pagal-1 pažangūs demokratai, vado- 
vojus, juos ėmė baimė krėsti: •• vaujami kongresmano Ema-

• ims Bimba atsistos ir prieš vi-! 
suomenę jų kalbėtojus numas- 
kuos, parodydamas jų tikrą 
veidą, na, ir kas tuomet bus?! 
Niekas daugiau jiems neduos 
nei geresnio žodžio!

Po “apsidūmojimų” p. Jur- 
geliūnas atsako A. Saukai:.

“Mūsų kalbčtoj’ai. . . nestos 
j debatus prieš A. Bimbą. . . ”

Kodėl ne?
Todėl, kad bijo.
Jie gali “monkyti” žmones 

tuomet, kai žino, kad jiems 
nereikia skaitytis su savo žo
džiu, bet negali atsistoti ten, 
kur už kiekvieną žodį teks at
sakyti prieš publiką!

Gerai padarė mūsų draugai 
Montelloje, kviesdami tauti- 
ninkus-klerikalus į debatus. 
Jau pats atsisakymas deba
tuoti juos gražiai nukaukuoja.

Washington. — Senato lė
šų komisija 6 balsais prieš 
5 pasiūlė “leisti Kainų Ad
ministracijai savo reikalus 
tvarkiai užbaigti ir visiš
kai užsidaryti” birželio 30 
d. Tatai reikštų galą ir gy
venamųjų namų rendų tvar
kymui. (

Dar esą žinia, ar platusis bo savaitę ir nemažiau kaip 
senatorių komitetas užgirs 40 centų algos valandai, 
tą pasiūlymą. Pataisymai siūlo ■ pripa-

Kongreso atstovų rūmas i žint “vietinius papročius”, 
kiek pirmiau nubalsavo ne i kiek darbininkas turi dirbti 
tik naujų lėšų neduoti Kai- ’ ir kiek jam algos mokėti, ir 
nu Administracijai, bet at- uždraudžia reikalauti iš 
imti ir seniau paskirtas jai samdytojų atlyginimo, jeigu 

samdytojai “be blogos va
lios” laužė tą įstatymą, 
skriausdami darbininkus.

Kongreso atstovų rūmas 
jau pradėjo spręsti šį suma
nymą.» ___ _______

100 Metų Panelė Peikia 
Jaunąją Kartą

Providence, R. I. — Pane- 
Sara Mason, minėdama

100 metų savo amžįaus su
kaktį, buvo reporterių už
klausta, kokių patarimų ji 
galėtų duoti dabartinei jau
najai kartai. Sara atsakė, 
jog naujoji karta “taip su
gedus, kad nėhus jai naudos

lešas.
Prieš Atlyginimą už Laiką 

Nuo Vartų iki Vartų 
Kongresmanų taisyklių 

komitetas dauguma balsų 
užgyrė sumanymą panai
kinti darbininkų bylas teis
muose, reikalaujančias atly
ginimo už praeityje sugaiš
tą laiką nuo įėjimo pro fa
briko duris iki pačios darbo 
vietos ir už sugrįžimo lajįką 
ikUduru.

Už tokį pasiūlymą balsa
vo republikonai ir dešinieji 
demokratai komitete. Jiems 
smarkiai priešinosi penki

; Žymūs Amerikos Liberalai Aštriai Smer-
I •

kia Persekiotojus Gerharto Eislerio, Aus
tro Komunisto, Kovotojo prieš Hitlerizmą

New York Daily Worker, 000,000 per sekamuosius 6 
atsiliepdamas i H o overio ; mėnesius.

“Tuo, tarpu šios šalies val- raporta is Vokietijos, sako. ,v. . ' . 1 , . ,1 dzia ir kongresas sustabdo
“Hooveris! perša išleisti■ bet kokią pašalpą Baltaru- 

$567,000,000 Vokietijai mai-i sijai ir Ukrainai ir reika- 
tinti ateinančiais finansi- Jauja, kad Rusija sugrąžin- 
niais metais. Tai beveik dvi-i tų duotus jai (karo metu) 
gubai tiek, kaip Amerikos 
valstyb. departmentas pra
šo paskirti pašalpoms visai 
Azijai ir europiniams kraš
tams. Iš savo reikalaujamos 
pinigų sumos Hooveris nori 
išleist (Vokietijai) $384,-

laivus; o Hooveris prašo 
duoti vokiečiams 75 Liberty 
laivus.

“Jis taipgi puola rubežių 
pakeitimą lenkų tautos nau
dai, tos tautos, kurios naciai 
išžudė 6 milionus žmonių.”

\ *

Pasak Hooverio, tai “Europos Civilizacija” Priklausanti nuo 
Amerikos ir Anglijos Paramos Vokietijai '?

Washington. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Herbertas Hooveris ra
gino šią šąli suteikt 475 mi- 
lionus ir 500 tūkstančių do
lerių paramos vakarinei Vo
kietijos daliai, kuri užimta

iš Vokietijos Hooveris grau
dena, kad vokiečiai dabar 
vargstą ir alksta “aršiau, - 
negu bet kuri tauta per 100 
metų vakarinių kraštų isto
rijoj.” Už tai jis trimis at
vejais savo raporte kaltino*

■s
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Amerika Duosianti 
Vokiečiam 10 Mil.
Bušeliu Bulvių

Washington. — Po Her
berto Hooverio pranešimo 
apie maisto reikalus vaka
rinei Vokietijai, Amerika 
planuoja nugabent vokie
čiams 10 milionų bušelių 
bulvių, kaip sakė žemdirby
stės depavtmentas. Valdžia 
turi supirkus iš f armėnių 20 
milionų bušelių bulvių, ku
rių farmeriai negalėjo pel
ningai paduoti. Jas valdžia 
pirko, kad palaikyt gana 
aukštą bulvių kainą “laisvo
je” rinkoje.

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kaip vienas pabėgėlis aukų 
rinkėjas, vas. 16 d., Webster 
Salėje, New Yorke, surinkęs 
virš šimto doleriu “Lietuvai 
gelbėti,” susidėjo pinigus į ki
šenių ir marš per duris, pa
reikšdamas: “Aš jau išgelbė
tas!...”

J. Buivydas dėl to dejuoja 
Keleivyje:

. . prisigretinęs/v a g i sius 
prie vienos mūsų aukų rinkė
jos nukniaukė apie šimtinę pi
nigų.”

Rašytojas bijosi prisipažin
ti, jog tas “vagišius” buvo pa
skirtas aukų rinkėju.

Washington. — Federalis 
teismas įkaitino austrą- 
vokieti komunistu Gerhar- 
tą Eisierį, žymų kovotoją 
prieš hitlerizmą. .Eisleris 
teisiamas už tai, kad jis pa
niekinęs Jungtinių Valstijų 
kongresą. Pa
sas tame, kad 'Eisleris nese- 
niai nesutiko prisiekti atsa
kinėti į kongresmanų ne- 
amerikin. judėjimų komite
to klausimus, kai tas komi
tetas atmetė Eislerio prašy
mą duoti jam pirma tris mi- Į 
nutes pakalbėti.

Už tai Eisleriui gręsia 
bausmė iki vienų metų ka
lėjimo ir $1,000 piniginės 
baudos.

tuojau paliuosuotų ir leistų 
sugrįžt namo, kaip Eisleris 
jau seniai prašo.

Tų liberalų pareiškimą 
pasirašė ir garsus ateivis 
vokiečių rašytojas Thomas 
Mann kartu su tokiais Ame
rikos intelektualais, kaip 
profesoriai W. E. B. Du- 
Bois, Kirtley Mather, H. F. 
Ward, protestonų vyskupas 
A. W. Moulton,' kunigai. J. 
W. Darn, Jack McMichael ir 

i kiti. Jie užreiškė, jog Eis- 
i lerio įkaltinimas yra ^urmi
nė ataka prieš visą darbi
ninkišką ir pažangųjį judė
jimą Jungtinėse Valstijose.”

New York. — 
Amerikos lėktuvas per 
valandų ir 33 minutes vienu 
pradėjimu atskrido 5,000 
mylių iš Hawaii salų į La 
Guardia lėktuvų aikštę 
prie New Yorko. Tai dvimo- 
torinis kovos lėktuvas.

Buffalo, N. Y. — Visuo
tinojo čionaitinio viešųjų 
mokyklų mokytojų streiko 
vadovybė atmetė guberna
toriaus Dewey’o komiteto 
pasiūlymus dėl algų pakėli
mo pradinių ir vidurinių 
mokyklų mokytojams. Gu
bernatoriaus, komitetas siū
lo pert 200 dblerių -metinio 
priedo mažiau, negu moky
tojai reikalauja.
\___ :__________

Anglija Pavesianti 
Amerikai Graikiją

Washington. — Praneša
ma, kad Anglija , pasiūlė 
Jungtinėms Valstijoms per
imti Graikiją į savo karinę 
žinybą, nes Anglijai stokuo- 
ją lėšų toliau remti Graiki
jos monarchistų valdžią ko
voj prieš “komunistus” (re- 
spublikiečius partizanus). 
Anglų valdžia bijo, kad 
Graikija nepatektų Į Sovie
tu įtaka. V i- A.

Chinų Komunistai Bloškia 
Tautininkus Atgal; Užėmė 

Eilę Svarbių Pozicijų

Liberalai Sako, tai Pasimo- 
jimas Prieš Visą Pažangų

Judėjimą Amerikoj
New York. — 50 žymiųjų 

Amerikos liberalų — pažan
gių demokratų pasmerkė 
Eislerio persekiojimą ir pa
reikalavo', kad valdžia jį

Retai, bet pasitaiko mums 
ir Brooklyn© del žiauraus oro 
nukelti prakalbas.

Taip buvo su vasario 21 d. 
ruošiamomis prakalbomis, — 
dėl pūgos jos buvo nukeltos j 
kovo 2 d., — vadinasi, rytoj.

Vieta ta pati: Ukrainiečiu 
salė, Willia’msburge. Pradžia: 
S vai. po piet.

Nanking, Chinija. — Chi
ang Kai - .sheko tautininkų 
komandieriai pranešė, jog 
chinu komunistai užėmė 
vietas už 10 mylių nuo Tsi
nan miesto, Shantungo pro
vincijos sostinės ir svarbaus 
geležinkelio mazgo. Komu
nistų radijas iš Yenano sa
ko, kad jie, sunaikindami

New Platz, N.
treikayo vidurinės mokyk
los mokiniai, protestuodami, septynias tautininkų armi- 
kad paleidžiamas tos mo- jos divizijas Shantunge, su- 
kyklos viršininkas Cunnin- ėmė ir kelis priešų genero- 
gham. lūs.

Chiang Kai-sheko prane
šimai patvirtina, kad chinų 
komunistų armija artėja 
prie Changchuno, Mandžu- 
rijos sostinės. Tautininkų 
valdininkai jau bėga iš to 
miesto. Komunistai perkir
to tautininkam geležinke
lius tarp Changchuno ir ke
lių kitų miestų Mandžuri- 
joj, ir užėmė 30- mylių ge
ležinkelio tarp. Tsinano ir 
Tsingtao u o s t a m i esčio,. 
Shantunge.

amerikonų ir anglų.,Hoove-j Rusiją ir Lenkiją. Hooveris 
ris vas. 27 d. sakė preziden-! pabrėžė, kad. rusai, užėmę 
tu i Trumanui, jog Amerika 1 derlingiausią rytinę Vokję- 
privalo taip sušelpt to ruož- tijos sritį, nesiunčia maisto 
to vokiečius šiemet ir 1948 vakarinei Vokietijai ir dar 
metais, kad galėtų, girdi, maitina savo armiją vieti- 
“gyva išlikti vakarinė civili- niais maisto produktais 
zacija Europoj.”

Anot Hooverio, Anglija 
turėtų tiek pat paramos 
skirti vakarinei Vokietijai. 
Tai viso būtų apie bilioną 
dolerių. Be to, Hooveris siū
lė pavest vokiečiam nau
dot 75 prekinius Amerikos 
Liberty laivus ir dar tam 
tikra skaičių tinkamu žve
jybai laivų. Jisai sakė, jog 
taip sušelpus vokiečius mai
stu, sėklomis ir kitais reik
menimis, galėtų būti atgai
vinta pramonė -..toj. Vokie
tijos daly j. Tada vokiečiai, 
girdi, “atsiteistų” išgabena
mais į užsienius savo dirbi
niais.

Savo parvežtame raporte

O
Lenkijai yra prijungti kiti 
derlingi rytinės Vokietijos

(Buvo pranešta, jog So
vietai todėl sulaikė maistą 
vakarinei Vokietijai, kad 
amerikonai ir anglai neduo
da vokiečių fabrikinių įren
gimų, kuriuos Potsdamo 
konferencija skyrė Sovie
tams, kai]) karinius) atlygi
nimus.)

Hooveris pasakoja, kad 
didžioji dauguma vokiečių 
esą nekalti už nacių karą, 
ir jis savo raportą baigia 
tokiu amen: “Juk mūsų vė
liava plevėsuoja virš tų 
žmonių. Ta vėliava reiškia 
ką tai daugiau, negu tik ka
rinę (mūsų) galybę.”

£

ję į y-šį-

i
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Sovietų Maršalas Sokolovskis Reikalauja 
Tuojau Suvienyt Visą Vokietiją; Smerkia 
Amerikonus ir Anglus kaip Skaldytojus

Berlin. — Maršalas Vasi- 
lius D. Sokolvskis, karinis 
Sovietų gubernatorius, kal
bėdamas talkininkų kontro
lės tarybos susirinkime, kal
tino anglus ir amerikonus, 
kad jie stengiasi atskelti 
vakarinę Vokietiją nuo vi
sos vokiečių šalies. Tuo tik
slu amerikonai’ ir anglai e- 
konominiai sujungė savo 
valdomus plotus pramonin- 
giausioje, vakarinėje Vo-

sudaryt iš tų plotų atskirą 
vokiečių valstybę, kad ten 
galėtų viešpatauti Amerikos 
ir Anglijos monopoliu, ka
pitalistai, — sakė maršalas 
Sokolovskis. Todėl anglai- 
-amerikonai ir priešinasi į- 
steigimui vienos bendros vi
sai Vokietijai valdžios. To
kią valdžią Sovietai siūlo 
patiem vokiečiam be jokios 
prievartos, laisvai išsirinkti.

Taip politiniai ir ekono-

miniai suvienyti Vokietiją 
buvo nutarta Keturių Di
džiųjų talkininkų; tokio su
vienijimo reikalauja Sovie
tų Sąjunga, sakė maršalas 
Sokolovskis.

Sykiu jis kritikavo ang- 
lus-amerikonus už tai, kad 
jie nevykdo Potsdamo kon
ferencijos nutarimų — ne
naikina karinių Vokietijos 
jėgų ir sulaikė nuspręstus 
karinius atlyginimus skau- - 
džiausiai n u kentėjusiems 
talkininkams; jie neardo 
vokiečių trustų ir didžiųjų 
dvaru. O kai amerikonai ir 
anglai apvienijo savo užim
tus ruožtus vakarinėje Vo
kietijoje, tai “pasileido vi
sokį. fašistiniai išmatos agi
tuoti prieš Potsdamo kon
ferencijos nutarimus ir 
prieš jau nustatytą bendrą
ja talkininkų politiką link 
Vokietijos”, — užreiškė So-* 
kolovskis.

?

PREZID. TRVMANAS DIDŽIOJE SLAPTYBĖJE TARĖSI 
SV KONGRESO VADAIS APIE MASKVOS KONFERENCIJA

Washington. — Prezid. 
Trumanas ketvirtadienį pa
sišaukė į Baltąjį Rūmą val
stybės sekretorių Marshal- 
lą, jo padėjėją Deaną Ache- 
soną ir republikomi ir de
mokratų senatorių ir kong
resmanų vadus. Jis didžiau
sioje slaptybėje tarėsi su 
jais apie ateinančią ją Mas
kvos konferenciją tarp A-' prastų įvykiui Europoje, ku-

merikos, Anglijos, Sovietų 
ir Francijos užsieninių mi
nistrų. Visi tie kongresiniai 
vadai ir valdininkai buvo 
prisaikdinti, kad niekam ne
išduos jokių to pokalbio 
slaptybių. Tačiaus, neoficia
liai pranešama, jog prezi
dentas juos įspėjo, kad gali
ma esą laukti' tokių nepa*

Maskvos konferencija pra
sidės kovo 10 d. Jinai svar
stys siūlymus dėl taikos su
tarčių su Vokietija ir Aus
trija. Buvęs Amerikos vals
tybės sekretorius James 
Byrnes lemia, kad nepavyks 
tai konferencijai priimti 
vieną bendrą planą sutar-

čiai su Vokietija. Nes yra 
didelių skirtumų tarp ang- 
lų-amerikonų pasiūlymų iš 
vienos pusės, ir Sovietų, iš 
antros. Francija taip pat 
turi skirtingus planus.

Chinu Studentai Streikuoja 
Prieš Demokratų Areštus

Peiping, Chinija. — Su
streikavo daugiau kaip 1,- 
000 chinų Nacionalio Uni
versiteto studentų, protes
tuodami, kad tautininkų 
policija areštavo vieną stu
dentą. Prie streiko prisidė
jo ir dviejų kitų Peipingo 
Universit. studentai. Strei- 
kieriai reikalauja sustabdyt 
demokratinių žmonių areš
tus.
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Savikritika ir Žodžio Laisvė Lietuvoje
Nesupranta arba nenori suprasti tikros padėties tie, 

kurie teigia, kad Tarybų Lietuvoje žmonėms burna esan
ti užčiaupta, o valdininkai ir viršininkai esą neliečiamais 

Į viešpačiais. Vargiai kurios kitos šalies spaudoje rasime 
‘ tiek savikritikos, kiek Lietuvos laikraščiuose. Skaityda- 

f mas tuos laikraščius, žmogus tuojau matai, kad ten biu
rokratams, sukčiams, šmugelninkams, apsileidėliams, 

' tinginiams ir.liaudies priešams be galo karšta.
Už pavyzdį galime paimti porą “Valstiečių Laikraš

čio” numerių. Gruodžio 14 dienos laidoje randame net 
keletą aštriausios kritikos straipsnių. Viename, pava
dintam “Blogai Dirbantis Partijinis Organizatorius”, be- 
gailestingai plakama Jonavos valsčiaus partijinė vadovy
bė. Daugiausia tenka partijos sekretoriui. Jam primeta
mas draugavimas su buožėmis ir nesiskaitymas su darbo 

į žmonėmis. Sekretorius Jarovas, girdi, “nepažįsta geriau- 
|i’ šių valsčiaus darbo valstiečių. Nepažįsta jis ir aktyviau

sių darbininkų bei darbo inteligentijos.” Ir ne tik jis vie- 
f nas yra tokiu. “Nepažįsta jų”, — sako kritikas, — “ir kiti 
į partinės organizacijos nariai.”

Straipsnelyje “Buožė—Skaityklos Vedėja” smar
kiausiai kritikuojama Bernatonių kaimo skaityklos ve
dėja čiučiulkaitė. P. šermukšnis sako, kad ji yra “atkak
lus tarybinės santvarkos priešas”, kad jinai, “įsiskver
busi į šias pareigas, pavertė skaityklą pasipelnijimo< šal
tiniu.” Autorius pasmerkia Raudondvario valsčiaus ir 
Kauno apskrities švietimo skyriaus vadovus už nepatai- 
symą padėties.

O straipsnelyj “Nuslopintas Liaudies Balsas” net 
! trys Žikaronių apylinkės valstiečiai — Ratkevičius, Mi

kalauskienė ir Medeška—vanoja kailį apylinkės tarybos 
pirmininkui Milkevičiui, pasmerkia Seimeliškių valsčiaus 
vykdomąjį komitetą ir komiteto pirmininką Žiečių, išva- 

p dindami jį “buožiniu batlaižiu ir girtuokliu.” Jam pri- 
( metama nesiskaitymas su valstiečių reikalavimu vyti lau- 
| f kan Milkevičių.
• -Sužinome, kad “Valstiečių Laikraštyje” buvo smai>
* kiai iškritikuotas Šiaulių valsčiaus paruošų komisijos pir

mininkas Daubaras. Dabar tas sutvėrimas esąs iš vietos
ii prašalintas ir patrauktas teisman. K
r Ilgam straipsnyje “Padėkite Atsikratyti Trukdyto

jų” Baisogalos tarybinio ūkio darbininkai — Bogužas, 
U’ > Morkuckas, Kupstys ir Rimkevičius — kalba apie tame 
i ūkyje blogą padėtį, griežčiausia pasmerkia ūkio direkto

rių Kuršaitį ir jo padėjėją Sudeiką. Už kėlimą aikštėn 
jo darbų, direktorius, matyt, buvo kritikams pagrąsinęs. 
Bet šitie darbininkai pareiškia: “Mes grąsinimų nebijo
me. Mes drąsiai keliame ir kelsime visas negeroves į vie-

t Šurną.” Kritikuotojai užvažiuoja ir Kauno tarybinių ūkių 
direktoriui Karaliūnui ir jo pavaduotojui Vaitkaičiui,

L kyrie, girdi, “yra dažni mūsų ūkio svečiai.”
Gruodžio 18 dienos “Valstiečių Laikraštyje” skaito- 

me tokius kritikos straipsnius, kaip “Vyti Lauk Liaudies 
j f Priešus iš Kauno Apskrities Kooperatyvų,” kur aštriai 

; smerkiama kooperatyvų vadovybė; 4fKo Nemato. Ukmer
gės Apskrities Vadovai”, kur labai rimtai barama apskri
ties vadovybė, kurios priešakyje stovi vykdomojo komite- 

)to pirmininkas Švėgžda.
Aišku^ kad pasiskaitę šios kritikos, vaidininkai ir 

;t. vadai nesijaučia gerai. Beveik visuomet toki valdininkai 
i į. bei vadai betenka savo vietų. Lietuvos spauda, tuo būdu, 
E % yra žmonių įrankis ginti savo teises ir kelti krašto gero- 

ve-
■ Priminimas Visoms Lietuvių Organizacijoms

Pradžioje mėnesio beveik visos mūsų organizacijos 
laiko susirinkimus. Netenka abejoti, kad dauguma jų yra 
gavusios užkvietimus išrinkti ir atsiųsti delegatus į Tre
ciąjį Amerikos Demokratinių Lietuvių Suvažiavimą. Su
važiavimas, kaip jau žinome, įvyks Brooklyne kovo 30
dieną. Jeigu kurios organizacijos nėra gavusios užkvie- 

I L L timo, tai tik todėl, kad suvažiavimo šaukėjai neturėjo jų 
l| . " sekretorių adresų. Tačiau lygiai ir tos organizacijos yra 
> 1 prašomos ir kviečiamos išrinkti delegatus.
, Pirmieji du Demokratinių Lietuvių Suvažiavimai bu-
1 . vo skaitlingi ir entuziastiški. Reikia, kad šis, trečiasis, 

■/ suvažiavimas būtų dar didesnis. Taip ir bus, jeigu 
W|| bus visų gerai pasidarbuota iki suvažiavimo.

V • Šį sykį Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui gerai
Į ; padės kiti du suvažiavimai, kurie taip pat įvyks Brookly

ne — Lietuvių Literatūros Draugijos suvažiavimas ko- 
. .vo’ 29 dieną ir lietuvių moterų suvažiavimas ko- 

l. . „ vo 28 d. Literatūros Draugijos ir moterų suvažiavimų de- 
I - legatai galės dalyvauti ir Demokratinių Lietuvių Suva-
i žiavime.

I f suvažiavimai yra svarbūs. Visų jų pamati
nis tikslas tas pats: stipriau suvienyt demokratinius lie- 

I tuvius, pakelti jų politinį ir kultūrinį lygį, įteikti juos 
i 5 bendrojon Amerikos žmonių vienybėn prieš reakcijos 

y siautėjimą. Todėl reikia rūpintis, kad visi trys suvažia- 
^vimai būtų skaitlingi ir entuziastiški.

I W Prisiruošime prie suvažiavimų labai svarbų vaidme- 
nį turi suvaidinti mūsų spaudos skaitytojai. Dienraštis 

įį; Laisvė nuoširdžiai remia visus suvažiavimus. Mes Jtar- 
F 'I L štai raginame visus mūsų skaitytojus aktyviai dalyvauti 

I m/-, suvažiavimų ruošoje. < ;

> • . —---  ..J

LDS FINANSŲ IR 
NARIŲ STOVIS

Kas metai su vasario mėn. 
pabaiga kiekviena frater
nalė organizacija Ameriko
je pateikia vyriausybei sa
vo išsamius metinius pra- 
nešimus-raportus. Tie ra
portai — kiekvienos orga
nizacijos padėties paveiks
las. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas taipgi pa
teikė savo raportą, kurio 
sutrauką paduoda jo orga
nas Tiesa. Joje (kovo 1 d. 
laidoje) skaitome:

“Metiniai raportai, paruošti 
valstijiniams apdraudos depart- 
mentams, rodo sekamą visų 
LDS fondų stovį su gruodžio 
31, 1946 m.

“Apdraudos fondas — $493,- 
882.42; pašalpos — $165,627.- 
55; vaikų — $17,258.89; nepa
prastos pagalbos —- $16,260.59; 
lesų — $5,541.92; inventorius 
— $2,871.59. Visas LDS turtas 
yra sekamas: $691,442.96.

“1946 metais mūsų Susivie
nijimo turtas paaugo $56,984.- 
84.

“LDS “solvency”—143.99% ; 
investmentų uždarbis — 2.99% ; 
narių mirtingumas — 59.4%. 
Narių mirtingumas 1946 m. bu
vo gerokai mažesnis už pereitų 
kelių metų narių mirtingumą.

“Su šių metų pradžia LDS 
turėjo 8,213 suaugusių narių ir 
511 vaikų, viso —■ 8,724. Tai 
bus 16 narių daugiau, negu bu
vo metai laiko atgal. Suaugu
sių skyrius, tiesa, biskį pakilo, 
bet vaikų skyrius 8 nariais nu
puolė. Tai negerai, kad vaikų 
skyrius nepaaugo. Turime šiais 
metais dėti daugiau pastangų, 
kad į tą skyrių daugiau vaikų 
įrašyti.”

Kaip matome, LDS turi 
jau beveik $700,000 tur
to. Bet nariais dar vis be
veik nepaaugo ir tai nėra 
gerai. Tenka dėti pastangų, 
kad* šiais metais būtų įrašy
ta juo daugiau naujii na
rių!

Toliau:
“Mes galime pasidžiaugti, 

kad visi LDS fondai, apart .lė
šų,, yra gerame stovyje. Jie 
gražiai yra paaugę. Bet lėšų 
fondas praeitais metais žymiai 
sumažėjo.

“1946 metų pradžioje lėšų 
fonde būvo $10,317.98. šių me
tų pradžioje .jau beturime tik 
$5,541.92. Tai reiškia, kad šis 
fondas sumažėjo $4,776.06.

“Praeitame LDS Seime lėšų 
fondo klausimu turėjome gana 
smarkių diskusijų. Kai buvo 
pasiūlyta pakelti nariams po 
penkis centus į mėnesį lėšų mo
kestis, tai tūli aiškino, jog ne
reikia kelti, nes ir taip būsią 
galima išsiversti. Tačiau dau
guma delegatų nubalsavo pa
kelti po penkis centus į mėnesį. 
Gerai, kad tokis tarimas buvo 
padarytas, nes kitaip — būtu
me susilaukę nesmagumų.

“Seime jau buvo išaiškinta, 
jog viskam taip brangstant ir 
LDS išlaidos pasidaro daug di
desnės: darbininkų algos, ak- 
tuaro atlyginimas, “Tiesos” 
spausdinimas ir kitos išlaidos 
žymiai padidėjo.”

Šiais metais kiekvienas 
LDS narys moka 5 centais 
į lėšų fondą daugiau, negu 
mokėjo praeitais metais. Iš 
to pridėčko susidarys apie 
$5,000 daugiau įeigų. Va
dinasi, taj padės išgyventi 
infliaciją.

Bendrai, LDS stovis yra 
geras. Jo solvency (atsako
mybė) — 143.99% — apie 
44 nuoš. daugiau; negu val
stijų įstatymai reikalauja.

Daugiau įdomių skaitli
nių:

“1946 metais LDS išmokėjo 
681 susirgusiam nariui pašalpų 
$34,454.35. Nuo LDS susikūri
mo išmokėta pašalpų $410,- 
509.53.

“Pomirtinių 1946 metais 
išmokėta $34,034.84, Nuo LDS 
susikūrimo pomirtinių išmokė
ta $353,968.93.

“Viso pašalpų ir pomirtinių 
nuo LDS susikūrimo išmokėta 
$7(54,478.46. Tai gausi, parama

LDS nariams ir jų pašaipga- 
viams.”

Įdomu tai, kad praeitais 
metais nariams ligoje pa
šalpomis išmokėta apie tiek 
pat, kiek pomirtinėmis.

LDS — tvirčiausia lietu
vių fraternalė organizacija 
Amerikoje ir gyvuoja jau 
17-tuosius metus.

LDS reikia tvirtinti ir 
žiūrėti, kad 1950 m. jo tur
tas siektų miliono dolerių 
sumą!

Tai galime nesunkiai pa
siekti.

Komunistai Priima Angių 
Konsulą i Charbiną.

Niekad nepasirašysiu užda
ros šapos sutarties, sušuko 
Charles E. Wilson, General 
Motors Corp, prezidentas, liu
dydamas senatiniam darbo ko
mitetui. Bet draudimas /daryti 
sutartis visos industrijos ska
le jam patinkąs, nes tas su- 
pančiuotų darbininkus.

TRYS DIDIEJI SUVAŽIAVIMAI 
IR JŲJŲ REIKŠME

Peiping, Chinija. —Chi- 
nų komunistai, pagaliaus, 
leidžia Anglijai įsisteigti 
konsulatą Charbine, Man- 
džurijos didmiestyje. Ame
rika jau 8 mėnesiai ‘prašo 
priimt jos konsulą į Char
biną, bet chinų komunistai 
dar neleido.

Lietuvos Liaudis Keikia 
Fašistinius Banditus

(Laiškai iš Lietuvos)
Trentonietė Teklia feem- 

sza gavo iš Lietuvos du lai
šku. Rašo Ona Palevičienč. 
Vienas rašytas 11946 metų 
lapkričio 30 d., o kitas 1947 
metų sausio 5 dieną. Laiš
kai iš Dzūkijos, iš Varėnos 
apylinkės. Žemiau paduo
dame svarbesnes ištraukas 
iš tų laiškų.

Lapkričio 30 dienos laiš
kas prasideda-: :

“Laišką rašau pas savo 
brangiausius vaikelius, duk
relę Tekliutę, anūkėlius, 
gražiausius kvietkelius, bu
čiuodama brangiausius vei
delius, kaip saldžiausias uo
geles po nesuskaitytus kar
tus. nors per laiškelį...”

Toliau rašo, kad laiškeli 
nuo Tekliutėš gavo ir labai 
dėkinga. “Mes savo džiaug
smo negalime nei apsakic, 
nei aprašic, kai laiškelį gau
nam...” Rašo, kad mamytė 
dar gyva ir gyvena pas ją. 
Toliau:

“Mes neturime jokios gi
minės, nei motinos neturiu 
savo, nei brolių... Aš viena, 
kaip shtmbas, Varėnoje.”

Karas paliko baisias žaiz
das. Jinai rašo:

“Tik džiaugiamėsi, kad 
dabar esame laisvi ir galime 
su jumis susirašic. Niekas 
mūsų dabar nešaudo, niekas 
gyvų duobėsna nekasa, ei
nam, nieko nebijom, nesis- 
lapstom. nebeūžia vokiečių 
bombnešiai, nesproginėja 
bombos ant galvų. Kai Ed- 
vigulė gimdė Petrulį, tai tą 
naktį Varėnoje kelis šimtus 
bombų išmetė, Palangai de
gė, o klausaisi, ar nesigirdi 
vokiškai kalbant. Bombos ir 
ugnis netokie strošni, kaip 
vokiškai kalbant girdint. 
Esant duobėje kulkos švil
pia kaip šturmas virš galvų. 
Lauki, kada pabaigs. O’čia 
vokiečiai, dar strošniau 
kaip kulkos, žmogus gyvas 
apkastas duobėje. Ji.su gi-, 
mušiu tik vaiku liko gyva, 
o kitos smerties laukia kas 
minutę. Per tris metus, taip 
sakant, nesudėjome nei a- 
kių, nemigom nei dieną, nei 
naktį, iš proto vaikai išėjo 
nuo tos baimės, pražilo de
šimties metų vaikai.

“Ir dar keli parsidavėliai 
pas mus yra miškuose. Tai 
jie eina, žudo žmonės, ne
kaltus vaikus. Rašiau, kad 
buvo dvylika grabų. O da
bar daugiau, kaip dvide
šimt žuvo vieną dieną. Žu
vo daugiausia kovoje su vo
kiškais smogikais. O kiek į 
Varėną parveža negyvų nuo

žmogžudžių! Kas neatjau
čia mus ir apjuokia mus, tas 
toks smogikas kaip ir vo
kiečiai, aš apie tokį nenoriu 
nė žinot, toks man ne žmo
gus.

“Dabar pas mus mokina 
lietuviai ir viską lietuviš
kai veda, ir yra Lietuvos 
kariuomenė atskira Vilniu
je. Ir tegul priešai juokiasi, 
net plyšta, o mes džiaugia
mės laisvi. Marytė šiemet 
baigs mokslą, bus ar teisė
jas, ar prokuroras, ir jos 
vyras nesmaugikas, bet ka
rininkas, batalijono vado 
pareigas eina, pirmas sek
retorius. Ne aš viena gi
riuosi, bet svietas giria šim
tą kartų geriau, kaip aš. J

“Dovanokite, brangi Tek- 
liute, motinėlei, ką daug ra
šau, gal nenorėsite skaityti. 
O mums tai rašykite kuono- 
daugiausiai...”
kavoja už paveikslus. Ma
tyt, kad Mrs. Remsza para
šė, kad buvo siuntus punde
lį dovanų, bet pundelis su
grįžo. Todėl laiške sako:

“Mes džiaugiamės, kad 
pundelis neprapuolė, o su- 

.grįžo. Nerašyk ant Alytaus. 
Alytus ■ ne mūsų apskritis. 
Kai ten ateina, tai grąžina 
atgal. Rašyk šitaip. Padėk 
šitas raides LCCP, jos reiš
kia Lietuvos Socialistine 
Sovietų Respublika, o lietu
viškai padėk: Varėnos Aps
kričio, Varėnos Pirmas Paš
tas, Ona Palevičienč ir dau
giau nieko, nei gatvės, nei 
nieko, ba mūsų gatvės su
degė. Tik teisingu adresu 
rašykite ir mes viską gau
sime. Alytaus neminėkite 
visai...”

Toliau autorė ‘laiško rašo 
apie fašistinių banditų siau
tėjimą. Sako:

“Aleksandros Detkos sū
nų, kuris su mapo Tekliute 
gimęs, devyniolikos metų, 
prieš Kalėdas einant nuo 
stoties iš kermošiaus, vidur
dienyje, pasiėmė ■ vokiški 
banditai ant plento ir nukan
kino. Galvą suskaldė, pirš
tus apipiaustė, negalima bu
vo žiūrėt, kaip nukankytas. 
Domcos Detkos - čimičkiu- 
tės potėvį nužudė, tai tik 
vienas broliš liko, Jonas. 
Antanas buvo fronte užmu
štas, Petras nužudytas vo
kiškų žvėrių. Jonas irgi bu
vo žudytas Vokietijoje, bet 
atgijo ir parvažiavo namo.

“Tai mes negalime per
nešti šito smutko, kad nuo 
prakeiktų banditų negalima 
nei keliu laisvai eiti, žudo 
nekaltus vaikus likę vokie
čių kraugeriai smogikai...”

Už keletos savaičių Broo
klyne įvyks mūsų pažangių
jų organizacijų nacionali
niai suvažiavimai. Juos šau
kia centraliniai komitetai. 
Sulyg jų nuožiūros, laikas 
tokiems suvažiavimams pil
nai pribrendęs. Nors iki šiol 
mūsų laikraščiuose nedaug 
tebuvo apie tai rašyta, ta- 
čiaus, skaitant korespon
dencijos iš daugelio miestų 
tenka pastebėti, jog mūsų 
visuomenė pradeda tuomi 
susidomėti. Tatai liudija 
ankstyvi pasveikinimai ir 
skaitlingi delegatų ,rinki
mai.

Visų pirma, Demokratin. 
Lietuvių Moterų Visuotinas 
Suvažiavimas yra šaukia
mas š. m. kovo 28-tą dieną. 
Tai bus seniai laukiamas 
pažangiųjų lietuvių moterų 
sąskridis, kuris, be abejo, 
sutrauks iš visos šiaurinės 
Amerikos škaitlingą atsto
vybę. Nors moterų kliubai 
nelabai seniai tapo suorga
nizuota, vienok aiškiai pasi
žymėjo savo narių .skaitliu- 
mi ir dinamišku veiklumu. 
Ir, kaipo tokie, užsitarnau
ja neužginčijamų pirmeny
bių.

Moterys per keletą metų 
neturėjo savo nacionalinio 
suvažiavimo. Tai buvo iš 
priežasties karo. Antrojo 
pasaulinio karo metu mote
rų apšvietos kliubai ir rajo
niniai sąryšiai turėjo daug 
visokių užsiėmimų. Jųjų 
sėkmingas pasidarbavimas 
naminio fronto palaikyme; 
jųjų nenuilstantis triūsas 
labdarybės reikale; jųjų ne- 
saumylingas atsi davimas 
žmonijos gerovei abelnai 
perviršija visas kitas orga
nizacijas ir sumuša jų re
kordus. Ir kovo 28 d. jųjų 
darbo vaisiai bus apvaini
kuoti. u

Galima tikėtis, jog dides
nė delegačių dalis susidės iš 
moterų, kurių sūnūs ir duk
terys tarnavo Dėdei Šamui 
praeitame kare. Taipgi; ne
mažai bus ir tokių moterų, 
kurių mylimi sūnūs nebe
grįžo, paaukodami savo gy
vastis už visos žmonijos de
mokratinę laisvę.

Kovo 29 d. įvyksta Lietu
vių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimas. Ši. draugija 
taipgi seniai beturėjo savo 
visuotiną suvažiavimą. Ka
dangi karo metu aplinkybės 
susidarė nepalankios, tai 
reikėjo dėti pastangų, "kad 
išlaikyti pačios draugijos 
egzistavimą, o apie suva-

ABRAhXM FLAXER, CIO 
United Public Workers prezi
dentas, aštriai kritikavo siū
lymą perkelti keturias valdi
nes agentūras iš New Yorko 
j Washingtona. Unijos . vadas 
sako, kad tas žingsnis yra ly
gu išmetimui tą įstaigą perso
nalo iš darbo, kadangi jie 
Washingtone negalės gauti bu
to ir dėl to negalės pasilaikyti 
darbe, . ,; . q ,

žiavimą, tai nebuvo kada ir 
svajoti. Dabar, kuomet ap
linkybės pasidarė normališ- 
kesnės ir draugijos nariai 
gali liuosiau kvėpuoti, tokia 
suvažiavimas yra neišven
giamas. .

Nuo pereito suvažiavimo W I 
iki būsiančiam ši draugija 
labai daug nuveikė, žiūrint 
iš kultūrinio ir politinio < j 
taškaregio. Per keletą metų 
daug visokio turinio knygų 
ir daug daugiau Šviesos nu- * 
merių tapo išleista per Cen- ■ 
tralinį Komitetą. Daug li
teratūros išplatinta po visas 
lietuvių kolonijas per kuopų 
narius. Net ir karo metu 
šios draugijos veikimas ne
buvo apsistojęs.

Pdėmus jos visą bu jojimo 
periodą, pasirodo, jog mil
žiniški darbai yra atlikti ap- 
švietos reikaluose. Yra išlei
dusi 53 skirtingos rūšies 
knygas, o kiek prakalbų, j 
paskaitų ir kįtokių pamokų 
buvo suruoštą per kuopų 
narius, žodžiu sakant, ši -į . į
draugija per tris dešimtis *
du metu laikė šviesos žibin
tą mūsų ūkanotoje padan
gėje; apšvietė kelią mūsų 
broliams ir seserims, beei
nantiems miglotais takais 
linkui šviesesnio ir kultūrin- 
gesnio gyvenimo.

Šį metą suvažiavę delega
tai iš visų Amerikos kampų 
perkratinės keliolikos metų 
nuveiktus darbus ir svars
tys, kas turės būt nuveikta 
apšvietos reikaluose ateity- 1 
je. Tas priklausys ne vien 
nuo delegatų, bet ir nuo 
plačios visuomenės.

Kovo 30 diena yra skiria
ma Demokratinių Lietuvių * 
Trečiajam S u važiavimui, 
kurio dienotvarkis yra jau 
paskelbtas. Šiame suvažia- 4 
vime bus atstovaujama visa 
šiaurinės Amerikos pažan
gioji lietuvių visuomenė, ku
ri visuomet ėjo su progresu 
linkui šviesesnės ateities. Ši . 
mūsų visuomenė dabar ruo-' 
šiasi savo Trečiajam Suva
žiavimui, kuriame teiksis iš- 
demonstruoti savo vienin
gas jėgas iš kultūrinio ir 
politinio judėjimo.

.Šiam Trečiajam Demok
ratinių Lietuvių Suvažia- < 
vimui laikas yra jau užtek
tinai pribrendęs. Šių dienų 
reakcijai bekylant, pasaulio 
taika, žmonių laisvė ir de
mokratiniai principai atsi- - ; 
dūrė pavojuje. Reakcijai 
nugalėti yra konsoliduoja- k 
mos visame pasaulyje prog
resyvių žmonių jėgos. Mes, 
lietuviai, esame įtraukti į 
tą okeanišką masių judėji
mą. Mes, laisvę mylintieji 
lietuviai, irgi turime atlikti 
savo pareigą kovoje už auk
štesnį idealą. Atėjo laikas 
apgynimui civilių laisvių, 
užtikrinimui žmonėms pa- ' į 
stovesnio gyvenimo; atėjo t 
laikas jungtis į vieną ga
lingą masinį judėjimą, idant 
pastoti imperialistams ke
lią, besirengiantiems į tre
čiąjį pasaulinį karą. Mes, 
demokratiniai lietuviai, ne- i 
sitrauksime iš kovos lauko
iki tol, kol paskutinė per- • 

gale nebus laimėta prieš fa
šizmo pavojų. Mūsų priešų 
šmeižimai ir grūmojimai 
nepaardys mūsų vienybės! 
Mūsų kelias tiesus ir mes 
žinome, kur link einame!

Lai suminėtieji suvažiavi
mai dar tvirčiau suvienija 
mūsų jėgas didesniam pasi- 
rįžimui linkui galutino nu
galėjimo žmonijos neprie
telių. S. Baronai

. ------------------------ —---------- — fC Į 
...................................2-ras puslapis I
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Šeštadienis, Kovo 1, 1947 1
L '
i . >

Ji.su


i 3-čias puslapis——■   —■ " 
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Šeštadienis, Kovo 1, 1947llT€ R ATŪ Rfi = 
^S|R ffienAG

400 Metų Sukak lūs Martyno Mažvydo

“Naujoji Vaga” (“Pergale”) Chicagos 
Lietuvių Scenoje

pergalė — neiškelta reikiamu gyvumu. 
Vaidmeniui pasibaigus, uždangai nusi
leidus, žiūrovai vis dar laukė, kad pat
sai pergalės čiukuro vaizdas dar bus ati
dengtas, Bet... ėmė taip ir “nutrūko.” 
Dėl to tūli sako, kad “Pergalė” buvo “be 
pabaigos.”

Prieš porą metų žymus Tarybų Lietu
vos menininkas B. Dauguvietis parašė 
dramą, vaizduojančią tarybinius laikus 
Lietuvoje, ir pavadino ją “Pergale.” ži
nodamas, kad Amerikos lietuviai reika
lingi scenos veikalų, autorius ant greitų
jų prisiuntė amerikiečiams dramos nuo
rašą, kopiją.

Tuo pačiu laiku ši drama buvo pVadėta 
vaidinti Lietuvos sostinėje Vilniuje. Bet 
pirm negu ji buvo vaidinta, Lietuvos kri
tikai ir rašytojai, skaitę veikalą, patarė 
autoriui pakeisti dramos pavadinimą. 
Pakeitimas ir buvo padarytas — drama 
pavadinta “Naująja Vaga.”

Bet toji pati drama Amerikoje — ne
žinau, kuriais sumetimais, —- tebuvo 
“Pergale” palikta ir ji čia išgulėjo nevai
dinta apie vienerius metus.

Ši drama — pirma tos rūšies mūsų re
pertuare—buvo galima suvaidinti Meno 
Festivalyj Chicagoj, įvykusiame praei
tais metais, bet suvaidinta ji ten nebuvo.

Tuomet Chicagos menininkai pasimo- 
jo ją suvaidinti ir š. m. vasario 16 d. ji 
buvo ten pastatyta.

Didelis nuopelnas priklauso Chicagos 
lietuviams scenos mėgėjams už ryžtumą 
ir energiją. .

Dienraštyj Vilnyj jau buvo pasisa
kymų dėl “Pergalės.” Stebėtojas rašo 
(V-nis š. m. vas. 18 d.), jog '‘Dauguvie
čio drama puikiai suvaidinta; didžiulė 
publika gėrėjosi vakaru...” Šis persta
tymas, sako Stebėtojas, “tikrai buvo kas 
tai naujo ir gaivinančio teatrinei lietu
vių publikai.” Toliau:

“Šios dramos suvaidinimo pasiseki
mas ir entuziastiškas priėmimas iš pub
likos pusės pirmiausia priklauso pačiam 
autoriui Dauguviečiui: ’drama stipri, pa
veikianti ir dinamiška. Ko daugiau — ji 
liečia reikalus, kurie dabar yra artimi 
kiekvieno lietuvio širdžiai.

“Bet visgi pasisekimas nebūtų toks, 
jeigu darbščioji grupė artistų, kurie vei
kalą suvaidino, nebūtų pasiekę veikalo 
svarbai atatinkančio aukščio.

“Pergalės” turinys yra žinomas “Vil
nies” skaitytojams — tad jo nekartosi
me. Apsistosime prie kai kurių punktų, 
kurie mums atrodė esą labiausia vertais 
dėmesio.

Gera- Režisūra. '
“Veikalui vystantis galima buvo jaus

ti, kad jis gerai režisuotas ir kad ben
drai į jo prirengimą įdėta daugiau rimto 
prisiruošimo, negu paprastai panašiuose 
atsitikimuose. Pripažinimas už tai, be 
abejo, priklauso dviem mūsų meno vei
kėjam, kurie vyriausiai tame pasidar
bavo: Juozui Nedvarui, kuris režisavo, 
ir Jonui Kuodžiui, kuris prie režisūros 
padėjo, suflioriavo ii’ bendrai įdėjo daug 
darbo, žinojimo ir skonio dramos pasise
kimo labui.

“Dekoracijos, garsiniai efektai ir kitos 
techniškos smulkmenos irgi buvo geres
nės, negu paprastai. Ypatingai garsiniai 
efektai šiuo kartu ištikrųjų atliko savo 
užduotį, vietoje juoko sukėlimo publiko
je, kaip paprastai yra, kada jie nepasi
sekę.

Rolių Atlikimas
“Visa eilė vaidintojų buvo į savo roles 

įsigyvenę — nors jiems dalinai trukdė 
sakinių neatminimas, kas vertė juos' 
laukti suflioriaus. Kadangi jie savo roles 
vis vien pergyveno, gal būtų buvę ge
riau, jeigu jiems būtų leista savaip kal
bėti, kad ir nutolstant vienur kitur nuo 
Dauguviečio teksto. Bet sakinys suskal
dytas per pus vien dėl to, kad sufliorius 
jį suflioriuoja dviem dalimis (su aiškia 
nenaturališka pauza) gadina įspūdį.”

Bet tik tuomi pastabos dėl pastatymo 
nesibaigė. Vilnyj (iš vas. 20 d.) S. V. 
daro tokias pastabas:

“Dar neteko girdėt tokio “Pergalės” 
žiūrovo, kuris būtų pasitenkinęs jos pa
baiga. Visi paskutiniojo veiksmo pabai
ga yra nusivylę. Pati aukštuma — pati

“Daugelis žiūrovų sako, kad pabaigoj 
reikėjo minios, daugelio kareivių, parti
zanų — masinio džiaugsmo, o ne pasi- 
tenkint tik vieno raudonarmiečio į stubą 
įėjimu.

Į tai tenka atsakyt štai kuo: Masi
niam vaizdui reikia ne stubos vidaus, 
bet lauko. Autorius gi veikalą baigia stu- 
boj. Daugelį kareivių suvaryt į stubą, 
jieškant pasislėpusių priešų — tai būtų 
priešinga karo strategijai. Nes jei prie
šas būtų pasislėpęs stuboj su automatu, 
jis galėtų visus kareivius išklot. Įeinant 
po vieną ar du, o kitiem pasiliekant lau
ke — mažiau nuostolių.”

Tas pats Stebėtojas, rašęs pirmą re
cenziją išstoja su kitu straipsniu (Vil
nis š. m. vas. 22 d.), kuriame be kitko, ši
taip pasisako:

“Visi, kurie vasario šešioliktą matė 
Sokolų salėje “Pergalę,” sutinka, kad . 
veikalas pasibaigė kažkaip nuleistu to
nu, kad taip vadinamas finalas buvo be 
jėgos ir dinamikos — kitu žodžiu — trū
ko ką mes vadiname klimaksu.

“L. Prūseika š. m. 18-tos numeryje sa
ko, kad tame yra veikalo autoriaus kaltė 
— mat, paskutiniame veiksme trūksta 
veiksmo, nematyti laisvintųjų - partiza
nų, nematyti raudonarmiečių ir tt. Vie
toje to, sako L. P., — vien kalbos.

“Mums atrodo, kad čia ne visai į tašką 
pataikyta.. Dauguviečio paskutinis aktas 
galėjo būti stipriai-dramatiniai praves
tas toks kaip jis yra. Ne visuomet masi
nės scenos ir yra klimaksas. Ne būtinai 
turėjo “matytis partizanai, raudonar- i 
miečiai” arba panašiai.

“Dauguviečio tikslas buvo paskutinia
me veiksme pravesti žinomą taisyklę, 
kad kartais “tyla kalba garsiau už žo
džius.” Tame akte yra nemažai poetiš
kumo ir jautrus stebėtojas gali jausti 
daugiau jėgos‘ir dinamiškumo žodžiuose, 
kad “jie eina tyliai, bet tvirtais žings
niais, žingsniais pilnais pasitikėjimo,” 
negu veiksmuose.

“Bet visgi, ko tai trūko paskutiniame 
veiksme “Pergalės” perstatyme pas mus. 
Bet čia kaltė ne Dauguviečio.

“Viena priežastis buvo ta, kad mūsų 
publika dar nėra pripratusi prie tokio 
labiau rafinuoto veikalo. Be to, veikalo 
perstatytojai patys turėjo pridėti “eks- 
tra-efektų” — kurie prašyte prašėsi.”

Gerai, kad chicagiečiai iškelia viešumon 
publikos jaustus pastatyme defektus.

Nematęs vaidinimo, negaliu tarti savo 
žodžio.,Tačiau, man rodos, prie paduotų
jų ištraukų galima padalyti dar vienas 
pridėčkas, net ir nemačius dramos pasta
tymo.

“Pergalę” skaičiau prieš vienerius me
tus ir perskaitęs priėjau išvadą, kad ši 
drama neužtenkamai * ryškiai vaizduoja 
pergalę — nėra joje pergališko čiukuro. 
Pergalė — labai plataus apėmio žodis, 
ypačiai, kai žmogus mąstai apie sudra- 
matizuotą pergalę antrojo pasaulinio ka
ro metu.

Be abejo, dėl to Lietuvoje dramos pa
vadinimas ir buvo pakeistas, — kaip mi
nėjau, ji vadinama “Nauja Vaga.” Kei
timas buvo padarytas ne juokams, o tam, 
kad turinys neatsakė anam pavadini
mui, atseit: galva buvo per maža kepu
rei. ,

Netenka nei abejoti, kad Lietuvos dra
maturgai, — gal tas pats B. Dauguvietis 
ar kuris kitas, — parašys “Pergalę” ir ji 
bus kitokia. Bet ką tuomet mes darysi-' 
me?

Man rodosi, reikėjo ši Dauguviečio 
drama vaidinti tuo vardu, kokiu ją vadi
na pats autorius;,kokiu ji žinoma Lietu
voje. Tuomet visam reikalui būtų buvę 
sveikiau. ....... R. M.

Knygai
šis įvykis duoda mums pagalvoti, kiek daug 

nuveikta ir kaip daug dar yra kas veikti šioje 
srityje. Paimkime lietuvišką knygą, išleistą 
1533 m., ”Kelone duszios i ana gyvenimą,” 
spausdinta gotiškomis raidėmis 1547 m. “Ka
tekizmo Prasti žodžiai”, parašė Martynas 
Mažvydas. Minėta knygelė pasirodė sausio mė
nesio 8 dieną 1547 metais tokiu vardu: “Cha- 
techismusa prasty szadei, mokslas skaitima 
raschta yr giesmes del kriksczianistes bei 
del berneliu iaunu nauiey sugulditas.”

1591 m. “Pastila tatai esti trumpas ir pras
tas išguldymas evangeliu” — J. Bretkūno, 
spausdinta Karaliaučiuje.

1612 m. “Catchizmas” Vilento.
1629 m. .“Punktay Sakimu” kun. K. Sirvydo, 

išėjo Vilniuje.
1653 m. “Kninga Nobažnystės,” Kalvinai 

išleido Kėdainiuose.
v 1736 m. “Kelos nobaznos Giesmes Lietuvi
ninkams ant Duszios Iszganyma iszduotos.”

1754 m. “Prarūkai,” Kanterio veikalas.
1755 m. “Biblia,” Kvandto išleista.
Būtų gerai, kad kas padirbėtų, surinktų 

chronologišką knygų surašą, tai būtų tikras 
inventorius literatūrinio turto. Grįžtant prie 
tų pirmųjų knygų; būtų nauda, kad mūsų kny
gos autoritetai, Tarybų Lietuvos Mokslo Aka
demija, turėtų fotostatiskas nuotraukas pir
mųjų knygų su platesniu, autentišku tų knygų 
autorių aprašymu.

šia proga pažvelgsime ir į periodinę mūsų 
spaudą. 1932 metais buvo suruošta Mažosios 
Lietuvos spaudos paroda, įvyko nuo sausio 13 
dienos ir tęsėsi 3 dienas, buvo išstatyti toki 
laikraščių eksponatai:

1. Nusidavimai apie evangelijos praplatini
mą tarp žydų ir pagoilų. Karaliaučius, 1832. 
Leid. Frijflr. Kelkis.

2. Keleivis iš Karaliaučiaus broliams lietu
vininkams žinias parnešąs, — nuo 1849 ligi 
1878 m. Red. kun. Fr. I^uršaitis.

3. Lietuvininkų Balsas — 1846 — 1863 m.
4. Lietuviška Ceitunga, — 1878 m. Klaipė

doje.
5. Tiesos Prietelis, — 1879 m.
6. Naujasis Keleivis — nuo 1880 — 1883, 

Tilžėje. Red. A. Fynars, Klaipėda.
7. Pakajaus Paslas — 1881 m.
8. Konservatyvų Draugystės Laiškas—1882.
9. Aušra, laikraštis išleidžiamas Lietuvos 

mylėtojų — 1883 m.
10. Tilžės Keleivis — 1883 m.
11. Keleivis, broliams lietuvininkams ’’žinias 

parnešąs, leidž. Ragainėj, 1883 m. Albau ir Ki- 
belkos spaustuvėj.

12. Lietuviškas politiškas laikraštis, 1884 m.
13. Nemuno Sargaš, 1885 — 1887 m.
14. Garsas — rėdystė ir kaštas M. Jankaus, 

Bitėnuose.
15. žiūronas, 1886 m.
16. Liuteronas, 1887 m.
17. šviesa, 1887 m.
18. Varpas, literatūros, politikos ir mokslo 

mėnesinis laikraštis; red. M. Jankus, Bitėnuo
se, spausta Tilžėje, 1889 m.

19. žemaičių ir Lietuvos Apžvalga, skiria
mas žemaičių ir Lietuvos katalikams. Leidž. 
Tilžėje, 1889 m.

20. ūkininkas, 1890 m.
21. Naujas Liet. Keleivis, 1890 m.
22. Alyvų Lapai, iš žemės amžino pakajaus; 

Tilžėje, 1891 m.
23. Apšvieta, literatūros ir mokslo mėnesi

nis laikr., leidžiamas Lietuvių Mokslo Drau
gystės • Amerikoje; M. Jankaus spauda, 1893 
m.

24. Lietuvos Paslas, broliams lietuvinin
kams žinių parnešėjas; Tilžėje, 1896 m.

25. Lietuviškas Laiškas, išleidžiamas lietu
viams ant naudos; Jagomasto leidykla, Tilžė
je, 1896 m.

26. Tėvynės Sargas, 1896 m.
27. Aušra, lietuviškas laiškas visų bundan

čių lietuvininkų; leid. Jagomastas, Tilžėje; 
red. Voska ir Jagomastas, 1897 — 1899 m.

28. Laukininkų Prietelis, mėnesinis pridėji
mas prie Liet. Ceitungos. Klaipėda, 1898 m.

29. Namų Prietelis, nedėlinis pridėjimas 
“Aušros,” parnešąs visokeriopus nusidavimus 
krikščioniškus, aprašymus iš gaspadorystės, 
giesmeles ir tt. Tilžėje, 1899 m.

30. žinyčia, kvartalinis laikraštis,; paskir
tas apšviestesniems lietuviams; red. Jurgis La
penas, Tilžėje, 1890 m.

31. -Lietuvos Bitininkas, priedas prie Liet. 
Ceitungos, Klaipėdoje, 1900 m.

32. Saulėteka, 1900 m.
33. Ūkininkų Prietelis, Bitėnuose, 1900 m.
34. Naujienos,, red. Lapenas, 1901 m.
35. Kryžius, Tilžėje, 1903 m.
36. Aušros žvaigždelės Spinduliai, red. J. 

Pipirs, Klaipėdoje, 1903 m.
37. Draugas, pirmeivių lietuvių jaunuome

nės laikraštis, Bitėnuose, 1904 m.
38. Pasiuntinystės Laiškas, Bitėnuose, 1905 

m.
89. šaltinis kas antrą mėnesį išeinąs laikr., 

paskirtas gilesniam gyvasties pažinimui; leid. 
Vilhelm Storosta, Tilžėje, 1905—1906 m.

40. Pagalba, 1905 m.
41. Tėvynės Balsas, mėnesinis laikraštis,

Proga
skiriamas Lietuvos ūkininkams. Tilžėje, 1907 
m.

42. Allgemeine Litauische Rundschau, leid. 
J. Vanagaitis, 1910—1912.

43. Birutė, leid. J. Vanagaitis.
44. Lietuviškas Vokiškas Laikraštis.
45. Apžvalga, red. A. Baltris, Klaipėdoje, 

1911 m.
46. Bitelė, red. A. Baltris, Tilžėje, 1912 m.
47. Jaunimas, red. Ašmutaitis, Tilžėje, 1912.
48. Sūkurys, red. J. Vanagaitis, Tilžėje,

1914 m.
49. Prūsų Lietuvių Savaitraštis.
50. Mūsų Gyvastis, Šilutėje, 1914 m.
51. Nąujovė, red. Vidūnas, Tilžėje, 1915 m.
52. Dabartis, red. Dr. Steputaitis, Tilžėje,

1915 m.
53. Keleivis, pridėjimas prie Konservai. 

Draugystės Laiško, 1918 m.
54. Prūsų Lietuvių Balsas, Tilžėje, 1919 m.
55. Litauische Warte, red. J. Stikliorus, Til

žėje, 1919 m.
56. Prekybos žinios, Klaipėdoje, 1920 m.
57. Darželis, Mažosios Lietuvos Jaunimo or

ganas; red. M. Glazė, Klaipėdoje, 1920 m.
58. Baltika, Klaipėdoje, 1920 m.
59. Tarybos žinios, Klaipėdoje, 1920 m.
60. Rytojus, red. A. Baltris, Tilžėje, 1920 m.
61. Baltolita, rėdė H. J. Jakužaitis, Klaipė

doje, 1921 m.
62. Landvirtach. Zeitung dės Memelgebietes,

— Laukininkystės Laiškas, Klaipėdoje, 1921 
m.

63. Memelgau Zeitung.
64. Deutsch—Litauischer Helmatbund.
65. Alyvų Lapas, Tilžėje, 1922 m.
66. Tiesos Draugas, Klaipėdoje, 1922 m.
67. Memeler Landeszeitung.
68. Sąjungų žinios, Klaipėdoje, 1923 m.
69. Darbymetis, Tilžėje.
70. Kovotojas, Klaipėdoje, 1924 m.
71. Laukininkas, Klaipėdoje, 1924 m.
72. Svečias, Tilžėje, 1924 m.
73. Klaipėdos Sargas, 1924 m.
74. Memel Zeitung.
75. Laikas, 1925 m.
76. Valstybės Valdininkas, Klaipėdoje, 

1925 m.
77. Valstiečių žodis, Klaipėdoje, 1925 m.
78. Darbo Balsas, Klaipėdoje, 1926 m.
79. Pajūrio Sargas, Klaipėdoje, 1924—1925 

m.
80. Lietuvos Keleivis, Klaipėdoje.
81. Memelvarte, Klaipėdoje, 1926 m.
82. Klaipėdos Krašto žodis, 1926 m.
83. Pagonų Paslas, Tilžėje, 1927 m.
84. Evangelijos Paslas, Varnupėnuose, 1927 

m.
85. Naujas Tilžės Keleivis.
86. Keleivio Draugas, 1927 m.
87. Memeler Morgenstimme. «
88. Memeler Allg. Zeitung.
89. Pasiuntinystės Prietelis, Tilžėje.
90. Baltijos Aras.
91. Klaipėdiškis.

. 92. Kaimynas.
93. Septintoji Diena.
94. Klaipėdos Garsas. t
Tai tokių laikraščių Mažoji Lietuva turėjo 

per 100 metų. Turim dėti pastangų, kad pa
žinti Lietuvos praeitį daugiau ir daugiau. Da
bar tam laikas, kuomet laisva Lietuva auklėja
si. Veskime chronologišką surašą knygų ir pe-

- rijodinės spaudos; dapildykime trūkumus; da
bar geriau nei šimtmečiu vėliau.

Medžiagos šaltiniai:
Lietuviškos Knygos Kelias,—Rojus Mizara.
Lietuviškieji Raštai ir Raštininkai, — Lie

tuvos Mylėtojo.
Kokių Laikraščių Turėjo Mažoji Lietuva 

per 100 Metų. “Lietuvos žinios.”
P. A. Jatul.

Ji Ten Vadovė, 
Ten Visagalė

Laisva, maloni plaukia dainele.
Aukštai banguoja vėliava raudona.
Ei, mano rimta tėvu šalelė,— 
Tenai kiekvienas suras sau duoną.

Laukai, miškai, upės ir jūra, — 
Tiltai, dirbtuvės ir aukšti mūrai, 
Mokslas, šviesybė, visa kultūra, — 
Ten darbo liaudis jau viską turi.

Ji ten vadovė, ji visagalė,
A teitį savo tikrai suprątusf 
Su vilčia siekia pagerint dalią, 
Fašizmo jungą’jau nusikrapius.

Džiaugiasi darbo žmogus sulaukęs,
Savo likimui aušrą pamatęs, 
Vergijos pančius sunkius sutraukęs, 
Tėvynės savo .valdovu tapęs.

Viltis auksinė teikia ramumo, 
Kalviui, artojui, linų rovėjai, 
Darba tėvynei; darbas kilnumui, 
Viskas suplaukia vienai idėjai.

z P. B. Pilėnas.

Ar.Kenčiate
NUO
• Galvos Skaudėjimo,
• Vidurių Suirimo,
• Nervų,
• Nemigio,
• Gazų ir Išpūtimo-**

iš priežasties
• Veiksminio 

Užkietėjimo?

O
Garaio* 
viri 
76 metu*

OO#

Ne laukite I Bukite »umanū«! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter‘« 
Gomozo. Daugiau negu liuosuoto- 
ja* — skilvio toniko vaistai —-- 
sudėta iš I 8 vaistinių šakny, žolių ir 
augmenų. Pradeda nerangias žarna* 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausmu ra
mumo ir šilumos. Persergėjimą*: 
vartok taip kaip nurodyta.

Įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiūsKite del mūsų specialaus susipa
žinimui'' pnsiūlimo—ir gausite

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR. PETER'S OLEJO LINTMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greita 
vinitna nuo reumatiškų ir neuralgiskų 
skausmų, muskulinio nugarskaųsmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimu ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkaliną* — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingu* 
skilvio sutrikimus kaip pavy»džiui rūkštie* 
nevirškinimas ir rėmuo.

| Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą regulerj H uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60<! vertė* — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėto*).

V*rdas.__—_

"H 
f»ortcna

Adresas-------------------—— --------- -----—-
•

Pašto Ofisas.............................—......—— •
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

Dopt. S74-32M
2501 Washington Blvd., Chicago 12, Iii. j 

| 256 Stanley St., Winnlnea. Man.. Can. |

Žinios iš Lietuvos
BALDU PROJEKTŲ 
KONKURSAS

Vilnius. — Mūsų krašto 
dirbančiųjų butus turės pa
puošti modernūs ir kartu 
prieinami baldai. Jų projek
tų konkursą buvo paskelbu
si Architektūros reikalų 
valdyba prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos. Pristaty
tieji tačiau projektai neati
tiko konkurso sąlygų ir ne
galėjo būti rekomenduoti 
masinei gamybai.

Jury komisija, norėdama 
populiarinti tokį konkursų 
rengimą ateityje, paskyrė 
skatinamąsias premijas ar- 
chitektoriams L. Kazarins- 
kiui, M. Matuščakaitei, in
žinieriui S. Jatovt-Jetaltui, 
V. Vaitkui, o taip pat “Vil
niaus” baldų fabriko kolek
tyvui.

NAUJAS TEATRAS 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje steigiamas ru
sų dramos teatras. Šio teat
ro artistų kolektyvas suda
rytas iš jaunų aktorių, bai
gusiu šiais metais Luna- 
čarskio vardo valstybinį te
atro meno institutą Mask
voje. Meno vadovu paskir
tas Maskvos Dailės Akade
minio teatro artistas V. A. 
Orlovas.

Teatro kolektyvas šiuo 
metu yra Maskvoje. Jis jau 

* parengė du pastatymus ir 
šiuo metu rengia tarybinio 
rašytojo B. Lavrenevo pje
sę “Už tuos, kurie jūroje.”



given that License No,
LaisveLietuviškas

TRAKTYRIUSthe

DANTŲ GYDYTOJAS
2GOB Tilden

Geri Užkandžiai BROOKLYN, N. Y.

the
the

Valandoswine
411 Grand St. Brooklyn

the

the

Joseph Garszva
wine (Shalinskas)

Undertaker & Embalmer Funeral Home
RALPH

84-02 Jamaica Avenue128 Pine-

Opposite Forest ParkwayLicensed Undertaker

NOTICE
Suteikiam garbingas laidotuves

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770the
Tel Virginia7-4499

3901

BROOKLYNO LIETUVIŲ

182
Telephone EVergreen 4-8578 Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street

328 Union Avenue
Tel. EVergreen 4-8003

Brooklyn

LIETUVIŠKAS KABARETAS

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS
Geriausias Alus Brooklyne

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI600

137 New

is hereby given that License

the

Brooklyn Th roop

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)on

012 Kings

Telefonas Poplar 4110
tho

ADOLF

1246

TELEPHONE
STAGG 2-5043

482 Coney No.

MATTHEW P. BALLAS
the the the

369 Myrtle Graliam

660 GRAND ST.
433 Utica 986 Sutter

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borbugh of Brooklyn, 
be consumed off tho

(D-B-A 
Bergen

Borough of Brooklyn, 
bo consumed * off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

& liquor at retail under Section

Boroukh of Brooklyn, 
lie consumed off the

Laidotuvių 
Direktorius

Borough of 
be consumed

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

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

359 Myrtle 
County of 
premfties.

Ave, 
Kings,

License No. 
undersigned 
retail under

& JACK BEHR 
Brooklyn, N.

Borouith of Brooklyn, 
be consumed off the

License No. 
undersigned 
retail under

RICCARDI 
Brooklyn,

FEENEY 
Brooklyn, N

> Court St. 
Wyckoff St

License No. 
undersigned 
retail under

to sell
107 of

License No. 
undersigned 
retail under

ISAAC
Ave., . i

License No. 
undersigned 
retail under

Admx
31 Court

consumed off the

& PATRICK HAGAN 
Brooklyn, N. Y. R

TOBY
Brooklyn

Avenue,
Kings. I

be consumed off the

VINCENT DELANEY.
Ave., Brooklyn

be consumed off the

HESS
Brooklyn. N. Y

consumed off

UtiCa Ave
Kings, to be consumed off

& LIQUOR, INC. 
, , Brooklyn, N

ANTHONY FUCCI 
St., Brooklyn

NOTICE
L 796

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ID-B-A
47 th

JPOVILL 
no & Liquor)

Brooklyn

JOHN S. SHOCK ,
Ave., Brooklyn

SODERBER
Wines & Liquors) 

Brooklyn,

at 433 
County of 
premises.

STANLEY RUBIN 
(Stanley’s Liquor Shop) 

Ave., Brooklyn

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

Borough of B’klyn,
Kings, to be consumed off tho

N. TULLY SCHAFFER 
(D-B-A Pearl’s Creamery) 

Flatbush Ave., Brooklyn

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

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

(D-B-A
83 A Li vonia

RUBEL & HYMAN RUBEL 
Bros. Wine & Liquor Store) 
Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is 
L 1197 has

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

at 117 Smith Street, 
County of Kings, to 
premises.

GRAŽIA SCOTTO, 
of Estate of Domenico Scotto 
SE, Brooklyn, N.

County of 
premises.

SIDNEY 
(Rubel 

33 Graham

SANTARE &
BOZZONE

Brooklyn,

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

GOLDWASSER
Brooklyn. N

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA

Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed off the

that License No.
> the undersigned 

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

FARBER
Bruoklyu

ROSZKOWSK1
Brooklyn,

HARKAVY
Brooklyn

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

BOSWORTH
Brooklyn

SOPHIE SI ROT
W9-601 Stone Ave.. Brooklyn. N. Y

wine & liquor 
the Alcoholic 
71st Street, 
of Kings, to

HARRY HOROWITZ
Wines & Liquors) 

BrookĮyn, N. Y

NOTICE is 
L 5377 has

NOTICE is 
L 114 has

MELLOW & 
J. MELLOW 
Wines & Liquors)

Brooklyn, IS

hereby given that 
been Issued to the 
wine and liquor jit

INC.
Brooklyn. N

Mil,TON
(Sterling Wii 

117 Smith St..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6207 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 205 
Borough of 
be consumed on

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE in hereby given that License No. 
GB 12842 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
599*691 Stone Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is 
L 136 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 6516 Bay Parkway. Borough of B’klyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BAY PARKWAY LIQUOR STORE, INC. 
6516 Bay Parkway, Brooklyn, N. Y. R

hereby given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
Grand St.. Borough of 
of Kings, to lx? consumed

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

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

AXEL 
(Neck Road 

1110 Neck Road,

to sell wine 
1.07 of the 
at 41/1-1' — 
County of 
promises.

to sell wine 
107 of the 
at 553 — 
County of 
premises.

BAY 
553 — 5th

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5405 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at 'retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 448 Hopkinson Ave. 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN BAHR 
448 Hopkinson Ave.,

Borough of Brooklyn 
be consumed off

NOVOK, INC 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3132 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 1064 Liberty Ave., Borough- of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
i been issued to the

wine and liquor at
of the Alcoholic Beverage Control 

at 722 Coney Island Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1216 has ibeen issued to the undersignėd 
to sell wine and liquor at retail under Section 
1107 of the Alcoholic Beverage Coiftrol Law 
at 482 Coney Island Ave 
County of 
premises.

NOTICE is 
L 1370 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Ixiw 
at 245 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIE TEAHEN
Island Ave., Brooklyn

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

107 of 
Beverage Control Law at

A. & R. PLASTRIK
Bergen Wines & Liquors ) 
it., Brooklyn, N.

NAT 
Ave.,

hereby given that Licenso No. 
been issued to the undersigned

& liquor

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

License N<>. 
undersigned 
retail under

FRANK PALS
1698 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. 
been Issued to the undersigned 
and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

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

Borough of Brooklyn, 
> be consumed off tho

issued to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3122 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 527 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tlie premises.

ANTONIO AMODEO 
Oscar’s Rest.

527 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
L 1045 has

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1074 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

Beverage Control Lajv 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NO’I’ICE is hereby given that License No. 
L 1681 has been issued to the undersigned 
to sell wine and, liquor at retail under Section 
107 of the 'Alcoholic Beverage Control Law 
at 3102 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

BRIDGET MARY GALLAGHER 
3102 Clarendon I’d., Brooklyn, N. Y.

---------- 4-tas puslapU
Liberty Lith. Daily * 
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Tel.EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

SAM, NEEDLEMAN
I,. Brooklyn

NOTICE is 
L 889 has 
to sell wine 
107 of the 
at 142 HaVetneycr St 
County 
promises

CARL MONACO
177 Knickerbocker Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1715 has been issued to the undersigped 
to self wine and liquor at retail under Section 
107 Of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 910'4 Flatlands Ave 
County of Kings, to 
premises.

MURRAY M.
9104. Flatlands Ave.,

5 th Ave. 
Kings

RIVER WINE CO., INC.
Ave., Brooklyn,

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Control Law 
Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 220 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

I,EONA RD STROBEL
220 Wyckoff Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenso No. 
L 1720 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1109 Brighton Beach Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH & HARRY KIRSHENBAUM 
(D-B-A Oceana Liquor & Wine Store) 

1109 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Ilicense No. 
beei issued to the undersigned 

& liquor

issued to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control I,aw 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ARDEN
Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 99 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLARENCE RILEY
99 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

SADIE L. HILCKEN
Island Ave., Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that License No. 
W 22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrčl Law at 
818 Court Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 'off the 
premises. >

hereby given -that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor ac retail under Section

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1004 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 282 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

NOTICE is 
L 6257 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic 
at 1704 Fulton St., 
County of Kings, to 
premises.

BENJAMIN F. BUTLER & 
AARON NATHANIEL PHILLIPS

1701 Fulton St., Brooklyn, N. Y

NOTICE Is
L 5170 has

Manager
JOHN A. PAULEY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4257 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 502 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

STANLEY MI.SUNAS
502 Grand St., Brooklyn, N. Y.

has 
wine

NOTICE is 
L 5256 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic 
at 2976 Quentin Road 
County of 
premises.

CHRISTOPHER C. CARLIN 
2976 Quentin Road, Brooklyn, T

NOTICE is hereby given that License 
L 1703 has bęen issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
J07 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 488-90 Lafayette Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to-be consumed off the 
premises. ,

HOWARD D. LIEBERMAN & 
DOROTHY B. LIEBERMAN 
(D-B-A Lafayette Liquors)

488-90 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
L 5723 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Isrw 
at 3225 Mermaid Ave. 
County of Kings, to 
premises.

SEAGATE WINE 
•'<225 Mermaid A”« t

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5439 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under Section 
Alcoholic. Beverage Control Law 
16th Ave 
Kings, tc

NOTICE is 
L 1601 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 918 Cortelyou Road. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. 
TIMOTHY BUCKLEY 
918 Cortelyou Road,

Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems PaSarvoti Dovanai

NOTICE is 
L 1766 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic 
at 1410 Neck Rd., 
County of Kings, tc 
premises.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed

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

the Alcoholic 
Pine Street, 
of Kings, tc

hereby given that Licenso No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail "under Section

Alcoholic Beverage Control Law 
Kalb Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that 
RL 1074 has been, issued to the 
to sell beer, -wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 109 Graham Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

109 GRAHAM REST. CORP.
109 Graham Ave., Brooklyn. N. Y.

to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 373 — 
Brooklyn, County of Kings 
on the premises.

THE BROOKLYN CO CLUB. INC.
373 — 9th St., Brooklyn, N. Y,

NO'I’ICE 
L 898 
to sell 
107 of

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

wine
the Alcoholic Beverage Control Law- 

Grand St. Ext., Borough* of Brooklyn,, 
of Kings, to be consumed off the

LEVY
Brooklyn

wine 
the Alcoholic
Bergen St., 

of Kings, tc

NOTICE is hereby given that License No. 
L 994 has been issued' to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
986 Sutter 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5407 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1611. East 19th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOROTHY & HARRY BERMĄN 
1611 East 19th St., Brooklyn, N

NOTICE Is hereby given that 
RL 6153 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section. 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 949-55 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County .of Kings, to be consumed 
on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N, INC. 
949-55 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ,_No. 
I. 32 has been issued to the undersigned 

wine & liquor nt retail under/Sectlon 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Flushing Ave. 
of Kings, tc

RAY WOLFF
Washington .Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby
L 5411 has been issued to tho undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 2505 Tilden Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CARMINE A.
GERARD J, 

Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5690 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of

NO'I’ICE is hereby given that License No. 
L 1600 has .been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1612 Ave. H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bė consumed ot'f tho 
premises.

SIDNEY M. BLĘECKER 
(Blcecker tiros.)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is 
CL 122 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 75 Montague Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
THE HEIGHTS CASINO 

Montague St

NOTICE is 
L 1716 has 
to sell 
107 of 
at 128 
County 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12905 has been issued to the uidersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be eoisumed off

NOTICE is 
RL 796 hiw 
to sell beer. 
Section 107 - 
Law at 722 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ory the premises.

Victor lazaro
. (Vic”s Rest.)
722 Coney Island Avei, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ia hereby given that License No. 
CL 306 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
9th Street, Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1798 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 33 Graham Ave., Borough- of Brooklyn.

Kings, to be consumed off the

LICENSE
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5307 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off tho

hereby given that Lfcinso No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be oonsumed off the

County 
premises. 

PATSY J. MARANDINO & 
CARMELO A. MANNA 

275 71st St., Brooklyn, 1

NOTICE is
L 5751 has

Švine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control I,aw 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
of Kings

Court St. & 2 Wyckoff St 
Brooklyn, County of Kings, t 

the premises.
3. H. CORP.

hereby given 
has been issued, 1 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Rugby Road, 
of Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 5166 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 83A Livonia Ave., Borough of Biooklyn, 
County1 of Kings, to be consumed off 
promises.

PHILIP & SAMUEL FADER 
Friendly Llqupi’ & Wine) 
Ave., Brooklyn, N.

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

HYMAN BERGER 
(Project Liquor Store) 

i Ave., Brooklyn,'N. Y

NO'I’ICE is hereby given that License No. 
RL 5321 has been issued to tha undersigned 
to sell be<6-, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 964 Coney Island Ave., Borough of, 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 

he premises.
KARL A. PETERSON & 
EDWARD J. SHARKEY 

(D-B-A Sharkey’s Tavern)
Coney Island Ave., Brooklyn, N.. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law al 1086 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

CASEY’S, INC.
1086 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
I. 5379 has 
10 sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 75 Hėgeman Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN & BENJAMIN EDELMAN
• (Edelman’s Liquors)

75 liegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NO'I’ICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 

and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

to sell 
107 of 
at 2107 
County 
premises.
MAX DWORKIN &

(D-B-A Leon’s 
2107 Cortelyou Road,

107 of the 
at 275A — 79th St, 
County of Kings. t< 
premises.

EDWARD & HENRY T. ZEGARSKI 
Bros. Wine & Liquor Store) 

7()th St., Brooklyn, N

to sell 
107 of 
at 201 
County 
premises,

NOTICE
L 5441 
to sell wine 
107 of the

NOTICE is hereby given that License No. 
1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine anti liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beyerage Control law 
at 1081 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH 
1081 Liberty

LEE
Lots Ave,

County of 
premises.

THOMAS C. BRESNAHAN &
COLLINS R. SMITH

Tom-Collins Liquor Store)
St., Brooklyn, N

Liūdesio valandoje kreipkitės pas’mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and liquor at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
bo consumed off the

NOTICE
GB T2881 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic
1246 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th< 
promises.

NOTICE is hereby given that 
RL 3077 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1029-31 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SEKLIR, INC.
1029-31 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1702 has 
to sell wine 
107 of the 
at 139 New 
County of 
premises.

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

to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of (he Alcoholic Beverage Control T^aw 
al 2037 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS & SAM SCHNEIDER 
Sally’s Wines & Liquors

2037 Fulton St. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3028 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 524 Coufrt Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. ACKERMAN
524 Court St., Brooklyn. N. Y.

NO'I’ICE is 
L 5327 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic 
at 655 Blake Ave., 
County of Kings, to 
premises.

VINCENT S. 
655 Blake Ave,,

NOTICE is 
L 866 has 
to sell wine

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5224 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1939 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW P. LOWELL 
Matt’s Tavern

1939 Coney Is. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
L 5006 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at i-etall under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough nf Brooklyn, 
the

hereby given that License No. 
been issued to the iuderslgned 

& liquor at retail under Section 
Beverage Control Law 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

County 
premises.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2432 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 503 Sutter Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH & IRVING SILVERBERG 
503 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 
Beverage Control 'Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

NOTICE is 
L. 1830 has 
to sell 
107 of 
at 176 
County 
premises.

RAY SABLE & EVA MOSKOWITZ 
(The Grand St. Ext. Wine &, Liquor Store) 
176 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to tie undersigned 
& liquor al retail under Section 

107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
al 1698 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE 
L 5375 
to sell 
107 of 
at 217 
Co6nty of Kings, te 
premises.

MATl’HEW 
217 Garfield PI..

NOTICE is 
L 1150 has 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5012 Kings Highway, Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT EARL HENDRICKSON 
(Navarre Wine & Liquor)

Highway Brooklyn, N. Y.

to sell 
107 of 
at 754 
County 
premises.

FLORENCE
754 Flushing Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 385 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1262 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be Consumed on the 
premises.

NATHANIEL WELCH 
Farmer John

1262' Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 
L 5373 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control I^aw 
at 1863 Eastern P’kway, Borough of B"klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
THOMAS EXARHAKIS & JOSEPH LETO 
1863 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is 
L 795 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Liw 
at 1133 Washington Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4112 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and • liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 600 Flatbush Avenueį Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
HUGH CASEY A ROSE BUERY 

Hugh Casey Steak & Chop House 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

\ ROSE ZEIDEL
142 Havemcyer St., Brooklyn

RONKONKOMA
8634

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 807 Coney Island Ave 
County of 
premises.

NOTICE is 
L 5772 has 
to sell 
107 of 
at 411 
County 
premises.

MORRIS G. GUROW1TZ & 
SAMUEL GUROWl'FZ

411 Keap St., Brooklyn. N.

to sell wine and liquor 
107 of the Alcoholic 
at 158 Park Place, 
County of Kings, to 
premises.

(D-B-A
-187 —• 6 th

at 3901 — 5th Avenue 
County of Kings, to 
premises.

MICHAEL B.
Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7252 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 436 Flushing* Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
PAUL DE MEO & JOSEPH 

Paul & Joe’s Tavern
436 Flushing Ave., Brooklyn

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell wino and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

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

to sell wine & Hqtior at retail under Section 
107 of the 
at 1108 De 
County of 
premises. <

PETER & STEVEN BON VENTURE 
1108 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE 
L 876 
to sell 
107 of

NOTICE is hereby given that LicetiKo No. 
L 1390 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3467 Fultoq. St.. Borough of Brooklyn, 
County’ of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NO'I’ICE is 
has 
wine & liquor 
the Alcoholic 
7th Avenue, 
of Kings, tc

LOUIS 
16th Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 728 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage. Control Uw 
at 1239 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
1239 Nostra nd Ave.,

hereby given that License No 
been 
& liquor 

the Alcoholic 
4 68th St..

County of Kings, tc 
premises.

ALEXANDER PETER COUFOS 
(D-R-A La Touraine Wines & Liquors) 

382-4 68th St., , Brooklyn, N.

NO'I’ICE 
RL 2323 has been 
to aell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 188-90 
Brooklyn, County 
on the premises.
GYMNASTIC ASS’N OF POLISH FALCONS 

ALLIANCE, 
Nest 11 of Wmb’g. Inc.

188-90 Grand St., Brooklyn. N. Y.

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

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

and liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
47th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

hereby given that Licenso No. 
been issued to the undersigied

& liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Keap Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
nt 57 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MILTON & STANLEY SUSSMAN 
(Liberty Wine & Liquors)

57 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1/ 5479 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 487 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMIL A.
FRANCIS 

Mellow 
Ave., ,

NO'I’ICE is hereby given that License No. 
has l»een issued to the Undersigned 
wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
De Kalb Ave. 

Kings, tc

NO’I’ICE is hereby given that License No. 
L 5.443 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liqubr at retail under Secttdn 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 229 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JIMMIE C. CLARK
229 Saratoga Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5413 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 177 Knickerbocker Av., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE
L 5408 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at detail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5 Herkimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON BROVENDER & 
BERNARD BROVENDER

5 Herkimer

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

wine & liquor at retail under Section 
tho Alcoholic Beverage Control l^w 
Garfield Place, Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

NOTICE is 
L 1674 has 
to sell 
107 of 
at 482 
County 
premises.

NOTICE is 
L 5412 has 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 286 Ridgewood Ave. 
County of Kings, to 
premises.

WILLIAM 
286 Ridgewood Ave.,

NOTICE is hereby given that 
RL 6162 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Ijaw at 1058 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE. ADM. 
Bedford Bar & Grill

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 58 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 427 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

T. SCOTTO LIQUOR STORE, INC.
427 Court St., Brooklyn, N. Y. R

MINTZ 
(D-B-A De Kalb-Franklin Liquor Mart.) 

1 De Kalb Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No- 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law' 
at 191 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

EVELY PETROVER 
(Patchen Wine & Liquor)

191 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL' 5260 has been issued to the undersigned 
topsoil beer, wine and liquor at retail tinder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

ELLIOTT BAR & GRILL, ING.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

County
premises.

JOHN G. CAVANAGH
382 Rugby Road. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
T>. 5304 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 162 Ellery St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

GECII.IO RIVERA & 
A UGUSTINE. CHABRIER

(Rivera & Chabrier Wine & Liquor Store) 
162 Ellery St., Brooklyn, N. Y.

hereby given thrlt License 
been

td sell wine & liquor-
107 of the Alcoholic 
at 32 Sutter Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAM ALBUCKER & 
BENJAMIN N. SAPORTA

(Sutter Liquor Mart.)
32 Sutter Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5143 has been Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 254 Throop Ave., 
County of Kings, to 
premises.

William r. jacobs & 
SYLVIA JACOBS 

(Throop Wines & Liquors) 
Ave., Brooklyn

Juozas Zeidat
Savininkas

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
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Philadelphia, Pa.
Važiuoja Daug Delegatų i 

Suvažiavimus
Philadelphia bus skaitlingai 

atstovauta suvažiavimuose.
Kaip kas del to nusiskundė. 

Lietuvių Republikonų Susivie
nijimas išrinko delegatą į De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimą J. Bekampi su auka 25 
d., kitos kuopos taipgi išrinko 
į visus suvažiavimus, žinoma, 
kaip seniau, taip šiuom kartu, 
moterų bus daugiausia.

Laukiame didelio ir puikaus 
koncerto su baliumi. Rengia 
Moterų Kliubas, o koncertinę 
programą pildys Newarko 
Sietyno Choras. Apie, tą chorą 
plačiai daug kas žino ir daug 
nori pasiklausyti jų dainų.

Brooklyno publika žino dau
giausia, gal kas kartu atva
žiuos. Koncertas įvyks 8 d. ko
vo, 414 Green St., prasidės 
kaip 7:30 vai. vak. Kas ne
bus, paskui graudinsis.

M. S. .

Peiping, Chinija. — Chi
ang Kai-sheko taiftminkų 
policija suėmė dar 1,687 de
mokratinius žmones.

Lenkija paliuosuoja 25,000 
politinių ir šiaip kalinių, ku
rie nuteisti trumpam laikui. 
Kitų 20,000 bausmes bus su
trumpintos.

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA.

LDS 54 kp. susirinkimas įvyks kovo 
2 d., pas dd*.Paukštaičius, 7945 N.W. 
6th Avė., 3 vai. dieną. Taipgi bus 
skaitoma paskaita Lietuviškos Kny
gos Kelias — 400 m. pirmos lietu
viškos knygos sukakties. Kviečiame 
visus dalyvauti, vietinius ir iš apy
linkės. —E. Mikitienė, Fin. Rast.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas^ dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

RAUDONASIS 
KRYŽIUS

Niekuomet nėra galo 
tiem patarnavimam, 
kuriuos Raudonasis 
Kryžius žmonijai 
atlieka. 

\ 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) v

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

BUENOS AIRES LIETU
VIUS APLANKIUS

i

Rašo ANTANAS VAIVUSKAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
Patyrę Eyelet Darytojai 

IR 
Patyrę Vinių Darytojai 

PLAČIAI PRAMONEI
Praneškite Pilnai Smulkmeniškai Apie Save Ar Patyrimus 

ARBA KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT. 
NORTH & JUDD MANUFACTURING CO. 

NEW BRITAIN, CONN.
(50)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

k.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394?398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(Tąsa)
Programos viduryje buvo su

darytas organizacijų atstovų 
prezidiumas. “Vienybės” re
daktorius Jonas Januška pasa
kė sukaktį minint turiningą 
kalbą ir tapo pagerbtas puikiu 
gėlių bukietu. Po to sekė svei
kinimai raštu ir žodžiu. Susi
vienijimas Liet. Arg. taipgi 
prisiuntė sveikinimą. Drg. be- 
risietis pasveikino “Vienybę” 
nuo Berisso lietuvių, griežtai 
pasmerkdamas eks-ministro 
Graužinio veiklą; paminėjus šio 
smetonininko vardą, publikoje 
pasigirdo . gausūs švilpimai. 
Nuo Urug. Liet. Centro tarė 
žodį J. Donkus; o nuo DARBO 
— šių žodžių rašėjas, kuriam 
buvo įteiktas gražių gelių bu
kietas nuo Argentinos“ pažan- 
g i ų j ų o r gan izaci jų.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
580 Summer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Tamstos Ateitis Nebloga

Matthew A. į 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Prasidėjus šokiams, mes uru
gvajiečiai turėjome pasikalbėji
mų su daugybe vietos lietuvių. 
Vieni teiravosi apie Urugva
jaus liet, draugijas, kiti apie 
savo pažįstamus b,ei gimines. 
Susipažinome su Pranu žygu, 
su spaudos bendradarbe Naus- 
kaite-Kairiene, su Mitrium, ku
rio pusbrolis Raugalas gyvena 
Montevidėjuje, ir su eile kitų. 
Įdomu buvo sueiti į pažintį su 
keletą skapiškėnų; Bs. Aires jų 
esama apie 50; veik visi jie esą 
pažangūs. Pasirodė, kad pianis
tės Markuškytės tėveliai yra 
kilę iš Skapiškio. Į parengimą 
buvo atsilankę ir keli “A. Kri
lov” tarybinio laivo jūreiviai, 
kuriuos vakaro rengėjai drau
giškai priėmė.

Apie 5 vai. ryto apleidome 
šią puikią vienybiečių pramogą. 
Išvykstant sužinojome, " kad 
urugvajiečių garbei ruošiami 
bendri pietūs jau ridinėtame vo

Ila, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 
kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarle sako: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

kiečių klube.

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

Reikalauk tik DEKENS OINTMENT

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMĖNT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
Šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

Fotografas .
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ' ir kra javus 
sudarau su ame-| 
rikoniškais. Rei-|' 
kalui esant irų 
padidinu toki o|| 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

K. VENCKUS

Rugsėjo 29, Sekmaęl.
Pasirodo, kad rytoj dar ne

galime apleisti Bs. Aires. Dar 
turime daugybę reikalų-reika- 
lelių atlikti. Galvojame, kaip 
geriau viską sutvarkius per šį 
trumpą laiką, kurį mes dar čia 
■būsime. Nepaprastai greitai 
prabėgo dienos. , Tačiau esame 
labai patenkinti patyrę šio kra
što lietuvių didį sąjūdį už para
mą savo tėvynei, už savo spau
dos išvystymą; vienu žodžiu, 
Argentinos lietuviai, kaip nie
kad vienijasi, veikia ir turi pla
čių perspektyvų.

Na, jau laikas vykti į mūsų 
išleistuvėms suruoštus pietus. 
Kada pribuvome į L. T. patal
pas, ten jau radome nemažai 
susirinkusių svečių. Didžioji jų 
čįalis vakar dalyvavo parengi
me ir, nepasiduodami nuovar
giui, šiandien taipgi atvyko, 
nekurie iš tolimų priemiesčių. 
Urugvajiečiai susirinkome visi: 
septynetas. Prie stalų susėdo 
apie šimtas pietautojų. Drau
gai Bronius Usonis ir S. Kažu- 
kauskas vedė visą tvarką. Sma
gi ir draugiška aplinka. Pradė
jo skambėti dainos. Buvo pasa
kyta nemažai kalbų. Visi kal
bėtojai — dauguma jų dalyv- 
vavę PPAL Kongrese — statė 
Urugvajaus lietuvius už pavyz
dį ir nesigailėjo padėkos žo
džių. Kiti, kaip Pr. Dum
bliauskas, T. Adamonis, S. Ka- 
žukauskas, Jonas Baltušnikas, 
palietė ir vietos visuomeninius 
bei organizacinius klausimus, 
ypač paramos Lietuvai ir vie
nybės klausimus. Po to, buvo
me “priversti” ir mes tarti žo
dį. Už yięką atsidėkojome kaip 
mokėjome, pabrėždami, ' jog 
mūsų asmenyje draugai, ai’gen- 
tiniečiai pagerbė Urugvajaus 
pažangiąsias organizacijas. 
Pietūs užsitęsė ligi 17 vai. Kar
štai visus atsisveikinome ir nu
skubėjome į kitą mums suruoš
tą pramogą.—į V. Alsinos liet, 
jaunuolių taip vadinamą “ver- 
mouthą.”

P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

ir Stone Avo. 
Broadway Line

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIS PIANO 
TUNERĮS

Perbudavoja pianus iš di
desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius' reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

91S2 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

Šią labai draugišką pramo
gėlę mūsų priėmimui suruošė 
minėto rajono jaunuoliai, ta
čiau jauniesiems padėjo ir va
dovavo drg. J. Skrandžius, ku
rio namuose ir pats “ver- 
mouthas” įvyko, čia vėl, prie 
bendro stalo patyrėme gilaus 
draugiškumo atsinešimą link 
urugvajiečių, o taip pat pama
tėme, kaip pas juos ♦ dedamos 
pastangos suorganizuoti lietu
viškąjį jaunimą ir įkvėpti

jiems susidomėjimą ir tęsimą 
mūsų kultūrinio darbo tautinė
je formoje. Susirinkusiųjų 
90% buvo jaunuoliai ir jau
nuolės. Buvome pavaišinti spe
cialiai mums pagaminta tortą 
su užrašu: “Draugams urugva- 
jiečiams.” Ant sienos, matomo
je vietoje kabojo užrašas: 
“Bienvenidos!” (Sveiki, atvy
kę!). Drg. Skrandžius pasakė 
reikšmingą kalbą. Po jo tarė 
žodį jaunuolis Jonas Dijokas. 
Dangutė Gorytė ir Angelija 
Matulevičiūtė deklamavo po ei
lėraštį. Sužinojome, kad Skran- 
džiaus sesers sūnus yra mūsų 
laikraščio bendradarbis drg. 
Jonas Butauskas. Vėliau, jau
nuoliai suruošė šokius ir gra
žiai pasilinksmino. Jaunuolių 
pramogą apleidomę jau vėlo
kai, išsiveždami malonių įspū
džių.
Rugsėjo 30, Pirmad.

Turėjome pasimatymą su po
etu Liaču ir Miščiku. Dar jau
ni vyrai. Abu laikosi “A. L. 
Balso” ir “Naujienų” vedamos 
politikos. Ryškiai pastebimas 
jų intelektualinis išsilavinimas. 
Kalboje, ypač Liačas, leidžiasi 
į gilias mintis, į filosofiją. Pra
sitarėme apie Kongresą. Už- 
kliuvome ties rezoliucija pabė
gėlių klausimu. Miščiko nuomo
ne, tai policinis darbas kreip
tis į vietos vyriausybę, kad ne
įsileistų Lietuvos pabėgėlių. 
Mes pastebime, jog rezoliucija 
priimta prieš mūsų tautos iš
davikus, vokiečių bendradar
bius, bet ne prieš karo audros 
nublokštus tautiečius. Argi ga
lima daleisti, kad įvairūs kubi- 
liūnai, plechavičiai būtų skai
tomi paprastais “išvietintais”? 
Esą, tiesa, bet... Su “bet” ir 
pasilieka šis klausimas.

Truputį keista darosi, kada 
šie vyrai taip šaltai prisimena 
vokiečių terorą ir taip drąsiai 
už gryną pinigą priima priešų 
skleidžiamus melus apie rusus, 
apie tarybų santvarką. Pavz., 
gestapininkai Lietuvoje sušau
dė Miščiko motiną, o Liačo — 
seserį. Tačiau, pasmerkimo na
ciams jie veik neparodo. Į Ta
rybų Lietuvą jie žiūri kaip į 
okupuotą kraštą; mūsų tautos 
inteligentija, jų manymu, yra 
naikinama, arba, tik aplinkybių 
priversta palaiko dabartinę 
santvarką. Įvardiname jiems 
kelis Lietuvos pažangiuosius 
mokslo ir literatūros vyrus, 
kurie šiandien didį darbą atlie
ka savo tautos labui. Apie liau
dies apšvietos, kultūros darbus 
Lietuvoje, pasirodo, jie mažai 
informuoti. Mokyklų tinklo iš
plėtimas ir mokinių skaičiaus 
padvigubinimas, jiems taipgi 
turi savotišką išvadą .. .

Pasikalbėjimas baigėsi: “pa
matysime ateityje.” Mes dadė- 
jome: iš tikrųjų savo akimis 
pamatysime; Kongreso nutari
mu, į Lietuvą vyks nuo Pietų 
Amerikos lietuvių dejegacija. 
Atsisveikindami, kvietėme juos 
ieškoti žinių patikimuose šalti
niuose, o ne naudotis buvusios 
santvarkos agentų šmeižimais.
Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje Patalpose

Vakare, drauge su T. Adamo- 
niu ir S. Kažukausku nuvyko
me į priemiestį “4 de Junio” ir 
aplankėme Susivienijimo nuo
savas patalpas -Av. Santa Fe 
5215. ši savišalpinė draugija 
įsteigta 1914 metais. Joje dar 
tebeveikia vadinami senieji 
“amerikonai,” su kuriais teko 
susipažinti. Maloniai ir tikrai 
draugiškai mus priėmė D-jos 
primininkas Juozas Každaila ir 
baro k-jos pirm. Jonas Janušo
nis. Vėliau susirinko daugiau jų 
veikėjų i4, prie bendro stalo, 
puikioje nutaikoje praleidome 
keletą valandų, čia, mus priim-

OFISŲ VALYTOJAI
(Vyrai)

KREIPKITĖS NUO PIRMADIENIO IKI 
PENKTADIENIO. 8 A.M. IKI 3 P.M.

PITNEY-BOWES, Ine.
Personnel Building 

Walnut Street M
STAMFORD, CONN.

SOUTH END BUSAS SUSTOJA 
PRIE MŪSŲ DURŲ- 

_______________________________________<£2i
25 PATYRU MŪRININKAI 

NE UNIJISTAI 
Mokestis $2.25 J Valandą 

Kreipkitės Po
Phillips Avenue & New Road 

Elsmere, Delaware 
ar ’

Telefonuokite WILMINGTON 3-1002 
Tarpe 6 & 9 P. M.

_______________________________________ (SHF
PRIŽIŪRĖTOJAS, APTA1SYTOJAS, SODNO 

APDIRBĖJAS, PATYRĘS
Vedęs, blaivas, darbštus. Darbas South Shore, 
L. I. — 85 Mailės nuo N. Y. C. Pasisakykite 
tautybę, kiek; algos tikitės, amžius Ir patyri
mas. Alga, pridedant privatinius namus.

Rašykite Box 130, Suite 617, 
1457 Broadway, N.Y.C.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Reikalingos dirbti prie Singer Sewing Mašinų 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
Kreipkitės 

MESSINA BROS.
238 MELROSE ST., BROOKLYN 

Telefonas EVERGREEN 7-1444
(50)

NAMŲ DARBININKE
Prie mažos šeimos. Turi būti patyrusi, aku- 
ratna ir sugabi. Nuosavas kambarys. Priva*. 
.tinls namas Brooklyne. ŠAUKITE TARPE

5 ir 8 P.M. ESPLANADE 5-4047.
(52)

MERGINOS—MOTERYS • >
Atlikimui abelno namų ruošos darbo. Maža* 
apartmentas. Skalbiamoji mašina. Turi nak

voti ant vietos. Gera alga. H. SIMON, 
137 McKenzie St., BROOKLYN, 

DEWEY 2-8302
(60)

REIKALINGOS 
PATYRUSIOS

LACE SETTERS
taipgi

PATYRUSIOS 
MAŠINŲ

OPERATORES

SEASIDE BLOUSE CO.
2 Main St.

(Locomobile Bldg.)

BRIDGEPORT, CONN.
(60)

ŠEIMININKE
VlDŲRAMtft MOTERIŠKE

Prie Namų GREAT NECK. L. I.
Atskiras kambarys ir maudynė. Turi būti 
patyrusi ir sugabi. Priežiūrai 3 vaikų. Guoli* 

ant vietos. Geri namai tinkamai ypatal.
Puikiausia alga. Kreipkitės į

T. STERN
130 MAPLE STREET, GREAT NECK, I* I.

(60)

STALŲ PATARNAUTOJOS IR 
TACOM APTARNAUTOJOS

7 A.M. iki 4 T.M. Patyrimas nereikalinga*.
Gera alga. Valgis ir vakacijos.

BETH EL HOSPITAL. BROOKLYN, 
Miss Saslaw, DICKENS 6-9000.

<4B

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

"aptarnautojai 
VYRAI & MOTERYS 
Valstija Suteikia Aprūpinimus

ŠVENTĖM ?
V AKACIJOM

PALIUOSAVIMUS LIGOJE 
Duodama Gyvenimui Vieta.

KREIPKITĖS 
C. L. McCabe

N. J. STATE HOSPITAL 
TRENTON, N. J.

<«> į

ti atvyko: Genovaitė Pilypaitė, 
buvusi Susivienijimo C. V. sek
retorė, simpatiška, išsimoksli
nusi lietuvaitė; Pranas Stalio- 
raitis, vienas iš D-jos tvėrėjų 
ir C. V. narys; Jonas Sereika, 
prieš pirmąjį pasaulinį karą at
vykęs į Argentiną, ilgametis iž
dininkas ir dabartinis Rev. 
k-jos narys; Paskasijus Serei
ka, sūnus Jono, Argentinoje 
gimęs jaunuolis, Sporto sekei* 
jos pirm, ir 1-mo sk* sekr.? 
Adolfas Pilypas, Genovaitės 
tėvelis, D-jos knygininkas; Jur- 
gis Gervė, ūkvedys ir C V na
rys; Jonas Vaičiulis, 3-čio sk. 
pirm.; Leonas Ribikauskas, 
2-ro sk. pirm., ir Petras su Ka
ze Skurauskai, patalpų prižiū
rėtojai. t
________ (Rus daugiau) . J

Italijos seimas 292 balsais 
prieš 107 pareiškė pasitikė
jimą valdžiai



pasima-

ii*

taipgi: “Life at the Zoo”
St.

STANLEY |

$1

ARTKINO 
PEBSTATO

savaitė- 
susidarę 
pabalia-

1 I v

$2: S. Griškus, B’klyn, 
ir Geras Pilietis, New

7th Avė., bet. 42 & 41 Sts.
Durys atsidaro 8:45 A.M.

gyviausia meilė!
Daivid
Niven

: Geo. Shimaitis,
Mass., Jurgis Kup-

Minersville,
Scranton,

(Mikšis),

Taigi, bus linksmų 
tymų ir smagių pažmomų ta
me didžiajame trijų dienų po
būvyje.

Kvedaras, , Bloom- 
J., du gražiai ap- 
užvalkalus paduš-

BETTY GRABLE * DICK HAYMES 

“THE SHOCKING 
MISS PILGRIM”’ , 

Techni-spalvomis 
Muzika ir Dainos 

George ir Ira Gershwin'u. 
Ir puikiausias Broadway’s 

visa-žvaigždinis vaidiiimas scenoje 
PETER LORRE * Specialiai GIL LAMB ; 

BOY TOY: PAT TERRY; 
Extra: EVELYN1 KNIGHT 
Taipgi MARCH OF TIME 

“Germany—Handle with Care”
ROXY, 7th Ave., ir 50th

Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį ir 
virpantį scenos veikalų!

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

Tikietai dabar po $1.20 ir daugiau 
Vakare 8:30,

Popiet šeštad. ir Ket.virt. 2:30
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

zStMne Ptouier 
naujomis puikiausiomis 

spalvomis 
pagaminta Sovietų Sąjungoj 

Dešimta Savaitė

įspūdingiausia Judžiuose Romanso ir 
Lūkesčių Avantiūra! . . . Pavojinga mei
lės istorija drąsiai parodoma! Nedoriausia 

moteris, kuri*bet kada mylėjo!
J. ARTHUR RANK perstato

“BEDELIA”
žvaigždžiuoja

Margaret Lockwood * Ian Hunter
Anne Crawford * Barry K. Barnes

Eagle Lion Filmų Leidinys 
Žadą užimanti žavinčio grožio drama!

Vidunaktį Rodoma Kas Naktį 
Durys atsidaro 9:30 A.M.

VICTORIA
Broadway ir 46th Street

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk privačias filmas Evos Braun, Hitlerio pačios, kurias surado ir išleido J. V. 
armija. Matyk Adolfą ir jo meilužę kalnų slaptvietėj Berchtesgadene . . . Matyk kara- 
liikęję Anglijos Šeimyną bežaidžiant ant laivo kelionėje į Pietinę Afriką . . . Graiki- 
J* — matyk Jungtinių Tautų komisiją tyrinėjant kaltinimus dėl komunistų veikimo 
pasienyje 1 . . . Matyk Paryžiaus suparalyžiavimą per valdžios darbiniikų streiką! . . . 
Holandija — Karalaitė pagimdė dar vieną Holandijos karalaitę . . . Matyk naujausią 
žinišką filmą . . . “LIFE AT THE ZOO”’ Ir dar naujausios žinios iš plačiojo pasaulio. 
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Laisves Bazare Bus 
Ir Tolimų Svečių

Maryte Vaitonaite-Mikšienė, 
gyvenanti Waterbury, Conn., 
atsiųsdama savo dovaną dien
raščio Laisvės bazarui, rašo, 
jog tikisi atvažiuoti į bazarą.

Per brooklyniečius, pas ku
riuos jų artimieji ruošiasi at
vykę apsistoti, teko nugirsti, 
kad bus ir daugiau viešnių ir 
svečių iš tolimų miestų. Mūsų 
gerieji kaimynai iš New Jer
sey ir Ilgosios Salos atvažiuo
ja masiniai. O patys brookly- 
niečiai jau ištisomis 
mis pirm bazaro yra 
savo grupes linksmai 
voti Laisvės bazare.

Marinai kariavo visuose 
Jungtinių Valstijų karuose 
nuo revoliucijos laikų. Jų pa
reigos daugeriopos, tarpe tų, 
apsauga užjūriuose esamų 
amerikiečių ir, karo metu, už- 
imdinėjimas armijai bazių.

Jį®:

...kur tik bus rodo
ma, visur tikrai lai
mės žiūrovų pasigro-; 
žėjimo dovanų.”

CECELIA AGER
—PM

Pamatyk Sėkmingiausi Muzikai) 
Veikalą ant Broadway! 
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
Šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikietai po $1.20 ir daugiau. 
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadienį ir šeštadienį.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

Tobula ir Smagiausia Moterystės 
Komedija... Kuo

Loretta
Young

“The Perfect Marriage”
Ir dar 

Eddie Bracken 
“LADIES MAN”

Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Aves.

Šalies Reikalai, Žavi Muzika 
Ir Svarbios Filmos Lauks 

Jūsų Šį Sekmadienį
Istoriniai naudingai, gražiai 

ir smagiai praleis popietį kovo 
(March) 2-rą visi atsilankiu
sieji į Ukrainian National 
Home, 218 Grand St., Brook- 
lyne.

Susitikus Ed j Sidney-židžiū- 
ną, jaunuolį su ateitimi muzi
koje ir abelnai visuomenėje, 
paklausiau, kaip sekasi V pū
relyje, ar tikrai galės Vyturė
lio grupė dalyvauti mūsų pro
gramoje, Edis atsakė:

—Mes duosime ką nors, ko 
dar negirdėjote.

Jie tam daug dirba. Kada 
tik užeisi į Laisvės salę, tada 
išgirsi, kad ne vienų, tai kitų 
instrumentų grupę grojant ar 
šiaip jau išpildysimus kūrinius, 
muziką studijuojant. Praeik 
pro bile kurio namus — tas 
pats.

Taigi, Vyturėlio grupė gros 
mums šį sekmadienį ir gros 
specialiai priruoštus kūrinius.

Aiškins Amerikos, Lietuvos 
ir Pasaulio Problemas:

R. Mizara
D. M. Šolomskas
Filmos iš Darbininkų Gyve

nimo ir Pagalbos Lietuvai
Deadline for Action, unijų 

produkcijos filmą, imta iš 
Amerikos darbo žmonių gyve
nimo, iš gyvenimo tokių, kaip 
jūs ir aš, yra įdomi žiūrėti ir

aukštai informacinė. *
Iš Amerikos į Vilnių, trum

pa filmą, parodo išsiuntimą 
amerikiečiu lietuviu dovanu 
įrengimui Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui, 
Vilniuje.

Tą viską galėsime girdėti - 
matyti šį sekmadienį. Pradžia 
3 vai. Durys atdaros nuo 2:30.
Būkime Kalviais Patys Savo 
Gerovės Šiandien ir Ateityje 
^Velionis mūsų šalies prezi

dentas Franklin D. Roosevel- 
tas svarbiuose šaliai momen
tuose ateidavo pasakyti šalies 
gyventojams kritiškumą padė
ties ir pareikšdavo, kad nuo 
mūsų, nuo milionų šalies gy
ventojų priklauso, kaip mes 
atsiliepsime. Jo našlė Eleanor 
Roosevelt ir dabar nuolatos 
kartoja tą pačią mintį, kad ei
linis šalies pilietis — darbo 
žmogus — privalo stovėti sa
vo reikalų sargyboje, kad jis 
privalo būti tikru, ne šiaudi
niu piliečiu. .Jis privalo žinoti 
šalies reikalus, privalo veikti.

šiandien yra kongrese ir 
valstijos seimelyje įteikti šim
tai priešdarbininkiškų bilių. 
Ar norime juos pažinti, dėl jų 
tarti žodį? Jeigu taip, būki
me masiniame mitinge šį sek
madienį.

Kviečia visus —
Lietuvių Komunistų Kliubas.

Paramount Theatre praneša apie sensacingą kainų nupiginima! 
Didžiausias teatrinis bargenas ant Broadway! Tik 55c iki 1 P.M. 
nuo Pirmadienio iki Šeštadienio įimtinai’ Didi 2 už 1 programa! 

Smagiausia romantiška komedija
... Tai meilės žydėjimas ... su gausybe juokų!

PAULETTE GODDARD * FRED MacMUKRAY

“SUDDENLY IT’S SPRING” 
su Macdonald Carey * Arleen Whelan

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
JOHNNY LONG ir Jo Orkestras.

Dar ir JOAN EDWARDS, LEWIS ir VAN, BUDDY LESTER
1 Vidunaktį Rodoma Kas Naktį.

PARAMOUNT, Broadway ir 43 St.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETĄ * ROCKEFELLER CENTER 

‘Šauni meilės ir susikirtimų drama!...
SPENCER TRACY * KATHARINE HEPBURN

ROBERT WALKER * MELVYN DOUGLAS
“THE SEA OF GRASS”

Dirigavo Ella Kazan * Pagamino Pandro S. Berman 
Metro - Goldwyn - Mayer Jud is

DIDŽIOJOJ SCENOJ: “BANDBOX *?EVUU” — smagū; .alzdal, XgamiRi 
Ruaseh Markerl’o. . . see neri jos Bruno Maine... au Rockettes, Baleto Grupe, 
Glee Club Ir Music I fall Simfuuijoe Orkestrai vadovaujamai' Charles Previn’ų

Miesto CIO Reikalauja 
Paskyrų Namą Statybai

bilių

bonų

Grupe Autorių Protestą- CIO Suplanavo Masinę 
vo prieš Uždraudimą Veiklą prieš Aršius
Mokykloms Knygos. Darbininkams BiliusDidžiojo New Yorko CIO 

praeitą antradienį atsišaukė į 
valstijos seimelį su paraginimu 
priimti bilius naujų visuome
niškų namų statybai. Taipgi 
skirti miesto reikalams dau
giau pinigų, kaip to reikalavo 
miesto majoras William O’
Dwyer.

Ragino Priimti
Tarpe siūlytų priimti 

yra:
Išleisti naują laidą

$300,000.000 sumai finansavi
mui pigiomis rendomis namų 
projektų.

Kitus $9,000,000 skirti vie
tiniams namų autoritetams.

Grąžinti miestui dar $23,- 
000,000 iš miesto sumokamų 
valstijai taksų.

Pataisyti federalių labdary
bei skiriamų finansų teikimo 
būdą — kredituoti' tiesiog 
miestui, ne valstijai4.

Ragino Atmesti
Tarpe CIO uniju reikalauja

mu atmesti yra Condon-Wad- 
lin bilius. Tas bilius siūlo baus
ti mokvtojus ir kitus visuome
nės įstaigų darbininkus-tar- 
nautoius, kurie išeitų į streiką 
gynimui savo reikalų. CIO pa
reiškė, kad tas bilius yra “rc- 
publikonų visur sekama for
ma” varžymui darbininkų.

J. V. Marinu, Korpusas bu
vo įsteigtas lapkričio 10-tą, 
1775 metąis, Philadelphijoje. 
Jo .pirmuoju komandieriumi 
buvo majoras Samuel (Nicholas.,

Septyni žymūs rašytojai 
praeitą antradienį pridėjo sa
vo balsą prie jau pirmiau pa
reiškusių protestą prieš New 
Yorko miesto mokyklų Board 
of Superintendents pasimoji- 
mą išmesti iš mokyklų knygy
nų knygą Citizen Tom Paine.

Knygą parašė žymus auto
rius Howard Fast. Knyga bu
vo mokyklose ir kur kitur go
džiai skaitoma, rokuojama 
viena iš geriausia parduodamų 
knygų.

Vėliausia pasisakiusieji prieš 
knygos uždraudimą septyni 
yra: Carl Carmer, William 
Rose Benet, Margaret Halsey, 
Leane Zugsmith, Shirley Gra
ham, Robert Carse ir Mitchell 
Wilson.

Buvo susidariusi žymių, pi
liečių delegacija eiti į švietimo 
Tarybos susirinkimą vasario 
25-tą, kur turėjo būti spren
džiamas knygos klausimas. 
Toji taryba turi paskutinį žo
dį.

Tarpe vėliausia protestavu
sių daugybės organizacijų bu
vo American Civil Liberties 
Unija. Ji praeitą antradienį 
pareiškė, kad “parodymai tos 
knygos pobūdžio nepateisina 
jos prašalinimo” iš viešojo 
skaitymo įstaigų.

puslapis6-tas

>Šeštadienis, Kovo 1, 1947

■SF
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Vasario 26-tą didžiajame 
New Yorke įvyko nepaprasta 
CIO vadų konferencija, kurio
je nusitarta daugelis skubių 
veiksmų prieš priešdarbinin- 
kiškus bilius. Tarpe jų bus:

Milžiniškas masinis mitin
gas kada nors tarp 15-tos ir 
22-ros kovo, su Philip Murray 
vyriausiu kalbėtoju.

Visų CIO darbininkų mitin
gai šapose.

Išdalinimas virš milioho la
pelių kovo 14 ir 15-tą.

Specialė unijų atstovų dele
gacija pas sen. Irving M. įves.

CIO distriktų delegacijos 
pas tų distriktų kongresmanus 
ir'atstovus seimelyje.

Rezoliucija miesto tarybai, 
prašant, varde tarybos, para
ginti kongresą atmesti prieš- 
darbininkiškus bilius.

Steigti platų piliečių komite
tą darbininkų pozicijai remti.

Masiniai lokalų mitingai su- 
siedijose, skleidimas literatū
ros, rinkimas parašų po peti
cijomis.

Akyvai z do je to CIO vadų 
tarimo, matome, kaip svarbus 
yra lietuvių komunistų masi
nis mitingas, šaukiamas šį 
sekmadienį, kovo 2-rą, ukrai- 
nų salėje, svarstymui tų bilių.

Mitingas Civilių Teisių 
Klausimais

t

Civilių Teisių Kongresas, 
per savo prez. Dashiell Ham
mett,, skelbia masinį mitingą 
civilių teisių klausimais. Įvyks 
kovo 20-tą, Manhattan Center, 
New Yorke.

Vyriausiais mitingo kalbė
tojais bus kongresmanas Vito 
Marcantonio ir Mrs. Gerhart 
Eisler, kurios vyrą, priešfašis- 
tą veikėją, dabar persekioja. 
Jį sulaikė Ellis Islande. Sako, 
kad jis esąs nepageidaujamas 
svetimša'.’s, bet pastangos iš
važiuoti per mėnesių mėne
sius buvo trukdomos.

M. Marcinionis, gyvenantis 
Hull Ave., Maspethe, Laisvės 
skaitytojas, serga, šiomis die
nomis jam padarė operaciją. 
Randasi Bushwick Hospital, 
Putnam ir Howard Avės., ne
toli Broadway, Brooklyne.

Lankymo valandos 1:45 iki 
2:45 po piet ir 7-8 vakarais.

Linkime draugui greitai pa- 
Į sveikti. B. S.

|
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Laisves Bazaras
Paskutinės dienos Laisvės 

bazarui dovanų įteikimui. Pas
kutinės dienos pranešimui, kas 
turi kokias dovanas ir atvešt 
į bazarą asmeniškai. Svarbu 
iš anksto žinoti ir pasiruošti, 
kaip kuo sėkmingiausia tas do
vanas bazare išleisti.

šiom dienom dovanų 
me sekamai:

Pinigais
Antanas Leimanas, Brook-

gavo-

Water

degtinės ir bonką importuoto 
vyno.

Juzė Žilinskienė, Now Bri
tain, Conn., du gražiai įvai
riai numegstus kavalkus, ku
riuos numezgė vakarais, po 
darbo valandų.

Labai dėkojame visiems, ku
rių vardai aukščiau paduoti, 
už gražią paramą dienraščiui. 
Būtų gražu, kad ir kiti dien
raščio patriotai nesivėlintų su 
d ovan om is dienraščiu i.

Atsiminkite, i jog bazaras 
prasidės kito penktadienio va
kare, kovo (March) 7 d., 5 
vai. vakare. Tiesiog iš darbo 
eikite į bazarą ir čia gausite 
vakarienę karštų valgių. Per
nai penktadienio vakare val
giai buvo pavėlinti. Šiemet 
anksti bus pagaminti. Atėję 
viską rasite gatavą.
f=> in

2-rajame Pasauliniame Ka
re buvo 480,000 marinų. Iš jų 
98 nuošimčiai oficierių ir 89 
nuošimčiai eilinių, tarnavo už
jūriuose laike karo. Moterų 
Rezerve buvo 19,000.

World Tourists, Inc.
(Įsteigta nuo 1927 m.)

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nų drabužių ir kitų daik
tų į
Visas Sovietų Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais
kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemika- 
drabužius 
Sveikatos

lais išrūkome 
ir gauname 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo
lėšas.

3. MES turim įrengimus ge-

JŪS TURITE PAREIGA SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS!
Siųskite jiems pundelius per 
mūsų firmą į visas Sovietų 
Sąjungos dalis (taip pat į 
Latviją SSR, Moldaviją SSR, 
Lietuvą SSR ir Estiją SSR) 
su iš anksto apmokėtais, 
muitais.
Jūs galite nupirkti naujų 
drabužių ir maisto dalykų iš 
didelių pasirinkimų pas mus.

i 
i

MAISTO PUNDELIS No. 101 

s v. sviesto blokinėje 
puskv. Mazola aliejaus blokinėje 
svaras kaslie

8 unc. sūdytos jautienos
14’/z unc. išgarinto pieno blekin.
4 unc. arbatos
15 unc. rezinkų
8. unc. šokolado
2 gabalai Ivory muilo
2 pakeliai. cigarctų 

VISO UŽ $18.67

TOS KAINOS APMOKA IR 
MUITUS, APDRAUDĄ IR 

PRISTATYMO LĖŠAS.

Mes
nūs

cheminiai išrūkome se- 
jūsų drabužius.
apdraudžiame jūsųMes 

pundelius.
Mes užtikriname jūs 
pristatymą.
Mes siūlome sekamąjį spe- 
cialumą šią savaitę: f

1

i 
i 
i 
i
2 
5

Sėkmingam patarnavimui

Pundelis šeimynai No. 208.

Didelis vilnonis blanketas 
72x90
Didelis turkiškas rankšluostis 
Didelė paklodė 81x108 
sv. muilo 
Šukos 
šepetukai 
Geležėlės

s kalbiniams

dantims 
skustuvui
$29.88

Be jokių kitų lėšų.

SPECIALES KAINOS
ORGANIZACIJOMS

kreipkitės j

York,
Po 

Brockton, 
činskas, 
Šlekaitis,
Vaitonaitė 
bury, Conn., Ig Stasionis, Tuc
kahoe, N. Y.

Daiktais
Margaret česnavičiutė (dai

nininkė), Jamaica, N. Y., 10 
porų labai gražių įvairių aus
karų.

Helen 
field, N. 
mėgstu s
kom, 1 skepetaitę (scarf), 3 
nosines, du pot-holders, ran
kom numegstus ir tris kitus 
gražiai numegstus dalykėlius.

M. Panelis, Bayonne, N. J., 
savininkas lietuviškos užeigos, 
skambino telefonu ir pranešė, 
kad pats dalyvaus bazare ir 
pristatys dvi bonkas geros

Mokytojai Reikalaus 
leisti Balsavimus

f

Streiko Klausimu
NewCIO Mokytojų Unija 

Yorko mieste reikalaus tuo
jau leisti mokytojams nusibal- 
šuoti streiko klausimą.

Samuel Wallach, preziden
tas ir -Rose Russell, įstaty išda
vystei atstovė, sako, kad mo
kytojus prie to verčia guber
natoriaus specialio komiteto 
praeitą trečiadienį pateiktas 
raportas mokytojų algų klau
simu.

Tas raportas, kaip sako jį 
studijavusieji, numažintų šio 
miesto mokytojų algas. O jos 
turėtų būti didžiumai pakel
tos ir niekam nenumažintos.

Mūsų *t sktit^tojai y$.ginanr 
remti tuos biznierius/ - kuri* 
skelbiasi dienraštyje Laisvoje,

APDRAUSTAS 
PRISTATYMAS PUNDELIŲ 
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO
j Soviet!! Sąjungą 

ir visas kitas šalis, taigi ir į 
Lenki j ą, čechoslovakiją, 
Vengriją, Austriją, Vokieti
ją, Franciją, Belgiją, Itali
ją, Rumuniją, Jugoslaviją.
SIŲSKITE MAHLER BŪDU 
Greitam Pristatymui 
Pigiausiomis lėšomis

Visos Smulkmenos 
Sutvarkomos

Siuntiniai Įkainuojami 
Užsieniniai muitai 

išrenkami
Padėvėti drabužiai 

Cheminiai išrūkomi
Apdraudžiami pilnai vertei
MES SIUNČIAM GATAVAI 

PARUOŠTUS MAISTO 
PUNDELIUS Į SOVIETŲ

SĄJUNGĄ
Maisto Pundelis No. 1, 

įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $10.98

Maisto Pundelis No. 2, 
įskaitant visus muitus ir 
patarnavimo lėšas $12.50 

Atneškite arba siųskite 
pundelius pas

HENRY D. MAHLER, INC.
Bronx-500 East 164th St. 
Važiuot 3rd Avė. “L.” iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

Tarp 34th ir 35th. Streets
Tel. MOTT HAVEN 9-5300.

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun-

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

WORLD TOURISTS, INC.
18 W. 28 St., N. Y.

Tel. Orchard 4-4660

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Parcels to Russia, Inc
Kamp. Bedford Ave.;

319 Eastern Parkway, 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: M Ain 2-1771

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

TeL SOuth 8-5569

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kalnas Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

TeL STagx 2-3842

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.75 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu- 
, vėje ir už dirbtuvės kainą.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

MATOCI

MMKi

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN 

u . • $2475

CAMBJUDGS 
. . . 1297*

pahuoa
. * • *2475

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

J




