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—Jei šiandien Tarybų Lie
tuvos durys būtu atdaros, tai
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nemažiau 90 nuoš. Brazilijos 
lietuvių tuojau grįžtu savo 
gimtinėn, — pasakė Jonas Jo- 
kubka, šiomis dienomis atvykęs 
iš Sao Paulo į Brooklyną. — 
Tūkstančiai Brazilijos lietuvių 
jau yra užsiregistravę Taiy 
Sąjungos ambasadoje; kiti te-j 
besiregistruoja. Tarybų Lietu
von nevažiuotų tik< liaudžiai nu
sikaltę asmenys arba tie, kurie 
neturėtų pinigų laikavortei . . .

— Vadinasi, nedaug Brazili
jos lietuvių toje šalyje įsipilie- 
tino? — klausiau svečio.

—Labai mažai.
— Kodėl?

—Todėl, kad ten labai sun
kios gyvenimo sąlygos — k 
mato ir ekonominiu atžvilgiu.

Tai įdomi žinia, — įdomi ne va. Jis 1935 metais laimėjo 
tik man, bet kiekvienam ameri- tarptautinę Nobelio dovaną 

! už atradimus, kaip tūlas pa
ti broliai Į pastas medžiagas paveikti,

šian-

kiečiui.
Man rodosi, mūsų 

Brazilijoje daro klaidą neįsipi- 
lietindami, tačiau Jonas Jokub- 
ka teigia, kad ten įsipilietini- 
mas nėra lengvas.

— Atsiminkit, — prideda 
jis, — kad milžiniška mūsų 
brolių dalis į Braziliją vyko tik 
baisaus 'vargo verčiami Lietu
voje; vyko tik dėl to, kad juos 
ten vežė už dyką! Brazilijon 
emigravimas buvo ne tokis, 
kaip į Argentiną, Kanadą bei 
Jungtines Valstijas .. .* * ❖

Daug įdomių dalykų svečias 
pasakojo apie didžiulę, saulėtą
ją, gamtiškai turtingą Brazili
ją, bet gyvenančią lozoriaus gy
venimą.

Lozoriaus gyvenimą ji. gyve
na dėl to. kad kitų kraštų impe
rialistai turi suleidę savo 
Į Brazilijos kūną.

Brazilijos komunistai 
dien vienija to krašto 
vyriausiai tam, kad pakirtus 
kitų kraštų imperializmui šak
nis, kad padarius Braziliją lai
svą, — kad Brazilijos žmonės 
naudotųsi savo šalies turtais; 
kad jie pakiltų į laimingesnio 
gyvenimo lygį. 

t- * ❖
Nuo seniai Brazilijoje gyve

na daug negrų ir jie ten nevar
žomi ir nelinčiuojami, kaip 
Jungtinėse Valstijose. Negrai 
—pilnateisiai piliečiai tiek eko
nominiame, tiek politiniame ir 
socialiame gyvenime.

— Tokio dalyko, kaip “rasi
nė problema,” Brazilijoj i era. 
Jei žmogus geras — bus jis juo
das, baltas ar raudonas — jis 
geras.

— Ar baltieji tuokiasi su 
juodveidžiais?

— Jei tik nori! Yra ir lietu
vių, susituokusių su judoveidė- 
mis, o juodveidžių su lietuvai
tėmis. Gyvena pavyzdingai, 
žinau vieną lietuvį, vedusį su 
juotįveide; ji išmoko lietuviš
kai; jų du vaikai — taipgi kal
ba lietuviškai, ši šeima, beje, 
pirmąja proga pasimojusi grį
žti Tarybų Lietuvon. Kiti tuo
kiasi su indijonų kilmės žmo
nėmis.

• * « .
Smagu tai, kad visi Brazili

jos lietuviai išmoko portugalų 
kalbą. Daugelis tą kalbą varto
ja visiškai laisvai — kaip lietu
višką.

Nemažai lietuvių prasisiekė 
amatuose ir šiandien dirba at
sakingose įstaigose. Kai jie 
grįš Tarybų Lietuvon, bus di
delė pagalba Lietuvos liaudžiai 
naujojo gyvenimo kūryboje. Jie 
tam ruošiasi.

• Yra lietuvių ir biznierių, ta
čiau tai vis daugiausia smul 
kūs biznieriai, — darbo pelės.

Kiekvienas asmuo, stisipaži- 
nęs su Pietų Amerikos žmonių 
buitimi, pasakys: Jeigu dešimts 
Pietų Amerikos respublikų nu
sikratytų svetimais imperia
listais, jeigu jos vieningai ko-

Prancūzai Galį 
Pasigamini

^Atom-Bomba
Lake Success, N. Y. — 

Komunistas francūzų mok
slininkas dr. Frederic Jo- 
liot-Curie, rašo Jungtinių 
Tautų žurnale, kad Francija 
žino, kaip atomines bombas 
gaminti, bet jinai jų nega
mina. Joliot-Curie dabar y- 
ra paskirtas Franci jos Ato
minės Jėgos Komisijos gal- 

iki jos pasikeis

kad jos taptų radio-aktin- 
gomis, yra tai, kad jų ato
mai irtų, 
skirtingais elementais.

Francija statosi krosnis 
atominei jėgai gaminti pra
monės reikalams.

125 MILIŪNAI 
VIEN GRAIKIJOS 
ARMIJAI

Washington. — Patirta, 
kad Amerikos valdžia pla
nuoja išleisti 125 milionus 
dolerių tiktai kariniam 
Graikijos monarchist!] val
džios stiprinimui, o kiti 125 
milionai skiriami tokiems 
tikslams, kaip Graikijos ge
ležinkelių ir vieškelių at
statymas, tam tikrų pramo
nių išvystymas, piniginė pa
spirtis karališkajai Jurgio 
II valdžiai, maistas, drabu
žiai ir kiti reikmenys grai
kams.

Senatorių ir kongresma
nų komitetas su generolais 
ir admirolais taipgi apta
ria, kiek įvairiu ginklų ir 
amunicijos skirti Graikijai 
ir Turkijai, kokius karinių 
mokytojų ir technikų šta
bus ten siusti ir 1.1, v

Pirmoje vietoje planuoja
ma taip apginkluoti ir išla
vinti Graikijos monarchist!] 
armiją, kad ji sumuštų 
graikus respublikiečius-par- 
tizanus.

Philadelphia. — Knygve- 
dis Ben Lieberman rado 
senoj dėžėj skiepe $92,800, 
kuriuos nežinia kas paslė
pė.

KOMUNISTŲ PARTIJA Š AUKIA VISUS DEMOKRATIJA GELBĖTI
Amerik. Komunistų Par

tija išleido atsišaukimą į 
savo narius ir komunistu 
draugus. Partija* šaukia 
juos ir visus amerikiečius 
atremti “aiškų ir tuojauti- 
nį pavojų, kuris gręsia pa
tiems Amerikos demokrati
jos pamatams.

Partija klausia: “Kiek

operuotų bendram liaudies bū
vio gerinimo reikalui, tai neuž- 

suklestėtų.
Pietų Amerikos respublikos 

stovi prieš didžiulį uždavinį, 
prieš gigantišką darbą.

Ar jos išdrįs ryžtingai ir 
griežtai pasakyti Amerikos ir 
Anglijos imperialistams: “get

Buvęs Vice-Prezidentas Wallace Įspėja 
Kad Trumano Planas Karą Gamina

New York.— Buvęs Jung
tinių Valstijų vice-prezi- 
dentas Henry A. Wallace 
pareiškė, jog. prez. Truma- 
nas su savo siūloma karine 
paspirčia Graikijai ir Tur
kijai atidaro “Baimės Šimt
metį.” Wallace per NBC ra
diją kaltino Trumano pla
ną, kaip karo pere toj ą. Jis 
atsišaukė į Amerikos žmo
nes sukrusti ir Roosevelto 
dvasioje atremti tą pavojų.
WALLACE’O KALBA

Wallace sakė:
— Vakar, kovo 12 d., 1947 

m., buvo padarytas griežtas 
nukrypimas Amerikos isto
rijoj.

Bendrai amerikiečiai: da
bar mums pryšakyje stovi 
ne Graikijos krizis, bet a- 
merikinis krizis. Tai ame
rikinės dvasios krizis.

Mums atsitiko tai, ko aš 
bijojau, kada pernai liepos 
mėnesį rašiau laišką prezi
dentui Trumanui. Tik pilnai 
subruzdę ir greitai veikda
mi, Amerikos žmonės 
lėtų pastoti kelią tai 
gaištingai nelaimei.

Vakar prezidentas 
manas, kalbėdamas demok
ratijos ir žmoniškumo var
du, pasiūlė karinių paskolų 
programą. Jis pasiūlė $400,- 
000,000 paskolą Graikijai ir

tega- 
pra-

Tru-

dėl busimųjų neribotų išlai
dų, kurios taikomos prieš: 
komunizmo plėtojimąsi.

Jis iš esmės siūlė, kad 
Amerika veiktų kaip polici
ja ant kiekvieno Rusijos 
rubežiaus. Jokia valdžia nė
ra mums perdaug reakcinė, 
jeigu tik ji stovi skersai Ru
sijos plėtimosi tako. Jokia 
šalis nėra mums perdaug 
tolima, jeigu tik ji galėtų 
patarnauti) kaip vieta susi
kirtimui, Kuris galėtų išsi- 
vystyt į pasaulinį karą.

Prez. Trumanas šaukia 
veikti krizini atremti. Kas. 
gi yra tas krizis, dėl kurio 
Trumanui reikia
Kapitoliaus Kalnelį (kong
resą), tartum koks 
Uosto 
staiga ištikęs?

Kiek dar bus tokiu Per
lų Uostų? Kaip juos gali
ma numatyti? Kiek jie lė- 
šuos?

ateiti į

Perlų
įvykis būtų mus

verta jums demokratija?” 
ir sako:

“Reakcingiausi žmonės iš 
trustų siekia to klasikinio 
fašizmo ginklo — uždraus
ti Komunistų Partiją.

“Jeigu jie nebus sulaiky
ti nuo to ginklo pasigrobi- 
mo, tai jie pavartos jį šalies 
Konstitucijai ir Teisių Bi- 
liui nužudyti.

“Kodėl stambusis biznis 
nori atimt iš amerikiečių
teisę būti komunistais? To
dėl, kad tas biznis nori už
draust darbininkams būti 
unijistais, užgint darbo uni
joms streikuoti arba gint 
darbininkų reikalus per sa
vo politinį veikimą.

“Todėl, kad stambusis

Ragina Amerikiečius Tuoįaus 
Sukrusti ir Taiką Apginti

Kodėl UNRRA 
Numarinta?

Prezidentas Trumanas 
sako, Graikijos žmonės be
namiai, alkani ir per karą 
nuteri'oti. Visi mes tatai ži
nome. Ne vien graikai ken
čia nuo karo. Nuo jo kenčia 
žmonės visoj Europoj, Ru
sijoj, Chinijoj ir daugelyje 
kitu kraštu. L k-

Amerikiečiai sutinka su 
prezidentu Trumanu, jog 
mes privalome gelbėti žmo
nes greta kurių kovojome. 
Amerikiečiai klausia: Jei 
mūsų tikslas yra padėti pa
saulio žmonėms, tai kodėl 
prezidentas ir kongresas 
leido numirti Jungtim Tau
tų Šelpimo ir Atsteigimo 
Administracijai (UNRR-

Kodėl mes nieko nedaro
me milionui išvietintų, be
namiu žmonių pagelbėti Eu
ropoj ?

Kodėl mes kalbame tik a- 
pie $400,000,000, kuomet rei
kalas daug didesnis? Kodėl 
$150,000,000 iš tų 400 milio
nų dolerių bus duota Turki
jai, kuri nebuvo mūsų tal
kininkė ir kuriai dabar ne
trūksta maisto ir kitų var
tojimo dalykų?
Kam Laisves Vardu Remt 
Nedemokratines Valdžias ?

Visi amerikiečiai sutinka 
su prezidentu Trumanu, 
kad laisvė v ra brangiausias 
žmonijai tikslas, kad reikia 
padėti jai augti visuose 
kraštuose. Tie patys ameri
kiečiai klausia: Kokiu būdu 
parama nedemokratinėms 
Graikijos ir Turkijos val
džioms tarnaus laisvės ide
alui ?
Turkija — Nacių Drauge

Turkija yra šalis, kuri 
prieš mus kariavo Pirmaja
me pasauliniame kare, o pa
skutiniame kare jinai atsi
sakė padėti Jungtinėms 
Tautoms. Turkija, kaip pe
niukšlis, tuko iš vokiečių ir 
talkininkų — jinai savo 
chromą, labai svarbią kari
nę medžiagą, pardavinėjo 
tiems, kurie aukščiausią 
kainą siūlė. Iš tų pardavi- 

biznis nori užčiaupti lūpas 
visiem pažangūnams ir fa
šistų priešams, kalbantiems 
prieš begalinę pelnagrobys- 
tę, prieš ekonominį krizį ir 
prieš pasimojimą užvieš
patauti pasaulį.

“Nacionalė Fabrikantų 
Sąjunga ir Prekybos Rū
mai žino, kad jeigu bus už
drausta Komunistų Parti
ją, tai galima bus ardyti pa
matus visų pažangiųjų or-
ganizacijų; tuomet galima 
bus medžioti kiekvieną pa
dorų žmogų, kuris gina kon
stitucines teises ir 
nuo trustų atakų; 
tik paskelbti, kad jis 
‘slaptas’ komunistas.

“Demokratija yra

umjas 
užteks

i esąs

mų Turkija susikrovė ket
virtį biliono dolerių aukso 
atsargos.

Turkijos n e u tralumas 
(bešališkumas) pailgino ka
rą ištisais mėnesiais. Turki
ja buvo nacių vadams prie- 
glauda, k a i karas 
b a ig ė s i . Tad g r y- 
niausią nesąmonė šian
dien tvirtinti, kad Turkijos

HENRY A. WALLACE

valdžia atstovaujanti savo 
žmones arba esanti demok
ratinė.

Turku pranešimai sako, 
kad tie‘ $150,000,000, ku
riuos prez. Trumanas siūlo 
Turkijai, bus vartojami pa
laikyt jos miliono vyrų ar
mijai — o lyginti su gyven
tojų skaičium, tai yra tiek, 
kaiį) jeigu Jungtinės Vals
tijos laikytų septynių milio
nų vyrų armiją.

Kokiu būdu ši (turkų) 
armija yra laisvės armija?

Daug talkininkų divizijų 
per ištisą karą turėjo berg
ždžiai stovėti ir ko tai lauk
ti todėl, kad mes niekuomet 
nežinojome, katrų pusėje 
Turkijos armija ruošėsi ka
riauti.
Nesąmonė Tvirtinti, būk 
Dabartinė Graikijos valdžia 
Demokratinė

Visi mes gerbiame Grai
kijos žmones, kurie kovojo 
mūsų pusėje. Jiems būtinai 

pasirodė tokiu bankrotu, 
kad Anglija jau nepajėgia 
toliau ją vykdyti.

Kur Bus Tani Galas?
Dabar prezid. Trumanas 

siūlo, kad mes perimtume tą 
beviltišką Anglijos darbą. 
Šiandien reikalaujama, kad 
amerikiečiai remtų Graiki
jos ir Turkijos valdžias. Ry- 

reikia ekonominės paramos. Į toj bus reikalaujama, kad 
Aš stipriai stočiau už eko-: mes remtume Chinijos ir 
nominę pagalbą Graikijai. < Argentinos valdžias. 
Kuomet aš buvau prekybos ' (Bus daugiau)

grindinis judėjimas i 
dien Ispanijoj, Graikijoj, 
Turkijoj. Ar ir amerikinė 
“laisvės ir teisybės dvasia 
visiems” bus suvaryta į po
grindį šiose Jungtinėse Val
stijose ?
“Komunistų Partija žino, 

kad Amerikos žmonės gali1 
laimėti šią kovą dėl laisvės 
apgynimo, jeigu tik jiems 
bus parodyta teisybė ir jie 
išsijudins.

prasiveržti per geležinę už
laidą spaudos ir radijo, ku
riuos kontroliuoja Fabri
kantų Sąjunga ir Prekybos 
Rūmai, kad pasiektume 
žmones su teisybe.
“Mes planuojame dėti savo

(3-----------------------------------
sekretorius, aš r a g i n a u 
duoti Graikijai paskolą 
šiems reikalams, kuomet 
dauguma mūsų valdžios na
rių tam priešinosi.

Bet prez. Trumanas aiš
kiai parodė, jog labai mažai 
iš $250,000,000 paskolos 
Graikijai yra skiriama eko
nominiam - ūkiniam tos ša
lies atsteigimui. Tai yra ka
rinė parama Graikijos val
džiai, kad ji ir toliau naikin
tų bent kokius jai pasiprie
šinimus.

Tai grynai nesąmonė mė- 
, gint pasakot, būk dabarti

nė Graikijos valdžia esanti 
demokratinė.

Prieš tris savaites pats 
mūsų valstybės sekretorius, 
generolas Marshallas pas
merkė daugelį reiškinių toje 
valdžioje.

Jis reikalavo politinės 
amnestijos (polit. kalinių 
paliuosavimo), didokos žmo
nių vienybės ir daugelio pa
gerinimų valdžioje; tai bu
vo jo statomos sąlygos dėl 
amerikinės paramos Graiki-, 
jai. Kodėl prezidentas Tru
manas apleido tas sąlygas, 
kurias statė pats jo valsty
bės sekretorius?

Prezidentas siūlo tiktai, 
kad civiliai ir kariškiai a- 
merikonai prižiūrėtų varto
jimą atsiųstų iš Amerikos 
dalykų. Ką gi Amerikos ar
mijos oficierių veikla Grai
kijoje turi bendro su ramiu 
tos šalies atkūrimu?

Prieš vienus metus Ful- 
tone, Missouri valstijoje, 
Winstonas Churchillas šau
kė į diplomatinį ofensyvą 
prieš Sovietų Rusiją. Tru
manas, užgindamas tą 
Churchillo kalbą, įjungė 
mus į( tokią politiką, kur 
mes anglų lėšomis kovotu-

šian-1 atitinkamus skelbimus dau-
gelyje šios šalies laikraščių. 
Mes pasakysime savo žodį 
žmonėms per radiją. Mes 
turime ruošti mitingus, 
siuntinėti kalbėtojus, leisti 
brošiūras ir lapelius.

“Bet pačiai šio darbo pra
džiai jau reikia bent $250,- 
000. To mums reikia per 25 
arčiausias dienas.

“Mes pasitime, kad jūs,
musų partijos nariai ir 
draugai, suteiksite reikalin
gų pinigų —ir greitai.” 

(Pasirašo)
Komunistų Partijos 
Nacionalė Taryba, 
Eugene Dennis, 

sekretorius.

Sovietu Spauda 
Atsako Pezid. 
Trumanui

Maskva, kovo 14. — So
vietų vyriausybės laikraštis 
su pašaipa atsiliepė į prez. 
Trumano prašymą skirti 
pinigų Graikijai ir Turkijai 
gelbėti, girdi, nuo bolševiz
mo pavojaus. Izviestija ra
šo :

“Hitleris taip pat primin
davo bolševikus, kada jis 
ruošėsi svetimus kraštus 
grobti.”

Tass, oficialė Sovietų ži
nių agentūra, sako, Truma
no kalba buvo “atkreipta 
prieš demokratines jėgas, 
kurios stoja už demokrati
nes Įstaigas savo šaliai.”

Izviestija kaltina p. Tru- 
maną, kad jis laužo Jungti
nių Tautų teises ir mėgina, 
galų gale, “perimti Graiki
ją ir Turkiją į Amerikos 
kontrolę.”

KONGRESO VADAI 
REMIA GRAIKIJĄ 
IR TURKIJĄ

Washington. — Republi- 
konų vadai senate tvirtina, 
kad iki šio mėnesio pabaigos 
visas kongresas užgins pre
zidento Trumano pasiūlymą 
ir paskirs 400 milionų dole

print neva prieš galimą 
užpuolimo pavojų iš Sovietų 
pusės.

Kongresmanų komitetas 
užsieniniais reikalais penk
tadienį pasikvietė valsty
bės, karo ir laivyno depart
ment!] viršininkus slaptai 
tartis apie tą paramą Grai
kijos ir Turkijos valdo
vams. Diena pirmiau toks 
slaptas pokalbis įvyko tarp 
senato komiteto užsieniniais 
reikalais ir karinių Ameri
kos vadų. Jie, suprantama, 
svarstė ir klausimą, kaip 
karinis ir ekonominis Grai
kijos ir Turkijos stiprini
mas blogina santykius tarp 
Jungtinių Valstijų ir So
vietu, t

į Kongresmanai Sulaiko 
Pažadėtus Sovietams 
Žibalinius Įrengimus

Washington. — Kongre
so lėšų komitetas atmetė, 
girdi, “valstybės depart- 
mento siūlymą,’’ kad Jung
tinės Valstijos pasiųstu So
vietam žadėtus įrengimus 
žibalo pramonei, kainuoja
mus 25 milionus dolerių. 
Tuos įrengimus, daugiausiai 
didelius žibalinius vamz
džius, Amerika buvo paža
dėjusi savo Lend-Lease su
tartyje su Sovietais ir buvo 

metais

Tokio. — Nusinuodijo jan 
kių oficierius sykiu su japo 
ne savo mergše.

ORAS.—Būsią šalčiau.
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Naujosios Užsienio Politikoj Gairės
Pereitą trečiadienį prezidentas Trumanas atėjo į 

bendrąją Kongreso sesiją* ir pasakė prakalbą, kuri ver
čia kiekvieną amerikietį rimtai pagalvoti. Mūsų prezi
dentas patiekė naujas gaires mūsų šalies užsienio politi
koje. Jeigu Kongresas jojo pasiūlymus priims ir suteiks 
valdžiai reikalaujamą galią, tai mūsų šalis pasiims ant 
savęs atsakomybę bile kuriam pasaulio kampe stiprinti, 
globoti ir gelbėti reakcinius režimus. Kur tik reakcinis 
režimas neteks savo žmonėse pasitikėjimo, mes skubin- 
simės jam suteikti ekonominių ir militarinių priemonių 
pasilaikyti galioje.

Tokia yra istorija su Graikija ir Turkija. Preziden
tas reikalauja, kad Kongresas įpareigotų jį suteikti Grai
kijos monarchistiniam režimui ir Turkijos valdžiai ketu
rių šimtų milijonų dolerių paskolą ir civilinių ir milita
rinių žmonių. Civiliniai amerikiečiai ten, girdi, prižiū
rės, kad mūsų paskola būtų naudingai suvartota, o mili- 
tariniai vadai padės graikams ir turkams susimobilizuo- 
ti ir išsilavinti armijas. Vadinasi, mes, Amerika, paimsi
me Graikiją ir Turkiją ekonominėn ir miltarinėn kontro
lėm

Kodėl tokia politika reikalinga? Todėl, pasak prezi
dento, kad Graikijos valdžia nebegali atsilaikyti prieš 
partizaninį judėjimą, kad ekonominiai jinai subankru
tavus. Ta pati istorija su Turkija. Jas reikią gelbėti, kad 
jas išlaikius ekonominiai ir politiniai nepriklausomomis 
demokratinėmis šalimis! Jei tose šalyse, girdi, komuniz
mas įsigalėtų, tai visi vidurryčiai neatsilaikytų.

Mums atrodo, jog prezidentas klysta, jeigu jis mano, 
kad Amerikos doleriais ir ginklais palaikomos Graikijos 
ir Turkijos valdžios amžinai atsilaikys-prieš’ savo liaudį. 
Per du metu Anglija bandė ant savo pečių išnešti mo- 
narchistinę-fašistinę kliką Graikijoj. Šiandien ji turi pri
sipažinti, kad toji našta nepanešama, kad Graikijos vy
riausybės galia ir autoritetas ne tik nekyla, bet kasdien 
puola. Anglija dabar tą naštą užverčia ant Amerik. žmo
nių pečių. Vardu Amerikos žmonių prezidentas Truma
nas ją priima. Mes mokėsime aukštus taksus, aukosime 
Graikijai ir Turkijai šimtus milijonų dolerių, kad jose 
galėtų viešpatauti reakcinės klikos, kurios sutiks šokti 
pagal mūsų muziką.

Prezidentas pats pripažino, kad Graikijon neatėjo iš 
lauko pusės armija ją užpulti, kad pačioje Graikijoje 
“ginkluoti būriai iš keleto tūkstančių vyrų” grūmoja 
monarchistinei - fašistinei valdžiai. Tai reiškia, kad toji 
valdžia neturi žmonių ^pasitikėjimo, jeigu jinai, Anglijos 
ginklais apginkluota, negali atsilaikyti prieš tą “keletą 
tūkstančių vyrų.”

Pagaliau klausimas kyla, kaip tada su tų ir kitų ša
lių nepriklausomybėmis? Kokią teisę mes ar kas kitas 
turi kištis į grynai vidurinius Graikijos ir Turkijos rei
kalus ir diktuoti jų žmonėms, ką jie turi daryti, kokią 
valdžią jie turi turėti? Juk tai visiškai priešinga Atlanto 
Čarterio dvasiai ir raidei.

Naujosios mūsų šalies užsieninės politikos gairės ne
lemia nei Amerikai, nei visam pasauliui gero. Jomis ei
nant, mes stengsimės tapti viso pasaulio žandaru. Bet 
tai nepasiekiamas “idealas.”

Jungtinės Tautos ir Naujoji Prez.
Trumano Politika

Susirūpinusiai klausia Amerikos žmonės: Kur mūsų 
vyriausybė mus veda? Kodėl mes turėsime ekonominiai 
ir militariniai gelbėti reakcines fašistines valdžias?

Pažangioji Amerikos visuomenė, aišku, negali sutik
ti su prezidento Trumano patiektomis naujomis užsie
nio politikoje gairėmis. Toji politika, ji sako, yra pavo
jinga. Ji veda į konfliktą ir karus. Henry Wallace vado
vaujami Progressive Citizens of America tiesiai sako, 
•kad “prezidento Trumano prakalba Kongresui veda šią 
šalį į karą.” Jie nurodo, kad šitoji politika grūmoja pa
saulio taikai, kad ji pakenks Maskvos kbnferencijai.
. Tokia nuomonė yra ne tik Progressive Citizens of Ame
rica, bet visų, kurie priešingi Amerikos imperialistinei 
ekspansijai ir kurie rimtai susirūpinę Amerikos ateitimi. 
Mūsų teikiama Graikijai ir Turkijai ekonominė ir mili- 
tarinė pagalba yra tiktai pradžia. Galo nesimato. Šian
dien gelbėsime tų dviejų šalių reakcinius režimus, rytoj 
šauksis mūsų pagalbos kiti.

Mūsų naujoji politika nesuderinama su Jungtinėmis 
Tautomis. Kodėl Graikijos ir Turkijos reikalas nebuvo 
pavestas Jungtinėms Tautoms? Kam tada iš viso Jung
tinės Tautos reikalingos, jeigu kiekviena šalis galės eiti 
savais keliais?

Visa žmonija tikėjo, kad Jungtinių Tautų misija yra 
apsaugoti žmonių laisvę ir palaikyti pasaulyje taiką. Su 
nesusipratimais ir bėdomis šalys privalo kreiptis į Jung
tines Tautas. Bet dabar staiga viena mūsų šalis pasiskel
bia, kad jinai pasiima ant savęs visą atsakomybę spręsti 
likimą įvairių šalių. Graikijos fašistinis režimas nebegali 
išsilaikyt, mes jį palaikysime savo doleriais ir ginklais.

Ar susidarys užtenkamai galingas Amerikos žmonių 
balsas, kuris sulaikys mūsų vyriausybę nuo tokių žygių, 
kurie pilni didžių pavojų? :

Kovo 16 sueina metai nuo 
nelaimingos Vinco Visockio 
mirties. Vinco gyvenimas ir 
darbai daugeliui mūsų gali 
būt pavyzdžiu, pamoka. Ve
lionis Vincas nuo pat jauna
tvės buvo darbininku. Kaip 
daugelis mūsų, senojoj Lie
tuvoj jis neturėjo progos 
pasiekti aukštesnio mokslo, 
nors tam turėjo didelių ga
bumų. Greitai jam reikėjo 
apleisti mokyklą ir išeiti 
tarnauti, kad pelnyti sau 
gyvenimą ir padėti tėvams 
auklėti jaunesnius brolius.

Gabumai į amatą ir mu
ziką pas Vincą pasireiškė 
dar vaikystėje. Pradėjęs 
lankyti pradinę mokyklą, jis 
pats pasidarė smuiką. Bet 
Lietuvoj neilgai jam teko 
tuo smuiku smuikuoti. Tar
nyboj pas kunigą šventadie
niais jam neteko būti prie 
vargonų, bet reikėjo malkos 
kirsti, dirbti. Tik atvykus 
Amerikon, kuomet radosi 
geresnės gyvenimo sąlygos, 
Vincas, savo uždirbtomis 
sutaupomis, pradėjo lankyti 
Miko Petrausko muzikos 
mokyklą. Iš Petrausko mo
kyklos Vincas išėjo chorve
džiu ir styginių orkestrų 
vadu, mokytoju.

Ypatingi Vinco Visockio 
nuopelnai muzikos gyveni
me, kad jis buvo ne tik 
chorvedis, orkestrų mokyto
jas, bet ir organizatorius. 
Apsigyvena Vincas Worces- 
teryj ir suorganizuoja iš 
jaunuolių stygų orkestrą. 
Jis apsigyvena Fitchburge 
— ir ten yra jau lietuvių 
choras. Atvažiuoja Vincas į 
Gardnerį — ir čia gimsta 
jaunimo choras.

Persikėlus Vincui į Conn, 
valstiją, čia atgyja muzikos, 
dainos menas. Vincas moki
na Vilijos chorą New Bri- 
taine, organizuoja ir vado
vauja stygų orkestrą Hart
forde, vadovauja Laisvės 
chorą.

Vincas sakydavo: “Aš ne
esu koks didelis muzikas, 
bet myliu muziką, myliu 
chorus.” Rašančiam šiuos 
žodžius, geriausia Vinco 
muzikalumas žinomas, kuo
met velionis vadovavo Hart
fordo Laisvės Chorą. Prie 
Vinco Laisvės Choras pasi
rodė geriausiam stovyje — 
savo narių skaičium ir mu
zikoj. Vincui vadovaujant, 
rodos 1940 metais, Laisvės 
Choras dalyvavo LMS dai
nų konteste, Brooklyne. Čia 
Laisvės Choras • sužavėjo 
publiką ir joje laimėjo pir
mą vietą. Chorą Vincas mo
kėjo paįvairinti, padaryti į- 
spūdingesnį, gyvesnį. Prie 
choro jis prijungė ir stygų 
orkestrą.

Visockis darbavosi ir mu
zikoj. Jis visuomet jieškojo 
grožio spalvų, kad išeitų 
geriau, gražiau. Taip pat 
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Ira Bushey laivų taisymo kompanijai, Brooklyne, at
sisakius su darbininkais susitarti, j pikietą buvo išė
jusios abi unijos, C1O ir AFL. Darbininkai yra nariais 
Industrial Union of Marine & Shipbuilding Workers.

pertvarkė ir pats sutaisė 
eilę dainų ir mažų vaikalė- 
lių jaunimui. Jis sulietuvi
no “Čechoslovakų Šokio 
Dainą” ir paruošė chorams 
dainą “Kur Girios Žaliuo
ja”. Abi šias dainas LMS 
išleido jau Vincui mirus, jo 
atminčiai.

Kaip tas Vinco rankų 
darbo smuikas mums rodo, 
tai jame susikūrė velionio 
gyvenimas — jo muzika ir 
amatas. Smuiką jis grojo, 
su ja jis patapo chorvedis. 
Smuiką buvo ir jo amato 
pradžia. Vincas gyvenimą 
pelnė kaipo medžio išdirbi
nių amatninkas. Daina jam 
geriausia buvo mėgiama, 
kurioj apdainuojama gam
tos vaizdai, kur “rauda mo
čiutė”, kur eina kova, kur 
“girios žaliuoja.”

Vincas, kaip ir mes, buvo 
ateivis. Tačiaus jis turėjo 
vieną gerą nuopelną, kurio 
daugelis mūsų neturime. Jis 
mokėjo veikti su čia gimu
siu jaunimu. Jo vadovauja
muose choruose, ar tai or
kestruose, visuomet vyravo 
jaunimas. Su jaunimu Vin
cas mokėjo sugyventi —jis

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964
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išsiplėtę venos, ga
rankščiuotos GYSLOS

Daug kam ima ir atsiran
da melsvų ir juosvų gyslu- 
čių— ant blauzdų, ant šlau- 
nių, net ir ant veido, apie 
nosį. Kai ant kojų, tai ve
nos esti ir labai garankš
čiuotos, išsipūtę.

Dažniausia toks venų išsi
plėtimas pradeda reikštis 
jau pagyvenusiam žmogui. 
Bet jų atsiranda ir jaunam, 
gadina, išvaizdą ir šiaip su
daro kai kada ir labai rim
tų sveikatai ir gyvasčiai pa
vojų.

Kodėl taip pasidaro? Yra 
žmonių, kurių iš prigimties 
venų medžiaga yra prasta, 
per mažai turi tąsiųjų audi
nių. Tai jau toks kai kurių 
paveldėtas ypatumas. O ki
tiems sugadina gyslas gyve
nimo aplinkybės. Daugeliui 
moterų nuo dažnų nėštumų 
ir gimdymų, nuo padidėju
sio pilve slėgimo išsiplečia 
kojų venos. Užsigavimas, 
susižeidimas kartais neigia
mai paveikia kurią veną 
ir sudaro jai palinkimo išsi
plėšt.

Nėra gerai laikyt tokios 
išsipūtę venos. Viena, nėr 
gražu, ypač ambicingai mo
teriai, kai jai gražias apva
lias blauzdukes gadina mė
lyni guzai; Kartais jie ima 
ir pratrūksta ir pasidaro 

mylėjo jaunimą, o jaunimas 
ji-

Bet būtų nepilnas Vinco 
darbų įvertinimas, jei. mes 
neminėtume jo gyvenimo 
draugę Oną Visockienę, ku
ri ir dabar su mumis gyve
na ir veikia. Ona, velionio 
žmona, yra su pilna siela 
nusiteikusi pažangiam lietu
vių judėjime. Anute visoje 
Vinco meno darbų kelionė
je ne tik kartu su juo ėjo, 
bet dar ir labai dąug jam 
padėjo, jį ragino veikti me
nui. Ji veikia ir dabar cho
re ir kitose organizacijose, 
taip pat pažangųjį judėjimą 
remia finansiniai. Artėjant 
velionio Vinco mirties meti
nei sukakčiai, Ona mums 
rašo:

“Aš siunčiu $20.00, ku
riuos paskirstau sekamai: 
LMS $10.00, Laisvei — $5.- 
00, LLD knygų leidiniui — 
$5.00.”

Tai graži atmintis ir di
delė auka. Pažangioji lietu
vių visuomenė yra dėkinga 
tiems, kurie joje veikė ir 
veikia. Ji linki OnaL geros 
sveikatos ir ištvermės gy
venti ir veikt.

' V. Bovinas.

pavojin g a s kraujoplūdis. 
Kai kada dar blogiau. Nuo 
labai lėto kraujo bėgiojimo 
po tokias garankščiuotas 
gyslas, kartais kur ima ir 
sukepa, sukrekę j a kraujas. 
Gerai jei toks sukrekėjęs 
kraujas ten pat ir pasilieka. 
Jis tada tą vietą užlipdo, 
užkemša, o kraujas sau ran
da aplinkinių kelių. Bet kar
tais gabalėlis tokio sukre
šėjusio kojoj kraujo atply
šta ir nuplaukia sau su 
kraujo srove. Jei toks kam- 
štukas staiga užkemša ko
kią smagenų gyslą, žmogų 
suparalyžiuoja. Jei užkem
ša didelę vainikinę širdies 
arteriją, žmogus gali stai
giai numirt. Jei nedidelė 
vainikinės arterijos šakelė 
užsikemša, tai ir tai labai 
apsilpsta širdis ir gali pil
nai neatsigauti.

Blogi popieriai, jei sukre
šėjusio kraujo gabaliukas 
užkemša plaučių arteriją 
arba jos didesnę šaką.

Tai kasgi daryt? Tegul 
jums gydytojas tokias neti
kusias gyslas gydo įšmiršti- 
mais. Su adata gydytojas 
leidžia į išplėstas vietas tam 
tyčia vaistų, nuo kurių jos 
susiaurėja, o vietomis užsi
daro ir išnyksta. Mažytės 
išsišakoję po oda gyslutės 
ant veido ar šlaunies irgi' 
taip pat galima išnaikint. 
Čia gydytojas vartoja lai- 
bučiutę adatą ir su padidi
namaisiais stiklais įleidžia į 
kurią gyslukę vaistų, ir nuo 
to išnyksta visas jų tink
las.
Į Kad gyslos taip ūmai ne- 
siplėstų, naudinga pagimna- 
stikiiot, kūliu pasivartaliot, 
žagrę pastatyt. Nesveika 
perdaug jau rimtai ir ver
tingai ūžsilaikyt, bijot pasi- 
lankstyt, pasimiklint, kul- 
virčiais pasiraityt.

Cleveland. Ohio
'Svarbi Kbnferenčija.

Šaukiama konferencija kovai 
prieš aukštas kainas, prieš 
“sales tax” ir namų reikalais. 
Ji įvyks sekmadienį, kovo 23 d„ 
2 vai. po pietų. Czech Sokol 
Svetainėj, 4314 Clark Avė., 
Cleveland.

Konferencijos komitetas pra
šo visas organizacijas išrinkti 
delegatus ir prisiųsti.

(Brazilijoj)
Išvykstant Jonui Jokub- 

kai iš San Paulo, vietos 
draugai ir draugės suruošė 
jam išleistuvių pokylėlį. Su
sirinkusieji, tardami savo 
draugui “sudie”, nusitarė 
per jį pasveikinti laisvie- 
čius ir vilniečius. O kad jų 
žodis nebūtų tuščias, tai 
sanpauliečiai sudėjo šimtą 
dolerių (mūsų pinigais) ir į- 
sakė Jonui Jokubkai, kad 
pinigai būtų taip sunaudo
ti: 50 dolerių tegu pasiima 
laisvieciai — “arbatėlei”, 
na, o kitą 50 dol. — vilnie
čiai, taipgi “arbatėlei”.

Pinigai buvo prisiųsti te
legrama mano vardu.

Laisvieciai pasiėmė tuos 
$50 ir padėjo į bendrą Lais-

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Laiškas IV

Visa Amerikos lietuviu 
reakcinė spauda jau keletas 
mėnesių paeiliui būbnija 
apie lietuvius, besirandan
čius vakarinėje Vokietijoje. 
Visaip garbina jų vadus, 
kurie susispietę į taip vadi
namą lietuvių tautos išva
davimo komitetą veda dide
lį “apšvietos” darbą ir, žino
mą, renka aukas tam dar
bui.

Vienok, kad suprasti, ko
kis ten vedamas darbas, 
reikia pirmiausia pažiūrėti 
kas tam darbui vadovauja.

Sulyg spaudos pranešimų, 
apie tą komitetą knisasi 
susispietę visa eilė lietuviš
kųjų Vadų, kurių tarpe yra 
ir Lietuvos tautos pardavi- 
kas generolas P. Kibiliūnas. 
Kokį darbą jis veda dabar, 
nesunku pasakyti. Vienok, 
kodėl jis iki šiam laikui dar 
nepakartas, kaip tatai buvo 
su kitų šalių par davikais ir 
nusikaltėliais — pasakyti 
kur kas sunkiau.

Kubiliūnas vokiškosios o- 
kupacijos metu ne tik ak
tingai padėjo vokiečiams, 
ne tik organizavo lietuvių 
darbininkų ir valstiečių ga
benimą katorgos darbams 
Vokietijon; ne tik persekio
jo ir kankino pažangiuosius 
Lietuvos žmones, bet jis ir 
kūnu ir siela buvo atsida
vęs Hitleriui.

Šitai galima įrodyti šim
tais pavyzdžių. Štai vienas 
iš jų. Savo kalboje, pasaky
toje prie Karo muziejaus 
1942 m. birželio mėn. 22 d. 
jis šaukė:

“Pareiškiame čia savo 
giliausią padėką išvaduoto
jams, didžiosios Vokietijos 
vadui Adolfui Hitleriui ir 
jo narsiajai kariuomenei už 
mums suteiktą galimybę 
gyventi ir dirbti. Šią kovą 
trukdyti gali' tik mūsų tau
tos priešai, * kurie geidžia 
Europos suirutės ir pražū
ties. Nuo jų mes atsiribo
jame ir savo ryžtingu dar
bu įrodysime, kad mūsų 
tauta yra gaji ir kovoja dėl 
savo geresni© rytojaus Ad
olfo Hitlerio vedamoje Eu
ropoje” (“Naujoji Lietu
va” Nr. 146).

Taigi aišku, kad jam ir 
jam panašiems išgamoms 
Hitleris sudarė visas sąly
gas gerai gyventi ir dirbti, 
pavedęs jiems Lietuvos dar
bo žmon. kankinimo darbą. 
Kubiliūnas gyveno visai ne
blogai ir būdamas tikras, 
kad lietuvių tauta užtekti
nai gaji, kad ir po visų kan
kinimų vis tik dar liks kokia 
tai jos dalis, kurią jis galės 
parduoti vokiečių vergi j on.

Kubiliūnas tvirtino, kad 
tą kovą “už geresnį Hitle
rio Europos rytojų” trukdė 
rusai, anglai, amerikiečiai

Lietuviams
vės iždą; už tuos pinigus 
Laisvė duos braziliečiams 
lietuviams literatūros, kurią 
pats svečias Jokubka gali 
(dabar arba 
sti ten, kur reikia.

Vilniečiai, be abejo, 
patį padarys su savo 50 dol., 
kai juos gaus.

šia pačia proga Laisvės 
personalo vardu tariu nuo
širdžią padėką Sao Paulo 
draugams ir 'draugėms už 
tokį jų šiltą, draugišką žes- 
tą! Visa tai mus dar la
biau suriš vienam ir tam 
pačiam reikalui: darbui už 
taiką ir už gražesnį ir lai
mingesnį gyvenimą visiems 
darbo žmonėms!

Rojus Mizara.

ir kitų demokratinių šalių 
tautos, kurios liejo kraują 
už pavergtų tautų išvadavi
mą iš hitlerinio jungo.

Štai tikrasis lietuvių tau
tos pardaviko, Hitlerio ber
no veidas. Savo ištikimybę 
Hitleriui Kubiliūnas šaukė 
patvirtinti konkrečiais dar
bais. Vokiškosios okupaci
jos metu šis fašistų bernas 
“Naujosios Lietuvos” Nr. 
61 rašė:

“Tautiečiai. Tenebus jū
sų nei vieno, kuris ką turė
damas — vario, cino, nike
lio, misingo ir bronzos, be 
ko dar kaip nors galima ap
sieiti, susilaikytų jo neati- 
davęs perdirbti i ginklus.”

Kitais žodžiais, 1942 me
tais hitlerinis bernas Kubi
liūnas šaukė aukoti hitle
rinėms govėdoms ginklų di
dinimui, kad jų pagalba bū
tų galima daugiau nukauti 
Lietuvos vyrų, bekovojančių 
prieš hitlerizmą JAV ka
riuomenėje. 1947 m. visa A- 
merikos lietuvių buržuazinė 
spauda kartojo, kad nebūtų 
nei vieno tautiečio, kuris 
neaukotu Lietuvos fašisti
nių vadų palaikymui. Šitie 
fašistiniai vadai, valgydami 
jūsų duoną, mulkina nors ir 
nedidelę savo tautiečių gru
pę ir laukia, kad gal tas 
“geresnis rytojus” jiems 
dar kada nors ateis. Jie da
ro viską, kad užžiebtų nau
jo karo gaisrą.

Tegu laukia. Aš tik galiu 
užtikrinti, kad jie tą ryto
jų pamatys lygiai taip, kaip 
jie gali pamatyti savo ausis.

Daugirdas 
Vilnius.

Tie priešdarbininkiški bi- 
liai “būtu pirmtakūnais 
baisios depresijos, kuri 
paliestų visus amerikie
čius,” pareiškė Philip 
Murray, CIO preziden
tas, liudydamas Senati- 
niam Darbo Komitetui. 
Jis aštriai smerkė repub- 
likonų įteiktus bilius, tai
komus prieš darbininkus.

------------------------ 2-ras puslapis
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Tarybų Lietuvos Rašytojų Veikla-- Kyla 
Lietuviška Knyga!

(Įdomus laiškas iš Lietuvos.)
šiomis dienomis A. Bimba gavo iš Tary

bų Lietuvos laišką, kurį rašo Tarybų Lietu
vos Rašytojų Sąjungos valdybos sekretorius 
R. šarmaitis. Laiškas labai įdomus ir dėl 
to mes čia jį beveik ištisai pateikiame mū
sų skaitytojams.— “L.” RED.

VILNIUS, 
1946 m. gruodžio 26 d. 

Gerb. drauge A. Bimba!
Pas mus šiuo metu prasidėjo rinkiminė 

kampanija: 1947 metų vasario 9 d. rink
sime Lietuvos TSR Aukščiausiąją Ta
rybą, iš viso 180 deputatų. Petras Cvir
ka užtvirtintas Centrinės Rinkiminės 
Komisijos rinkimams į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą pirmininku. Neap
lenkė ir kitų mūsų rašytojų: Juozas Bal
tušis vienos Vilniaus apygardos rinkimi
nės komisijos pirmininku, Teofilis Tilvy
tis — antros Vilniaus apygardos rinki
minės komisijos pirmininku. Rašytojai 
Kostas Korsakas, Jonas Šimkus dirba 
apylinkių rinkiminių komisijų pirminin
kais. Yra ir daugiau rašytojų rinkiminių 
komisijų nariais: Valerija Valsiūnienė, 
Vacys Reimeris, Juozas Paukštelis ir kt. 
Šį kart mūsų visuomenė parodė didelį 
pasitikėjimą rašytojams. Būsimų depu
tatų tarpe taip pat tikimasi bus keletas 
rašytojų: Petras Cvirka, Antanas Žu
kauskas-Vienuolis, Teofilis Tilvytis, Kos
tas Korsakas ir kt.

Rinkimų kampanijos metu mūsų rašy
tojai rengiasi suruošti eilę literatūros 
vakarų Vilniuje, Kaune ir kituose pro
vincijos miestuose. Šiomis dienomis Ra
šytojų Sąjungos nariuose buvo surengtas 
didelis literatūros vakaras, kuriame ra
šytojai Petras Cvirka, Juozas Paukšte
lis, Albina Žukauskas papasakojo savo 
įspūdžius iš ekskursijos po Kaukazą. 
Spalio-lapkričio mėnesiais keturi mūsų 
rašytojai (A. Vienulis, Alb. Žukauskas, 
P. Cvirka ir Juozas Paukštelis), Rašyto
jų Sąjungos komandiruoti, aplankė Gru
ziją, Armėniją, Azerbaidžaną ir Abcha
zija, kur buvo labai gražiai priimti ir pa
mylėti. Tbilisije, Banku ir Erevanėje bu
vo surengti lietuvių literatūros vakarai. 
Mūsų rašytojai susipažino su Kaukazo 
tautų kultūros paminklais, literatūros 
muziejais, pabuvojo jų teatruose, kon
certuose, užmezgė ryšius su Kaukazo 
tautų rašytojais.’‘Sugrįžo visi labai su
žavėti dideliais gruzinų, armėnų ir azer
baidžaniečių pasiektais tarybų valdžios 
laikais laimėjimais. Ypač tuo buvo su
žavėtas rašytojas A. Vienuolis, kuris 
prieš keturiasdešimt metų gyveno Tbili
syje ir gerai pažino Kaukazą. Jo para
šyti įspūdžiai buvo taip pat Juozo Jur
ginio literatūros vakare perskaityti, nes 
pats Vienuolis .negalėjo atvykti iš Anyk
ščių — buvo susirgęs gripu. Kelionės ap
rašymai bus išspausdinti “Pergalėje”, 
“Literatūra ir menas”, “Valstiečių laik
raštyje” ir “Tiesoje” — galėsite prie pro
gos visa tai paskaityti.

Visa eilė mūsų rašytojų' vis aktyviau 
imasi literatūrinio darbo. Antanas Venc
lova išrinktas Tarybų Sąjungos Rašytojų 
Sąjungos valdybos sekretoriato nariu. 
Ryšium su tuo, mūsų vyriausybė paten
kino A. Venclovos‘prašymą atleisti jį nuo 
profesoriavimo Kauno universitete, • kad 
daugiau galėtų*-atsidėti literatūros dar
bui. Apskritai A. Venclova yra labai 
darbštus žmogus ir, būdamas laisvesnis 
nuo tarnybų, galės daugiau naudos at
nešti lietuvhj literatūrai. Jis, pav., pa
rengė puikų pomirtinį Sal. Nėries kūry
bos leidinį — du didžiulius jos poezijos 
tomus. Rūpinamės, kad ta proga mūsų 
Salomėjai būtų suteiktas Stalino premi
jos laureato vardas už nuopelnus lietu
vių tarybinei literatūrai. A. Venclova iš
vertė A. Puškino “Eugenijų Onieginą”, 
kurį baigia jau redaguoti ir netrukus 
atiduos į spaudą. Tai bus pirmas verti
mas į lietuvių kalbą šio didžiojo rašytojo 
veikalo. Be to, A. Venclova nuolat rašo 
periodinėje spaudoje ir pradėjo rašyti 
naują savo romaną. Dabar A. Venclova 
persikėlė gyventi į Vilnių, kur vyriausy-

bė parūpino jam butą.
Petras Cvirka turi daug visuomeninių 

pareigų (jis, tarp kitko, Rašytojų Są
jungos pirmininkas), dėl to mažiau turi 
laiko rašinėti. Tačiau jis taip pat ren
giasi parašyti didesnį romaną.

Jonas Marcinkevičius parašė naują 
pjesę, kurią imasi pastatyti Vilniaus dra
mos teatras. Marcinkevičius parašė, be 
to, porą pjesių saviveiklos rateliams ir 
pradėjo rašyti naują romaną.

Putinas parašė keletą naujų tarybinių 
eilėraščių; bet jis smarkiai užimtas 
Mokslų Akademijoj ir Vilniaus universi
tete. Jis, tarp kitko, redaguoja jubilieji
nį leidinį, skirtą lietuvių spaudos 400 
metinėms.

Balys Sruoga rašinėja istorines dra
mas ir daug dirba Vilniaus universite
te. Dabar yra pasiryžęs parašyti tarybi
nę pjesę iš savo pergyventų vokiečių 
konclagery įspūdžių.

K. Inčiūra parašė neblogą eiliuotą 
konferansą meno ansambliui, kuris šiuo 
metu gastroliuoja Maskvoje. Šiam dai
nos, muzikos ir šokių ansambliui vado
vauja Jonas Švedas.

Nemaža rašo T. Tilvytis, V. Valsiū- 
nienė, L. Janušytė ir kiti. Kostas Korsa
kas daug dirba Akademijoj (jis litera
tūros instituto direktorius) ir Vilniaus 
universitete. K. Vairas-Račkauskas ra
šinėja periodinėje spaudoje ir dirba 
Centrinėj Valst. bibliotekoj.

1947 m. gegužės mėnesį rengiama lie
tuvių literatūros dekada Maskvoje, kur 
įvairiose salėse, bus skaitomi lietuvių 
autoriai, deklamuojami eilėraščiai, dai
nuojamos lietuviškos dainos. Maskvos 
leidyklos ta proga išleidžia K. Donelaičio 
“Metai”, rinkinį “Tarybų Lietuvos poe
zija”, kur įeina visi Lietuvos poetai, lie
tuviškų novelių rinkinys, P. Cvirkos, A. 
Venclovos kūrinių rinkiniai ir kt. Numa
toma išleisti taip pat Putino “Altorių 

■ šešėly” ir poezijos rinkinius rusiškai. 
Baigiamas ruošti Maironio lyrikos rin
kinys rusiškai. Verčiamas į rusu kalba 
A. Baranausko “Anykščių šilelis” ir kiti 
žymesnieji lietuvių literatūros veikalai.

Grožinės Literatūros Leidykla Kaune 
žymiai pagerino savo darbą, nes atsta
tyta Kauno elektros stotis pradėjo nor
maliau aprūpinti energija spaustuves. 
Šiemet ši leidykla jau išleido dvigubai 
daugiau knygų, kaip 1944 ir 1945 me
tais kartu paėmus. Be jau minėtų Sal. 
Nėries 2-jų didelių tomų, išleista A. 
Venclovos, A. Churgino, K. Korsako, V. 
Reimerio ir kt. eilėraščių rinkiniai, w P. 
Cvirkos apysakų rinkinys, “Žemė mai
tintoja”, Putino “Altorių šešėly”* 3 to
mai. J. Marcinkevičiaus “Benjaminas 
Kordušas”, Balio Sruogos dramos “Apy
aušrio dalia” ir kt. Išleista daug versti
nės literatūros, jų tarpe Šekspyro “Ham
letas” (A. Churgino vertimas). 1947 me
tų planas apima apie 200 spaudos lankų. 
Užplanavom taip pat R. Mizaros “Gave- 
lio klaida” išleisti. Visos knygos dabar 
išeina po 10-15,000 egz. — tiražas bur
žuazinėje Lietuvoje niekuomet nematy
tas.

Artimiausiu laiku skelbsime lietuviš
kos masinės dainos konkursą. Drauge 
bus rašomos ir lietuviškos karinės žygio 
dainos, o taip pat lietuviškojo Tarybinės 
Armijos junginio maršas. Kai bus. teks
tai, kompozitorių sąjunga rengs konkur
są muzikai parašyti/

Jūsų prašytas nuotraukas pirmųjų lie
tuviškųjų knygų pirmųjų puslapių LTSR 
Mokslų Akademija padarė. Lapkričio pa
baigoje tos nuotraukos buvo pasiųstos.

Turiu didelį prašymą: mes labai norė
tume gauti kiek galima didesnį kiekį V. 
Kapsuko knygos “Pirmoji proletarinė re
voliucija Lietuvoje”. Ji mums dabar rei
kalinga, o gauti jos nėra kur. Jeigu gali
te, prisiųskite taip pat “Amžinasis lietu
vių tautos priešas”, “Lietuva Ugnyje” ir 
kitas karo meto Lietuvoje gyvenančių 
autorių pas jus išleistas knygas. Jų netu
ri net didžiausios Lietuvos bibliotekos. 
Labai norėtume gauti taip pat “šviesos”

komplektus, kur buvo' spausdinti mūsų 
rašytojų kūriniai (karo metu) ir kurių 
mes neturime (besikeliant iš Maskvos iš
simėtę).

Kas dar pas mus nauja? Lietuvoje į- 
’ steigta kinematografijos ministerija (mi- 

nisteris St. Brašiškis). Organizuojama 
savo kinostudija, kuri statys filmas iš 
Lietuvos gyvenimo. Draugo Stalino ini
ciatyva, rengiamasi padaryti keletą fil
mų iš lietuvių tautos gyvenimo rusų kal
ba. Jau parašytas scenarijus filmui “Ma
rytė Melnikaitė.” Rengiamas filmas pa
gal B. Dauguviečio pjesę “Nauja vaga”. 
Lietuviams tai visai naujas dalykas, apie 
kurį buržuaziniais laikais tik svajoti te
galėjome. Kino chronika lietuvių kalba 
jau išleido apie 40 numerių filmų. Tarp 
kitko Vilniaus kinuose matėme nufilmuo
tą A. Bimbos lankymąsi Kauno fabrikuo
se, Dailės kombinato dirbinių parodoje 
ir t.t. Nuotraukos išėjo neblogos.

“Laisvę” skaičiau paskutinius nume
rius už rugsėjo mėnesį.

Gyvenimas pas mus vyksta vis spar
tesniais tempais; pagerėjo reikalai su 
elektros energija: atstatytos pirmosios 
dalys vokiečių susprogdintų elektros sto
čių Kaune įy Vilniuje. Gaudami elektros 
energijos, pradėjo geriau dirbti fabrikai. 
Pirmųjų penkmečio metų planas įvykdy
tas. Vilniuje nors lėtai, bet vis dėl to at
statoma eilė namų. Sparčiau statybos 
darbus vykdyti trukdo cemento, plytų, 
darbininku stoka. Pirmiausia atstatinė- 
jami fabrikai, gamybinės įmonės, žemės

ūkio darbai šiemet praėjo neblogai, šiek 
tiek nukentėjo rugių derlius, nes užper
nai rudenį buvo labai šlapia ir daug kur 
pasėti rugiai išmirko. Užtat šiemet bu
vo neblogas bulvių ir vasarojaus der
lius.

Tamstos pažįstami verčiasi neblogai. 
J. Jurginis dirba Mokslų Akademijos bi
bliotekos direktorium. Turi sūnų. Povi
las su Tamara taip pat susila’ukė dukre
lės. Povilas ilgą laiką buvo Paryžiaus 
taikos konferencijoje. Savo įspūdžius jis 
papasakojo rašytojams, o taip pat Vil
niaus studentams.

Tarp kitko visi jūsų korespondentai 
labai dėkingi už prisiųstus amžinuosius 
plunksnakočius. Juos P. Rotomskis išda
lino Spalio šventės išvakarėse. Daugiau
sia plunksnakočius gavo mūsų rašyto
jai. Nuotraukų iš to vakaro jums yra 
pasiųsta per Eltą.

Viso gero! Geriausi linkėjimai Rojui 
Mizarai, John Ormanui ir visiems “Lais
vės” bei “Vilnies” štabo bendradarbiams, 
visiems Amerikos lietuviams.

P. Cvirka, A. Venclova, J. Baltušis, T. 
Tilvytis, V. Putinas, P. Rotomskis ir kiti 
rašytojai siunčia draugams amerikie
čiams lietuviams nuoširdžiausius linkėji
mus Naujųjų 1947 metų proga. Tvirtai 
tikime, kad tai bus dar našesni metai 
Tarybų Lietuvai visose jos gyvenimo sri
tyse. Linkime Amerikos lietuviams de
mokratams didžiausio pasisekimo ne
lengvame ju darbe.

R!. ŠARMAITIS.
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i 76 metus

FILMAI LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS
broliškų tarybinių tautų, kur nėra kon
kurencijos, kur teikiama tikrai brolišką 
pagalbą bei paramą.

Filmas “Marytė” kuriamas vadovau
jant žymiai tarybinei filmų režisierei V. 
P. Strojevai, dalyvaujant lietuviams re-, 
žisieriams asistentais. Operatorius — 
— Andrikonis.

Kovo mėpesio pradžioje “Mosfilmo” 
studijos darbuotojų brigada išvyksta į 
Lietuvą, į Zarasų apskritį, kur gimė, 
augo, prieš vokiečius grobikus kovojo ir 
didvyriškai žuvo šlovingoji Marytė Mel
nikaitė. Pagrindiniai filmavimo darbai 
bus vykdomi Zarasuose, įvairiose tos ap
skrities vietovėse, Vilniuje ir kitose Lie
tuvos vietose.

Didelio meninio filmo sukūrimas lie
tuviška tema, dalyvaujant lietuviams .ak
toriams ir kitiems menininkams pats sa
vaime yra atžymėtinas ir Lietuvai labai 
reikšmingas įvykis. Su juo ne tik, kaip 
jau minėta, atsiveria lietuviams visų ša
kų menininkams visai nauja kūrybos sri
tis, bet ir sudaromas galimumas tiek 
broliškoms tarybinėms tautoms, tiek ir 
įvairiose šalyse gyvenantiems lietuviams 
pamatyti meninius vaizdus apie Lietu
vos gyvenimą; susipažinti, kaip lietuvių 
tauta kovojo prieš amžinąjį Lietuvos 
priešą — vokiečius grobikus, gynė savo 
laisvę, kaip ji, kitoms tarybinėms tau
toms padedant, nugalėjo ir kuria savo 
laimingą ir pasiturintį gyvenimą.

Filmu “Marytė” bus meniškai atvaiz
duoti svarbiausi Lietuvos istoriniai įvy
kiai nuo tarybų valdžios susikūrimo Lie
tuvoje iki jos atvadavimo iš vokiečių 
okupacijos, kaip pav. Klaipėdos atplėši- 
mas nuo Lietuvos, tarybinės kariuome
nės iš poniškosios Lenkijos atvaduoto 
Vilniaus grąžinimas Lietuvai ir t.t. Dau
guma įvykių vvks gražiojo Zarasų kraš
to gamtovaizdžio fone.

Filmas pasirodys ekrane dar 1947 me
tų gale.

Antrasis filmas, kurio laukia Lietuvos 
visuomenė, tai dokumentinis filmas “Ta
rybų Lietuva.”

Lietuvos kinooperatoriai užfiksavo vi
sus Lietuvos gyvenimo įvykius prade
dant 1i940 metais ir baigiant mūsų dieno
mis. Jiems į pagalbą atėjo Maskvos Le
nino ordino dokumentinių filmų studija. 
Dabar minėtoji studija tą filmą baigia 
ruošti ir jis greitai pasirodys ekrane.

Filmo muzikinį apipavidalinimą sukū
rė žinomas lietuvių kompozitorius profe
sorius K. Kaveckas.

Tarybų Lietuvos Kinematografijos mi
nisterija yra užsimojusi naują Lietuvos 
kultūros šaką plėsti ir ugdyti. Vilniaus 
apylinkėse jau nužiūrėta vieta, kur pa-’ 
statyti kino studiją. Kino studija pradės 
veikti šio penkmečio gale.

Lietuvos jaunimas su nepaprastu susi
domėjimu veržiasi į įvairias kinemato
grafijos reikalingas specialybes ir netoli 
diena, kada bus jau susikūrusį Lietuvos 
kino pramonė.

Tai įvykis, apie kurį smetoninėje Lie-

Tarybų Lietuvos visuomenė su dideliu 
nekantrumu laukia pasirodant dviejų fil
mu lietuviškomis temomis. Dabar kuria
mas pirmasis lietuviškas meninis filmas 
apie narsiąją lietuvių tautos dukterį, Ta
rybų Sąjungos Didvyrę Mariją Melni- 
kaitę ir didelis dokumentinis filmas apie 
Tarybų Lietuvą.

Lietuvos visuomenės nekantrumas vi
sai suprantamas. Juk Didvyrės Marijos 
Melnikaitės vaizdas yra kovojančios dėl 
laisvės, dėl savo žemės, dėl šviesesnės sa
vo ateities lietuvių tautos * įkūnijimas. 
Skaisčiame Marijos Melnikaitės vaizde 
įkūnytos kovinės lietuvių tautos tradici
jos kovoje už laisvo, laimingo ir šviesaus 
gyvenimo sukūrimą.

Marija Melnikaitė — tai lietuvių darbo 
žmonių tauta, naują gyvenimą kurianti.

Scenarijų filmui ruošiant, jį svarstant, 
dalyvavo plačiausi Tarybų Lietuvos vi
suomenės sluogsniai. Scenarijų parašė, 
artimiausiai bendradarbiaujant tarybi
niams Lietuvos rašytojams ir Marytės 
kovos draugams partizanams, žinomas 
scenaristas rašytojas Knorė. Scenarijus 
buvo plačiai apsvarstytas ir jam pritar
ta. “Mosfilmo” studija pradėjo jį ruošti.

Filmas “Marytė” (toks numatomas 
jam pavadinimas) bus kuriamas dviem 
variantais — lietuvišku ir rusišku, dėl 
to filmui vaidins lietuvių ir rusų akto
riai.

Lietuviams aktoriams pirmu kartu 
tenka vaidinti kino. Bet jie tą darbą pra
dėjo su dideliu užsidegimu ir įkvėpimu. 
Filmo paruošime dalyvaus Vilniaus ir 
Kauno dramos teatrų aktoriai: Laucius, 
Siparis, J. Petrauskas, Rudzinskas, Oški- 
naitė-Sutkuvienė, Binkytė, Rimaitė, Jac
kevičiūtė, Chadaravičius ir kiti.

Tarybų Lietuvos dailininkai, skulpto
riai, stenografininkai, rašytojai dalyvau
ja paruošiamuose darbuose. Muziejinin
kai su prof. P. Galaune priešakyje su
rinko ir filmo kūrėjams patiekė reikia
mą etnografinę medžiagą ir davė ver
tingus nurodymus. Iš dailininkų prie fil
mo gamybos prisidėjo nusipelniusieji 
LTSR meno darbuotojai Žmuidzinavi
čius, Mikėnas ir dailininkas Vilutis ir ki
ti. Filmui muziką rašo kompozitoriai, 
nusipelniusieji LTSR meno darbuotojai, 
profesorius L Gruodis ir J. švedas. Į 
Maskvą išvyko grupė lietuviiį dailinin
kų, etnografininkų, rašytojų, kurie kon
sultuos filmo gamybą.

“Mosfilmas” paskyrė didžiules lėšas, 
geriausias technikines priemones ir pui
kų patyrusį meninį bei technikinį perso
nalą filmui “Marytė” sukurti. Tie paty
rę darbuotojai turi uždavinį ne tik su
kurti aukšto meninio lygio lietuvišką 
filmą, bet ir padėti žengti pirmuosius 
žingsnius kinematografijoj lietuviškiems 
kadrams, nes Tarybų Lietuvoje įsikūrus 
Kinematografijos ministerijai (ministras 
S. Brašiškis), kuriasi ir sava, lietuviška 
kinematografija. “Mosfilmo” darbuoto
jai Lietuvos meno darbuotojus įveda į 
naują jiems sritį su tuo jautrumu ir dė- . tųvoje niekas nei galvojo, nei svajojo, 
mėsingumu, kuris teįmanomas tik tarpe J. Gricius.

Ne laukite! Bukite sumanūs! Im
kite laikų — išbandyta Dr. Peter s 

’Gomozo. Daugiau negu liuosuoto- 
jas --- skilvio toniko vaistai ——
sudėta iš 18 vaistinių šaknų, žolių ir 
augmenų. Pradedr -jerangias žarnas 
veikti. Pagelbsti joms prašalinti 
užkietėjusias išmatas — išvaro 
užkietėjimo gazus ir išpūtima — su
teikia skilviui ta malonų jausma ra
mumo ir šilumos. Persergėjimas: 
vartok taip kaip nurodyta.

įsigykite Gomozo jūsų apielinkėje arba 
pasiųskite del mūsų specialaus susipa. 
žinimui" pasiūliino—ir gausite—

PRIEDO Bandymui Bonkutes 
DR PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia gre.tQ pąleng- 
vinim? nuo reitmatiskų ir neuralgiskų , 
skausmų, tnuskulinio nugarskattsnio, sustin
gusių ir skaudžiu muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūk*ies 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį “Special Pasiū
lymo” Kuponą — Dabar

□ Įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo. 
keto regulerj IF uncijų $1.00 
vertės bonką Gomozo ir ekstra 
—60(: vertės — bandymui bon- 
kūtes Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos).

Vardas............... —......... —....................... -

Adresas...........-..........................................

Pašto Ofisas...............................................
DR. PETER FAHRNEY & SONS CO. , 

Dept. "674-S2M ", 
2501 Washington Blvd., Chicago 12, III. . 
256 Stanley St.. Winnioea. Man.. Can. Į

Matthew A.
BUYAUSKAS

laidotuvių 
DIREKTORIUS

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

-Brooklyn 11, N. Y.
Tcl. EVergreen 8-9770

-



Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section U>7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 453 Ralph Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

EUGENE ROTH
453 Ralph Ave.. , • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 816 has been 
<o sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 31 So. 
Brooklyn, County 
on the premises.

AUGUST
31 So. 3 St..

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Street, 

of
Borough of

Kings to be consumed

GOODARD
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 996 has been 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 7201 — 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN
5th Ave.,

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of Kings to be consumed

7201
M. SULLIVAN

Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7203 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6269 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
law at 1 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

GREGORY P. FRAGAKIS
1 Bedford Ave., Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7210 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law. at 1140 Manhattan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

REST., BAR. GRILL. INC.
1140 Manhattan Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 777 has been issued to the 
to sell beer, wine arui liquor at
Section 107 of the Alcoholic Bevorago Control
Law at 253 Troy Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN EMPEROR
253 Troy Ave.. Brooklyn, N. Y.

undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4401 —• 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDWARD MICHALSKI 
Edward's Tavern

5th Avenue, Borooklyn, N

and liquor at retail Under 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of Kings to be consumed

4101

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8082 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1157 Myrtle Ave & 10 Jefferson St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL 
Ave., 
St..

1157 Myrtle
10 Jefferson Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 2337 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 430 Ridgewood Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. *

JOHN AMATO 
(Crescent Tavern)

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 849 has been issued to the undersigned 
to self beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1271 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

NORMOND RESTAURANTS. INC.
Brooklyn. N. Y.1274 Fulton St.

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 780 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
I^aw at 1266-70 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises. .

SARAFIANOS & PSYCHOYOS. INC. 
1266-70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1058 Nostrand Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings 
on the premises.

HAROLD & WILT-TIED 
(HaUWill Bar & 

1058 Nostrand Ave.,

to be consumed

H. ATCHUE 
Grill) ’ 
Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4246 has been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 384 Broadway &, 321 Division Ave., 

<Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HARRY GRAFF 
(D-B-A Kingsley Bar & Grill) 

384 Broadway & 
321 Division Ave., Brooklyn, N.

to

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3038 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wdne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 144 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

CHARLES 
144 Wyckoff Ave.,

Kings to be consumed

P. FIEDLER 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
AL 895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Rquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bev».rage Control 
Law at 221 Wyckoff Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

JOHN TELLIAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6956 has been issued to the undersigned 
to self beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohqllc Beverage Control 
Law at 279 Wyckoff Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 770-4 Columbia Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
THE GALLEY PIER RESTAURANTS, INC. 
770-4 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

■r * 
IF-

&

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 915 has been Issued to the undersigned 
to sell U-er, wine and liquor at reta-1 under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 63 York Street. Borough ot 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HAGGERTY
W York St., Brooklyn. N- Y.

NOTICE Is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1408A Newklrkl Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD
((Gerard’s Tavern)

1408A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

RL 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, v.-ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

I,aw at 408 Jay Street,. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

STAR DELICATESSEN.
408 — Jay St.,

INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 457 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the or? mses

LARS LARSSEN
457 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is 
RL 8113 lias been issued to the undersigned L 5081 has
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 917 De Kalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

j PAUL KATZ
917 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Borough of Brooklyn,

to sell wine 
107 of the 
at 616 Halsey St., 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES J. SEXTON, JR.
616 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

-----------------------4-tas puslapi!
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License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 4305 has been issued to the 
to «ell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 247 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.

ERICH FIEDLER 
D-B-A (Erik's Bar & Grill)

247 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7012 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Trfiw at 66 Rogers Aventie, Borough of 
Brooklyn, County of Kings to be consumed 
on the premises.
MICHAEL KEARNEY & JOHN TURNER 

(Kearney-Turner Bar & Grill)
66 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1227 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor, at 
Section 107 of thet Alcoholic Bevevag<- Control 
I»aw at 201.
Brooklyn, County o 
on the premises.

LOUI^ M/CRN
(Wyckoff Center Bar & 

201 Wyckoff Ave.,

Wyckoff Ave., 
ings, to

Borough of 
be consumed

Grill) 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^xw at 2294 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KRESSE & 
STANLEY ELUSZKIEWICZ

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.291

hereby given that 
been issued to the

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 962 has 
to sell beer. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 3608 Clarendon Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES J. MEYER 
(Clarebrook Tavern)

3608 Clarendon Road. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1070 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 375 Bushwick Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to' be consumed 
on the premises.

375 BUSHWICK CAFE, INC.
375 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
Law at 239-41 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

,BERNARD TRACY 
239-11 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
KE 1119 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 286 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID STRAHL
(D-B-A Dave’s Tavern)

286 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i 
RI 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 551 —■ 
Brooklyn, County- 
on the premises.

PATRICK 
(Murphy’s

- 5th Ave.,

hereby given that 
1181 has been issued to the 

and liquor at 
Alcoholic Beverage Control 
5th Avenue, Borough of 

of

License No. 
undersigned 
retail under

Avenue, 
Kings, to be consumed

J. MURPHY 
Bar & Grill)) 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4263 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 470 Court Street, 
Brooklyn, County of 
on the premises.

THOMAS J.
470 Court St.,

Borough of
Kings, to be consumed

CUNNINGHAM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby glv.m that License No. 
RL 8431 has been issued to the undersigned 
to sell beqr, wine 
Section 107 of the 
Law at 371 — 
Brooklyn, County 
on the prer.-ilses.

MARY 
(Seventh

371 — 7 th Ave.,

and liquor at ret-vl under 
Aid /holic Beverage Control 
7th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

RATTIGAN
Ave. Tavern)

Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given'that 
RL 7494 has been issued to the 
to sell 'beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 406 Flatbush Avo., Ext.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

, ISIDORE IL BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill)

Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.406 Flatbush

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is 
RL 982 has 
to sell beer,.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
law at 815 Franklin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

PAPPAS BAR &
815 Franklin Ave.

Kings, to be consumed

CHOP-HOUSE. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8955 has been issued to the undersigned 
to sqll beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 426 South 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH LUGAUSKAS
426 South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 2307 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 749-59 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Louis Little Campus Rest.)

749-59 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
reta‘1 under

NOTICE is hereby given that 
RL 9227 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 156 Calyer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the nremises.

CATHERINE IMMEN
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4299 hasj been issued to the* undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 46 Smith Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

46 SMITH ST., INC.
46 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 7492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10? of the 
Law at. .49 Ten 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN BALEZENTIS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic Beverage Control 
Eyck Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retai 1 unde r

NOTICE is hereby given that 
RL 3163 has been issued to the 
to sell beer, v.-ine and liquor at 
Section 101 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 214 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK SAVAGE & JOSEPH CONSOLO 

St., Brooklyn, N. Y.Lorimer

NOTICE is 
RL 869 has 
to sell necr, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of 
be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

Law at 4304 — Ave. I), 
Brooklyn, County of Kings, to 
on

430 1

the premises.
CORNELIUS CAREY 
RUPERT KINZELMANN 

(Bob's Tavern)
, — Ave. D, Brooklyn, N.

&

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6988 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor nt 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1439 Myrtle Ave & 1352 Greene Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

ALFRED VOLLMERDING 
(Greene Tavern) 

Ave. & 
Ave.,

1439 Myrtle
1352 Greene Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is
RL 4302 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 225 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre-mbcs

SAUL JONAS
225 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Nol’ICE is hereby given that License No.
RL 1172 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law -at 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

undersigned 
retail under

344

the ’)r° o “<s.
BENJAMIN HANERFELD

(Armory Tavern)
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 3162 has been issued to the 
to sell beer, wino 
Section 107 of the 
Law at 3915 — 
Brooklyn, County 
on the u-e

PIER’S DINER, INC.
3915 — 1st Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
reta'l underand liquor at

Alcoholic Beverage Control 
1st Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5280 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor nt 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 890 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre n «':s.
PETER F. BRENNAN & GEORGE DUFFY 
890 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby' given that 
been 
wine

License No. 
undersigned 
retail under

issued to the 
and liquor at
Alcoholic Beverage Control 
18th Avenue. Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RL 884 luis
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 4317 — 
Brooklyn, County- 
on ,the premises.

THOMAS McGLYNN 
4317 18th Avi/., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2393 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at ' 128 — 
Brooklyn, County 
<n the premises.

GIOVANNI -VIOLA
9th St., Brooklyn, N. Y.

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

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6637 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

' Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9059 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave., Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

350

the >.'-ses.
nu BARRY CATERERS, INC.

Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 322 has been issued to thd undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 350 Flatbush Ave. Ext., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be. consumed 
on

50

the i>-.- jo' ses.
DU BARRY CATERERS. INC. 

Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is
RL 799 has 
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the p-e

873 Halsey

n 
DOMENICO PROCE 
(Park-View Tavern)
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail unJer

NOTICE is 
RL 4433 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 1761 Pitkin Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre<nues.

SAMUEL CHELODNICK & 
EMANUEL SHEEGER 
(D-B-A Dave’s Inn.)

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.1761

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Seotion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1048-64 Ocean P'kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre a se*.

NICHOLAS SCANDORE 
(Parkville Amusement Center) 

1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 878 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^»w at 406 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE "
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y. ’

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 975 has iiecn issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY RATKUS
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 3042 Nostrand Avenue, Borough of 
Ftooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM GUMPERT
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8496 has beerf issued to the undersigned 
to sell l>eer, v/ine and liquor at, retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 434 Ujimboldt Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the preihises.
MATTHEW BOCC1O & MICHAEL BOCCIO 
134 Humboldt St., 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4245 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4723 — 
Brooklyn, County 
on the ure.u-.tes./

GEORGE JOYCE 
(Emerald 

4th Ave., f

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
4th Avenue, Borough of 

Kings, to be consumedof

4723

& MARTIN HOGAN . 
Bar & Grill)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6248 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 70 Kingsland Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

70

the preji'sos.
ANTHONY CIUFFO

(Homestead Rest. & Bar.)
Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL 4278 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3419 Fulton 
Brooklyn, County of 
on the rn-e-c'xes.

JOHN
3419 Fulton St.,

Street, Borough of 
Kings, to be consumed

KATI LES
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3016 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1698 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pre u i ss.

STEPrfEN AVANZINO
— ____ —- (Black-Horse Tavern)
Brooklyn, -N. Y. I 1698 Nostraud Ave.. -Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 232'6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1425 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK DUMCHES
J 425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4270 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
SecHon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 194 Livingston Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the, ' premises.

<- ROSS REST,, INC.
194 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1141' has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1356 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY TOGLIA 
(Tudor Cafe)

Broadway Brooklyn, N. Y.1356

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 1145 — 
County of 
premises.

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
Broadway, 
Kings, to
SAMUEL {i-RADIN

Ijf road way, £

Borough of Brooklyn, 
be consumed on She

1145 — Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RW 295 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage. Control Law 
at 861 Glenmore Ave., Borough of Brooklyn. 
County of - Kings, to be consumed on the 
premises.

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

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has beęn issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 852 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

34
Kings, to be consumed off the

the premises.
SOMMERSET BAR & GRILL, INC.
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y,

852 Utica
JACK KRASNER

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 5240 has been issued to the ’undersigned 
to sell wine & liquor 
107 of the 
at 5 Gates 
County of 
premises.

Alcoholic 
Avenue, 

Kings, to

No.

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

JOSEPH A. 
(D-B-A Fulgate

5 Gates Ave., v

consumed off

ZITO
Liquor)
Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License 
L 5607 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1996A Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed-off tho 
premises.

JAMES W. NAPPER
1996A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is 
L 5730 has 
to sell wine 
107 of the _______  _____ ______ ________ _
at 1232 liest 38th St.,'Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

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

be consumed off the

VIOLA
1232 East 38th St.,

DIXON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor1 at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at Cropsey Ave., Ft. of Bay 32nd St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on1 the premises.

BEN MA CHREE BOAT CLUB, INC. 
Cropsey Ave., 
Ft. of Bay 32nd St., Brooklyn, N.

to

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 51 Kent Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAULINE BALKO
51 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 291 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NELLIE SOMMERS
Brunt St., Brooklyn, N. Y.291 Van

NOTICE 
RL 3113 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 765 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AGNES RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1270 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BERNARD F. DUFFY
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1021 has 
to sell beer, 
Section 107 of the 
Law at 1510 De 
Brooklyn, County 
on the pr.uo-sės.

JACOB P9G0R 
(The Alps Ian)

Ave , Bi

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at rcta’.l under 
Alcoholic Beverage Control 
Kalb Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 274 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. x

FRANK N., NICHOLAS G. & 
MICHAEL J. PIEZZO 

(Pizzeria)
Nostrand Avo,, Brooklyn, N.

the

27

1540 DeKalb klyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is
RL 911 has
to sell beer.
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 123 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consum-d 

the "pr-**‘!
KONSTANTY PUCZYNSKI

Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law Kt 53:1 
Brooklyn, County 
on the premises.

S. NATALE

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd A v'-nue.

of
Borough of

Kings, to be consumed

& 
(Savoy 

5311 — 3rd Ave.,

J. A. BOFFONE
Tavern)

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2358 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sčctlon 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 85 North 7th / Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kyngs, to be consumed 
on th$ premises. /

’ S0F1A-4JACHTĄRA
85 North 7th St7, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 396 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

PETER ROMANO
7th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
7 th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine, and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law id 231 South 4 th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(Auinanni's)

231 South 4th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 861 has 
to sell beer. 
Section 107 o 
Law at 402
Brooklyn, County- 
on the promises.

JOE'S 
5th Ave.,

hereby given that License No. 
been 
wine
f the Alcoholic Beverage Control

402

issued to the 
and liquor at

undersigned 
retail under

5th Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

TAVERN, ING.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL' 3069 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at —'6816 — 4th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
4 th6816 Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been 
wine

issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is 
RL 745 has 
to sell beer, 
Section 107 of the
Law at 6802 
Brooklyn. County 
on the premises.

IDA VOGEL
Ave., Brooklyn, N. Y.6802 3rd

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is 
RL 990 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2108 Fulton Street Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., i Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control

Borough of- 
be consumed

Law- ' at 147 Thames Street,. 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
JOHN WIGNES & JOSEPH 

147 Thames St.,
SHAPOLAS 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

676

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8924 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1350 Myrtle’ Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
(Wilson Tavern) 

1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1006 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic
at 24 Alabama Ave., 
County of Kings, to 
premises.

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

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

24 Alabama
RUTH JACKMAN

Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 337 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 44 Scholes St.,
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN 
44 Scholes St., Brooklyn, N.

Borough of Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
RW 762 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law
ai 232 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

No.

JOSEPH POTENTE 
(Sorrento Italian Rest.)

232 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 312 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112 Jackson Street, 
County of Kings, to 
premises.

GIUSEPPE
112 Jackson St.,

Borough of Brooklyn 
be consumed on the

ESPOSITO
Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
RW 714 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 461 
County
premises. •
JAMES WHELAN & GEORGE ROSNER 

(Oasis Bar & Grill)
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

beer and wine at retail under Section 
the

of

Alcoholic Beverage Control Law 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

461

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 417 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 270 
County
premises. 
JOHN L.

beer and wine at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Smith Street, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the

270 Smith

PERO & JOSEPH L. McGARRY 
Harmony Tavern

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 545 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 133 Irving Avo., Borough of Brooklyn. 
County oP 
premises.

Kings, to be consumed on the

133 Irving

RICHARD LIPPERT
(Black Eagle Tavern) 
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 12966 h^ been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
568 Pine Street, 
County of Kings, 
premises.

MICHAEL & 
568 Pine St.

No.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed olf the

RALPH PALUMBO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 12979
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

SALVATORE PIZZO
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

608 Liberty

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
I)W 105 has 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic 
at 1080 Fulton St., 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
Metro Wine Company

St., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SLEPIAN

1080 Fulton

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

has
wine
the Alcoholic
Troy Avenue, 
of *Kings, to

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

NOTICE is 
L 5541 
to ąell 
107 of 
at 892 
County
premises.

GEORGE KNEE & 
(Troy Wines & 

892 Troy Ave.,

consumed off the

ROY KNEE
Liquors)

Brooklyn ,N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5187 has been issued to the undersigned 
to sell 
107 of 
at 868 
County
premises.
MOSES ISQUITH & 

868 Franklin Ave.,

wine & liquor at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Franklin Ave., 
of Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SANTLEY ISQUITH 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given • that License No. 
L 5672 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1100 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
AMELIA RUSSO & ANTHONY J. RUSSO 

(D-B-A Russ’ Liquor Store)
Ave., Brooklyn, ’N. Y.1100 Foster

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

Ueverage Control Law

NOTICE is 
L 5200 has 
to sell wine 
107 of Jhe Alcoholic leverage Control Law 
at 636 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
D'ANIEL J. SCOTTI, DANIEL E. PICCIANO 
636 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH RRICCA
St., Brooklyn, N. Y. P271 Jay

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 6961 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 914 — Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKAS 
(Oasis Bar & Grill)

914 — Broadway, Brooklyn, N. Y. R

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1176 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law 
Ave., 
to be

at 2572 Fulton St., & 11-13 Alabama 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

JACKMAN
Tavern)

2572 
11-13

CHARLES 
(Trinity 

Fulton St., 
Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1143 has been issued to the) undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 807 Sutter 
Brooklyn, County of 
on the premises.

GEORGE
807 Sutter Ave.,

Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

WINETSKY
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 650 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

EDWIN 
(Waterfront 

3rd

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of

Kings, to be consumedof

650 Ave.,

WILINSKI 
Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
I>aw at 716 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

TONY DOWKUNT
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenue, Borough of 
of Kings, to be consumed

716

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8088 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1337 Bushwick Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

BUSHWICK HOFBRAU.
1337 Bushwick Ave.,

Borough of 
be consumed

INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 225 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1694 Gates Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOSEPHINE
Old Crystal Palace

Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

VERDERBER

1694

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 6202 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 452 East New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

WIIIIIUIIIIHWimilMIM

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
rikoniškais. Rei-|& 
kalui esant ir| 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa-^ 
geidaujama.’ Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

Stone Ave.ir 
Broadway Line

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS ‘
Perbudavoja pianus iš di

desnių j mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

LI. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

8152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor 
Alcoholic

NOTICE is 
I, 1762 has 
to sell 
107 oC 
at 189 jClinton St- 
County < 
premises.

ALFRED DRESNER
(D-B-A Brooklyn, Heights Wines & Liquors) 
189 Clinton

wine 
the

of Kings, to

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

hereby given that 
been issued to the 
wino and liquor at

License No. 
undersigned 
retail under

St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
RL 798 has 
to sell beer,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control
Law at 426 Prospect Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. KOELSCH 
(D-B-A Devaney's Bar & Grill)

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

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

Alcoholic Beverage Control Law 
38th Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
L 5736 has 
to sell wine 
107 of the 
at 1232 E.the premises.

MARGARET PIVORAITES , 
(Driggs Tavern)

Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law

County of Kings, to bo consumed- off the 
premises.

VIOLA DIXON /
Y.1232 E. 38th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 9011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor alt retail under 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Control 
Law at 755-9 McDonald Ave. & 101-03 Ditmas 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave., 
101-03 Ditmas Ave.,

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Brooklyn, N. Y. Suteikiam garbingas laidotuves

L 5506 has 
to sell wine 
107 of the ___
at 514 Park Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
piemises.
PASQUALE & LEONARD S. LQMONACO 

P. & L. Wine & Liquors
514 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2345 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK GILMORE
2345 Newkirk Ave., "Brooklyn,' N. Y, 

" V ... ...

$150
Koplyčias suteikiam nemokami 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499
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* Šeštadienis, Kovo 15, 1947

Waterbury, Conn.
Vietos anglų spaudoj varo 

unijų griovimo darbą. John J. 
Driscoll pasivadinęs save Pro
visional Metal Worker’s7 Coun
cil pirmininku talpina -savo pa
reiškimus “Waterbury Repub
lican” ir “American” prieš 
Mine Mill & Smelter Workers 
CIO uniją. Vieną dieną jis gi
riasi vienu klausimu, kitą pasa
koja, kad “prikirto” CIO gelž- 
kelių unijas, trečią — vėl nau
jus išmislus skelbia. Visur ki
ša CIO vardą.

Kovo 1 d. vietos spaudoj bu
vo paskelbta laiškas nuo Allan 
S. Haywood, vice-prezidento ir 
direktoriaus CIO unijų, kad 
John J. Driscoll neturi teisės 
savo tą uniją vadinti dalimi 
CIO, nes jis tam neturi leidimo 
ir jo unija neturi CIO čarterio. 
Taigi, dabar lai visi žino, kad 
John J. Driscoll nieko bendro 
neturi su CIO unija.

Pasirodo, kad J. J. Driscoll 
bandė prilysti prie American 
Brass ir Brass & Copper kom

Peter Kapiskas

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS ;
(Raudžius) 

328 Union Avenue 1 
Brooklyn, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro) 

panijų, kad pasėti darbinin
kų ftarpe nesutikimą. Bet jam 
ir ten nepavyko, nes tų dviejų 
išdirbysčių fabrikantai' yra pa
sirašę kontraktą su Mine Mill 
& Smelter Workers, CIO uni
ja, taip jam ir atsakė.

Bet jie savo ardymo darbo 
nesiliauja. J. J. Driscoll ir J. 
Maukauskas susišaukė savo pa
sekėjų susirinkimą ir reikalau
ja balsavimų, ar darbininkų di
džiuma nori prigulėti prie jų 
P.M.C. ar Mine Mill & Smelter 
Workers CIO unijos, gi tuo lai
ku turčių spauda veda propa
gandą prieš CIO unijas, žino
ma, jeigu ir būtų toki balsavi
mai, tai darbininkai pasisakytų 
už dabartinę M. M. & S. W. 
CIO uniją, taip pareiškė dauge
lis vadovaujančių unijoms žmo
nių.

Kada reakcija puola darbi
ninkus, kada reikalingas bend
ras veikimas ADF ir CIO uni
jų, tai atžagareiviai ne vien 
neprileidžia prie to bendro vei
kimo, bet bando net įnešti dar
bininkų tarpe nesutikimus 
dirbtuvėse. Visoj šalyj reakci
jos jėgos veikia, kad tik ardyti 
darbininkų vienybę. Eiliniai 
unijų nariai privalo rimčiau 
pagalvoti ir reikalauti bendro

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

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

visų darbininkų 
reakcinius bilius 
mojimus. Jeigu 
vyktų sudaužyti 
tur iCIO unijas,
ninku darbo sąlygos būtų pa
blogintos, algos kapojamos ir 
kitaip darbininkai apsunkina
mi. Todėl reikia laikytis vieny
bės. Unijistas.

Montreal, Canada
Puikios Sukaktuves

Vasario 23 d. abi Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos 
suruošė puikias pirmosios kny
gos keturių šimtų metų sukak
tuves. Į paminėjimą susirinko 
puikus būrelis publikos. Mon- 
trealiečių žymus veikėjas J. 
Vilkelis, sukaktuvių pirminin
kas, pasakė brandžią įžangi
nę kalbą apie ‘tai, ką reiškia 
literatūra pasaulyje ir ką ji 
mums gero duoda.

Baigęs savo kalbą, pirminin
kas pakvietė taipgi atsidavusį 
veikėją d. J. Lesevičių. šis 
draugas, taręs keletą žodžių, 
perskaitė žymaus Amerikos li
terato draugo R. Mizaros pui
kiai ir brandžiai parašytą pa
skaitą. Paskaitoje buvo gra
žiai apibudinta, kada atsirado 
pirmoji knyga ir kas jos aute
lius. Ir paskiau* išleistos kny
gos, kam jos tarnavo ir jų iš
leidėjai.

Baigus paskaitą, kilo pa
klausimai.

Ant pabaigos buvo apdis- 
kusuota L. L. Draugijos reika
lai. Tartasi vesti vajų per ko
vo mėnesį gavimui naujų narių 
ir kitų naudingų darbų šiai 
apšvietos draugiją). Pabaigo
je, dalinomės lietuviškais,' Ta
rybų Lietuvoje spausdintais 
laikraščiais.

Susižiedavo
Teko nugirsti, kad susižie

davo montreal iečių energin-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & -Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN E

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961.2

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

veikimo prieš 
ir kitus pasi- 
reakcijai pa
vieniu1 ar ki
lnojau darbi-

Melioracijos Darbai Tarybų Lietuvoje
Rašo J. Bulota

Penkmečio plane Tarybų 
Lietuvos žemės ūkiui atkur
ti ir išvystyti numatoma at
likti dideli kapitaliniai me
lioracijos darbai, kuriems 
bus išleista 20 milijonų rub
lių. 45,000 hektarų pelkėtos 
žemės plotas bus paverstas 
žydinčiomis dirvomis, der
lingomis - kultūrinėmis pie
vomis ir ganyklomis. Be 
to, d e s ė t k a i tūks
tančių h e k t a rų bus 
nusausinti atliekant smul
kesnius melioracijos darbus, 
kuriuos atliks patys valstie
čiai savo Jaukuose • pagal 
melioracijos d a r b uoto jų 
duotuosius planus ir nuro
dymus.

Smetoninėje Lietuvoj ma
žai buvo rūpinamasi res
publikos dirvų nusausini
mu. Didesni melioracijos 
darbai buvo daromi tenai, 
kur buvo tuometinių Lietu
vos ponų dvarų žemės. Vo
kiečių okupacijos metais 
melioracijos kanalai ir 
grioviai buvo apleisti, neva
lomi. Išlaisvinus Lietuvą 
nuo okupantų jungo, tarybi
nė vyriausybė tuoj pravedė 
eilę priemonių anksčiau bu
vusiems kanalams bei grio- 
vioms atstatyti, o taip pat 
intensyviai pradėjo vykdyti 
naujų kanalų statybą. Vien 
tik 1946 metais respublikoje 
buvo nusausinti 2,600 ha že
mės, o 1947 metais numaty
ta nusausinti jau 6,900 ha

gas veikėjas d. J. Lesevičius su 
Ona ž i gailyte.

Linkime jam geriausios klo- 
lics. Birutė.

TELEPHONE
STAGG 2-5043 

žem. plotas, gi 1950 metais 
— 15,300 ha. Kiekvienoje 
apskrityje dirba po keletą 
melioratorių. Jie padeda 
valstiečiams pat aTimais, 
duoda nurodymus ir vietoje 
padaro niveliaciją seniems 
užsilikusiems grioviams at
naujinti. 1946 metais vals
tiečiai savo laukuose atliko 
2,000 km griovių atstatymo 
darbą. Tai palietė apie 20,- 
000 ha žemės plotą, kuria
me anksčiau buvo podirvio 
vandens 'perteklius ir nebu
vo gailina gauti geresnis 
šieno ir javų derlius.

Didelius, sunkumus turėjo 
'nugalėti Rokiškio apskri
ties valstiečiai, kurių dirvos 
ir pievoą gulėjo prie šetekš- 
nos upės. Pievos beveik kas
met būdavo apsemtos, ne
būdavo galima nuimti net ir 
tas pats menkas viksvų 
šieno derlius.

Dabar dirba didžiulis, di- 
zelmotoro varomas, ekska
vatorius, kuris per 8 valan
das išmeta daugiau kaip 350 
kubiniu metru žemės. • Jis 
kasa tiesų kanalą, kurio 
dugno plotis siekia 8 met
rus. Šiuo kanalu nutekės 
vanduo iš apylinkėj esančių 
balu, ir šimtus žemės hek- 
hektarų, iš vandens atka
riautos. valstiečiai galės ap- ■ 
sėti kultūrinėmis .žolėmis, ( 
javais ir šakniavaisiais.

1946 metais Tarybų Lie
tuva iš broliškųjų respubli
kų gavo keletą grioviams 
kasti mašinų, kurias vilks 
60 arklių jėgų traktoriai. 
Dar 10 grioviams kasti ma
šinų ir 5 ekskavatoriai bus 
gauti per penkmetį.

Baigiami atlikti paren
giamieji Kupos upės vagos 
atstatymo darbai Kupiškio 
apskrityje. Pagalinus ir iš
valius Kupos upės vagą, 
bus nusausinta 1,200 ha že
mės plotas — tai viena di
džiausių melioracijos prię- 
monių šiame penkmetyje.

1947 metais bus atlikti 
paruošiamieji darbai Apaš
čios upei, Biržų apskrityje, 
pagilinti ir ištiesinti. Melio
racijos darbai čia bus pil
nai užbaigti 1950 metais.

Numatytieji naujajame 
penkmetyje dideli meliora
cijos darbai pareikalaus 
nemažo skaičiaus jaunų me
lioracijos specialistų. Že
mės Ūkio Akademijos Kau-

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėllomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

H. & R. REIKALAUJA VYRŲ:
Patyrusių Metalo Polišiuotojų
Patyrusių Medžio Pjaustytojų
Patyrusių Pjūklų Išgaląstojų 

Kreipkitės Asmeniškai
HARRINGTON & RICHARDSON

. ARMS CO.
320 PARK AVE.

WORCESTER, MASS.
(63)

ne, įsteigtas naujas melio
racijos fakultetas. Jame 
bus ruošiami melioracijos 
inžinieriai. Dešimts melįo- 
racijos technikų paruoš 
kasmet Kauno Žemės Ūkio 
technikumas. Nemažą hid
rotechnikos - melioracijos 
inžinierių paruoš ir Kauno 
Valstybių, universiteto sta
tybos fakulteto hidrotechni
kos skyrius.

Jaunieji melioracijos spe
cialistai prisidės prie spar
tesnio melioracijos darbų 
penkmečio plano įvykdymo.

Penkmečio pabaigoje res
publikoje bus užkariauti iš 
vandens ir paversti derlin
gomis dirvomis toki žemės 
plotai, apie kokius smetoni
nėje Lietuvoje nebuvo gali
ma net svajoti. ,

Lowell, Mass.
IŠ Prakalbu, Susirinkim u, 

Ir Kiti Dalykai.
Sekmadienį, — kovo 9, pas 

mus buvo įdomu tas, kad veik 
visa diena praleista organizaci
jų reikalams. Iš ryto, kaip 11 v. 
buvo pradėtas ir laikytas Lie
tuvių Piliečių Kliubo svarbus 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
apie 20 narių. Tai buvo per ma
žas susirinkimas, žinant, kad 
dabar kliubas turi apie 70 na
rių ir vis nauji rašosi.

Susirinkimas buvo geras tuo- 
mi, kad jame tapo nustatytos 
geros gairės Hr pašalintos pras
tos tendencijos, kurios visai 
neatitinka, kaipo tokiai pažan
giai organizacijai. Reikia pa
sakyti, kad kliubo prezidentas 
draugas Stasys Paulenka labai 
vykusiai vedė šį susirinkimą, 
kuriame buvo keletas keblesnių 
klausimų.

Susirinkinvis įgaliojo savu 
atstovu tą patį delegatą, kurį 
išrinko LLD 44-ta kuopa į De
mokratinių Lietuvių Tretįjį Su
važiavimą, t. y. J. M. Karsoną. 
Kadangi Kliubas finansiniai 
<lar nesutvirtėjęs, tai nutartie 
ant vietos sumesti aukų minė
to suvažiavimo- pasveikinimui. 
Sumesta viso $5, sekančiai:

Po $1: J. Blažonis, S. Pau
lenka, R. Chulada ir J. Stanton. 
Po 50c: U. Daugirdienė ir 
kubas Gudaitis. Gražiai 
draugai pasielgė, pasveikinę 
važiavimą. - * *

Tą pačią dieną 2 v. po piet 
buvo laikytas Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugys
tės susirinkimas, čia draugystė 
puikiai pasielgė, užgirdama De
mokratinių Liet. Suvažiavimą

To
šie 
su-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų

' Operatorės
Dirbtuvė, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORES

Gali Uždirbti 
$50 iki $75 į Savaitę. 
35 Valandų Savaitė. 
52 Savaitės Metuose. 
Moderninis Fabrikas, 

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

TEEN-AGE MFG. CO.
70 Quinnipiac St., Wallingford, Conn.

Phone WALLINGFORD 2562 
_______________________________________________(64)

RANKOMIS SIUVĖJOS
Patyrusios prie 

Blouses & Neckwear 
Gera Projja Tinkamiem Žmonėm 

COSMOPOLITAN
NECKWEAR

222 W. 37th Street.
« (63)

ir išrinko vieną delegatę drau
gę U. Daugirdienę.

ši draugystė ir pi imlesniuo
se dviejuose suvažiavimuose bu
vo atstovauta. Pagirtinas drau
gystės rūpestingumas, kaip ir 
pridera Lietuvos sūnams ir du
kroms !

* * *
110-ta kuopa turėjo pra- 
kovo 9-tos vakare. Kal-

LDS 
kalbas 
bėjo J. Gasiūnas, LDS prezi
dentas. Jo kalba buvo vertinga. 
Klausimus, kuriuos kalbėtojas 
lietė, k. t., pasaulinę situaciją, 
reakcijos siautėjimą ir kovą su 
ja, unijų veiklą, Maskvos kon
ferenciją, Lietuvos nusiteikimą 
ir LDŠ reikalai,—visi šie klau
simai buvo tinkamai išaiškinti. 
Pabaigoje publika buvo pa
kviesta prie klausimų, jų buvo 
nemažai, į kuriuos kalbėtojas 
nuoširdžiai ir gerai atsakinėjo.

Kliubo svetainė nedidukė, 
bet puiki, todėl prakalboms la
bai tiko. Tai buvo pirmutinės 
prakalbos naujoj svetainėj. Jas 
teko atlikti draugui Jonui Ga
šlūnui — Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo prezidentui. Tik 
gaila, kad ne visi nariai daly
vavo ir neišgirdo svarbių pra
kalbų !

Lėšų padengimui surinkta 
$6. Čia vardai tų, kurie aukojo 
nemažiau, kaip 25 centus.

Po $1: V. Vilkauskas ir A. 
Rutkauskas. Po 50c: J. Milvi- 
da, F. Kaladinskas ir J. Stan
ton. F. Greska aukojo 35c. Po 
25c aukojo: M. Dovidonis, M. 
Chuladienė, K. Kojutis, A. 
Drazdauskas, M. Palubinskie- 
nė, J. Gicevičienė, M. Bagočie- 
nė ir M. Trakimas. Visiems la
bai ačiū!

Dabar rengsimės prie kitų 
labai svarbių prakalbų draugo 
Prūseikos, kurios pas mus 
įvyks gegužės 4 dieną. Nepa
mirškime tos svarbios dienos. '

J. M. Karsonas.

■IBM «•

Tamstos Ateitis Nebloga
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

Uja, 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 patarlė 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 

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

PASARGA: Neklausyk nė jokių kilų pasiūlymų į 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo i 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar J 
visi vargstamo už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy- yęL < 
venitnas, Aereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida. / \lį t

Reikalauk tik

Deksnio

%.»/'■ ‘f.

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

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

DEKEN’S OINTMENT

Laidotuvių 
Direktorius

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

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES B/TKING QB

532 Grand Street, Brooklyn
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 į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

PAJIEŠKOJIMA)
Aš, Antanas Pavilionis, kilęs iš 

Anykščių miesto ir senas laikas gy
venantis Brazilijoje, pajiekau savo 
brolių Mateušo ir Klemenso, kurie * 
anksčiau, gyveno New Yorke, bet da
bar rodos vienas išvyko į Chicagą. 
Mano adresas: Ant. Pavilionis, 
Caixa Postal 4444, Sao Paulo, Brazil.

(60-62)

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. Y.

LLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 18 d., 7:30 v.,v. 1 W. 22nd St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi atsiimkite knygų ‘‘Pri
sikėlusi Lietuva, 
sek r.

P. Janiūnas, 
(61-62)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Centralinis Komitetas 

rengia pietus, kovo 16 d., 3 vai. die
ną. Liet, salėje, Liberty Park Pa
gerbimas Lindeno lietuvių veteranų. 
Kviečiame visus dalyvauti, pagerbti 
mūsų kareivius. Po valgių bus šo
kiai prie geros orkestros. Bilietai po 
$2 asmeniui. — Kom. (60-61)



“fa 'g v’ y ¥ T TDėkui uz laikąLaisvės Bazaras
pri-

nėra

Gaudo Pavojingą Vaistą
nepapa-

J. Aukčiil

si sekmadienį.

no-

Bazara

roikė-
Antanas Raila TONY’S

paskutines dienos
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

lėšas.
3. MES turim Įrengimus ge-

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

Tel. Orchard 4-4G60

a

BULOVĄ!

MES ESAM ĮGALINTI SOVIETŲ SĄJUNGOS

bazarui dovanų pa
skelbimai pasibaigė.

MOKYKLOSE VAIKAI AU
KOJA EUROPOS VAIKAMS

i 
i

i 
i

S4

LEIDO FIRMOMS 
VAIRUOTI AUTOBUSUS

delius, gėlėmis pagražintus ab- 
rūsus.

2-rą dovaną
nas, 11 Rhodes St., New Bri
tain, Conn., tik. No. 347, ra
dio.

Antanas Raila Aplankė Unijistai Tebesėdi

Pietų 
visgi 
mū- 
vis

vaikinė- 
sako, 
verti

metu, 
arės-

Yorke areštavo Victor 
Andrews Apartments,

3% jardai 100% vilnones me
džiagos tinkamos suknelei 
arba 2 gabalų siutui.
(mėlyna, ruda, juoda, pilka)

VISO

Šaltas vanduo, 
namas, perdarytas 
Didelė krautuvė. 

Subvės Stotis. Na-

........... ...... .—6-tas puslapis
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 

Šeštadienis, Kovo 15, 1947

čių. Apart to, ką gražiai pa
sirodė bazare, Antanas Raila^ 
dar padovanojo dienraščiui 
$5 grįždamas namo.

La Guardia ir Idlewild lėk
tuvų stotyse įrengiama radar, 
kad lėktuvai galėtų išskristi ir 
nusileisti vaduojantis instru
mentais, neatsidedant ant oro.

Spencer Brainard, 52 
buvęs 
't uotas 
esant 
sporto

Pamatyk Sekmingiausj Muzikali 
Veikalą ant Broadway!
Pasidžiaugk smagiausia muzika, 
šokiais, dainomis ir puikiu 
aktorių vaidinimu.

OKLAHOMA!
Tikintai po $1.20 ir daugiau.
Vakarais 8:30 ir popiet 2:30 
Ketvirtadieni ir šeštadieni.
ST. JAMES THEA.

44th Street, West of B’way

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-68G8 
221 South 4th Street

Jau paskutinės dienos atsi
skaityti valdžiai su taksais už 
1946 metus.

Kazys
City, $2.

Šiuomi
vi m as ir
Jeigu keno dovana būtų pra- 
slydusi nepaskelbta, prašome 
pranešti.

Liaudies mokykloje 6-je, 
New Yorke, vietinis Parent- 
Teacher Association skyrius 
pravedė rinkliavą velykinių 
dovanų I Tol and i jos vaikams.

streikuoti 
pavergtų 
juos ne- 

išnaudoji-

3-čią dovaną —Michael Gu- 
dzin, 503 S. Holmes St., Sco
tia, N. Y., tik. No. 1702, žuvų 
tinklus.

sv. sviesto kiekinėj 
puskv. Mazda, aliejaus
kiekinėj
sv. Kaše
sv. Džiov. Slyvų

12 uno. Košer Jautienos
VISO

Pinigais
Po $5: Alekas Velička, Sofi

ja Petkienė, Brooklyn; And
rew Grimaila, Stamford, Conn.

V ii trak is, Now York

golfo čampionas, 
New Yorke. Jį kaltina 
dalininku išvogimo iš 
kliu bu $7,000 vertės

Jei norite, atgabenkite savo pundelį persiuntimui, arba 
pasirinkite iš didelio daugio mūsų visokių prekių 

žemiausiomis kainomis!
PRISTATYMAI UŽTIKRINTI!

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

stelčiua su naujausiais įtaisymai*.
KETURTŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį

Dovanos 
miestams teko šiem:

1-mą dovaną — J. M ase v i- 
čius, 14 Hall St., Haverhill, 
Mass., tik. No. 1665, laikrodė-

i paprašytas, 
painformuoti 

žodžiu. Jisai 
ir atsakinės

Valandos- į 9~12 ryteValandos. į 8vakare
Penktadieniais Uždaryta

Žavinti ir Sujaudinanti Drama!
Teresa Wright * Robert Mitchum

“PURSUED”
United States Pictures pagamino 

dėl WARNER BROS.
Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj

LOUIS PRIMA ir Jo Orkestras
STRAND Broadway ir 47 St.

f

Į F

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

riausiai jums patarnauti.
4. MES apdraudžiame siun

tinius.
Dėl platesnių žinių rašykit, 
telefonuokite arba ateikite.

Antra Savaitė

Visas Sovietu Sąjungos 
dalis apmokėtais iš anksto 

muitais 
kaip ir visuomet

1. MES taip pat chemika
lais išrūkome drabužius 
ir gauname Sveikatos 
Tarybos liudijimą.

2. MES sumažinome savo

REAL ESTATE FOR SALE
RIDGEWOOD:

Mūrinis 4 aukštų 
į 12 apartmentų. 
IEIGA $3,380, EI
šie priversta parduoti, $17,000.

3 AUKŠTŲ KAMPINIS 5 box 
room apart mentai. 2 krautuvės. 
RENDA $2,244. Nuleista iki $16,800. 
IR KITI BARGENAI.

SCHWERDTFEGER, REALTOR 
284 WYCKOFF AVE., 

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų dienraščio bazaras šie
met gražiai pavyko. Sunkiai 
dirbome per ištisas 3 dienas, 
tačiau triūso negaila, kada jo 
vaisius geras.

Stambesnės dovanos teko 
sekantiems asmenims:

A. Milius, 800 Macon St., 
Brooklyn. N. Y., tikintas No. 
10, radio.

J. Steponaitis, Brooklyn, N. 
Y., tik. No. 64, “Cigar Hu
midor.”

A. Blas, 
B’klyn, N. 
branzalieta

t I

313 Union Ave., 
Y., tik. No. 216, 

ir špilką.
skirtos kitiems

Miesto sveikatos departmen- 
to inspektoriai šiomis dieno
mis lankosi po vaistines ir li
gonines, ieškodami vaisto, va
dinamo Analbis, nuo kurio pa
staraisiais laikais mirę 14 vai
kų įvairiose šalies dalyse. Sep
tyni iš tų buvo New York o 
mieste. Uždraudė vaistą par
duoti.

Dar Neskelbtos Dovanos 
Bazarui

Gautos dar pirm bazaro, kai 
kurios dovanos kaip nors pra
slydo nepaskelbtos. Peržiūrė
jus visus užrašus, radome 
paskelbtas sekamas:

Daiktais
M. Kulikienė dovanojo 3 di-

DANA ANDREWS

“BOOMERANG”
mi JANE WYATT « LEE J. COBB

# Ir Kuo šauniausias Asmenų Vaidinimas 
Sceoje EI) SULLIVAN’S Visa-žvalgž- 
dis Revue * KATHERINE DUNHAM ii

Jos Šokikai * ERNESTO LECUONA
šaunus Lotyn-Amerikietis Komp.

ED SULLIVAN Garsus Broadway ko- 
liumnistas * EXTRA! SID CAESAR 

naujausia komedinė sensacija

SPECIALIAI! Phil Regan

ROXY, 7th Ave., ir 50th St.
Pasidžiaugk Vienu Puikiausių 
Muzikalių Vaidinimų!
Matyk patrauklų, žavintį 1r 
virpantį scenos veikalą!

CAROUSEL
su garsiausiais pasaulio aktoriais, 

dainininkais, šokikais ir šauniu 
orkestru.

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

Popiet šeštad. ir Ketvirt. 2:30 
MAJESTIC THEA.

44th Street, West of B’way.

Nuostabi... Dramatiška ... Ro
mantiška! Šauni istorijos filmą 
puikiomis techni-spalvomis!
Ray Milland * Barbara Stanwyck 

Barry Fitzgerald

“CALIFORNIA”
ir

Fenny Singleton ir Arthur Lake 
“BLONDIE’S HOLIDAY”

Extra: “Asmenyje” Vaidinimas
Bill Floyd 

Vargonuoja Kiekvienam 
Vaidinimui!

Brooklyn Flatbush
PARAMOUNT ir DeKalb Aves.

Smagiausia romantiška komedija 
. . . Tai meilės žydėjimas . . . 

su gausybe juokų !
PAULETTE GODDARD

••K FRED MacMURRAY

“Suddenly It’s Spring
su Macdonald Carey * Arleen Whelan
Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj

>!: Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
JOHNNY LONG IR Jo Orkestras 

Dar’ ir JOAN EDWARDS, LEWIS ir 
VAN, BUDDY LESTER

VidunaktJ Rodoma Kas Naktį.

PARAMOUNT Broadway ir 43 St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!'
178 žmonės žuvo aršiausioje geležinkelio nelaimėje Japonijos istorijoje! Sicilija: 
Išsiveržia Etnos ugniakalnis, kurio lava plaukia šlaitais, užplūsdama kaimus! Persi
gandę žmonės' bėga, gelbėdami savo gyvybę! Vokietija: Heinrich Hoffmann, asmeni
nis Hitlerio Colograf istax, teisiamus kaip žymus nacis ir greitai pripažintas kaltu! 
Belgija: 50,000 karo veteranų demonstruoja Brusselyje, reikalaudami dvigubų pensijų 
už laika, praleistą nacių koncentracijos stovyklose! Palestina: Naujos bombos Jeruza
lėje labai daug užmuša ir sužeidžia! (vestas karo stovis ir uždarymas namuose, kai 
nauji užpuolimai užsikuria maištingoje Šventojoje Žemėje! Extra: Naujausia 
MARCH OK TIME FILMĄ “GERMANY—HANDLE WITH CARE!“ Žiniška filmą, 
parodanti dabartinę padėtį Vokietijoje! Svarbi filmą!
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

Artkino perstato 
Drąsų 

Padavimus Laužant) 
Vaidinimą

Sergei’o Eisenstein’o

The TERRIBLE 
Original tymphonic score by PROKOFIEFF 
PRODUCED IN US.S.R.

"A SUPERNft)VIE...A BRILLIANT PAGLANT" - LIFE
7 th AVt. b»t. 

42 & 41 STS.

Gražus ir Sveikatai 
Naudingas Popietis 
Jau Čia Pat

Paskutiniu kartu norimo
minti, kad tas įdomus, sveika
tai naudingų pamokų ir gražios 
muzikos, popietis įvyks jau šį 
sekmadienį, kovo (March) 16, 
Laisvės salėje, 419 Lorimor. St., 
Brooklyno. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Dr. J. J. Kaškiaučius 
prelokciją 
kraują ir 
mūsų 
rištas 
abejo,

duos 
apie sveikatą: apie 
jo visokias veikmes 

kūne ir su ,ta veikme su-
visokias nesveikatąs. Be 
kaip visuomet, taip ir šį 
atsakinės ir klausimus.

Vyturėlis, jaunųjų .koncerti
nės muzikos mėgėjų orkestrą, 
vadovaujama Ed Sidney - ži- 
džiūno, gros mūsų jau girdėtos 
ir pamylėtos muzikos ir dar 
kai ką naujo. Dalyvaus visa 
grupė. Gražu matyti, kaip rū
pestingai ir energingai jie pasi
ruošia šiai programai. Bus ko 
pasiklausyti.

Patartina visiems būti Svei
katos Kultūros Draugijos po
pietyje

New 
Sager, 
Inc., firmos agentą, kaltinimu, 
kad jis iš veterano paėmęs $1,- 
200 bonų už išrendavimą ap- 
artmento. OPA agentai matę 
jį imant tuos bonus.

3m * , i| * *Girdesime įdomių Žinių 
Apie Brazilijoje Gyve
nančius Lietuvius

Brazilija — tolimas 
Amerikos kraštas. O 
ten gyvena tūkstančiai
su broliu ir seserų. Tai 
daugiau jaunesnėji lietuvių 
karta už didžiumą, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose. Tai au
kos fašistinio Smetonos režimo. 
Vieni išbėgę nuo politinio slė
gimo, kiti —nuo to režimo su
darytų nepernešamų ekonomi
nių sunkumų.

Ką mūsų tautiečiai tenai at
rado, ką pergyveno ir pergyve
na, dar niekas niekad mūsų vi
suomenei gyvu žodžiu
šakojo, kadangi iš ten atstovų 
dar niekad pirmiati neturėjo
me.

š i rd i n ga i d ėkoj a me visi em s 
dirbusiems Laisvės bazare, vi
siems, kurie suteikė dovanas 
bazarui ir visiems atsilankiu
siems į bazara.

Bazaras puikiai pavyko. Daug 
dovanų gauta grynais pinigais 
ir gausiai buvo suaukota daik
tais. Bazara lankė skaitlingos 
masės gražių žmonių per išti
sas tris dienas. Visi daiktai bu
vo išleisti su geriausiu pasise
kimu.

savo asmeninių reikalų.
Ačiū visiems talkininkams, 

aukotojams ir bazaro lankyto
jams.

Jai is v ės A d m inis 1 ra c i j a.
P. S. Sekantis didelis mūsų 

dienraščio parengimas Brook- 
lyne bus piknikas, liepos 4-tą 
(Fourth of July), Clinton Par
ke, Maspeth, L. I.

BRANGUS 
PASILINKSMINIMAS

Claude Womer, Jr., buvo 
nustebęs ir nusiminęs, kada 
už vieno vakaro pasilinksmini
mą puošniame LaMartinique 
kliube, Now Yorke, iš jo pa
reikalavo užsimokėti $28.43, o 
jis neturėjo tiek pinigų.

Womer. 25 metu 
lis, iš Eldred, 
kad sandvičiai
po $1.75. Ir to kliubo jis spe
cialiai nesirinko, tik pamatė 
žmones valgant ir užėjo. Na, 
o užkandus, panorėjo ir įsi
gerti. Jį sulaikė teismui po 
$100 kaucija.

t Antanas K. Raila, savinin
kas National Cafe, 666 Main 
St., Montello, Mass., aplankė 
Laisvės bazara. Jis atvyko sek
madienį, kovo 9-tą ir anksti 
pirmadienį grįžo namo.

Raila bazare pasirodė spor
tiškai. Nors bilietukų turėjo 
apsčiai, tačiau “laimės nepa
tiko.” Jis čia pasimatė su ke
letu savo senų pažįstamų mon- 
telliečių ir įsigijo naujų pažin-

Jonas Jokubka, tos šalies ir 
visų Pietų Amerikos lietuvių 
atstovas į Trečią Demokratinių 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mą, brooklynečių 
sutiko apie tai 
mūsų visuomenę : 
pateiks raportą 
paklausimus.

Tam tikslui ruošiamas viešas 
susirinkimas įvyks kovo 
(March) 23-čios popietį, Lais
vės salėj, 419 Lorimer St. Pra
šome visus įdomaujančius re
zervuoti sau tą popietį ir ki
tiems tai pranešti.

Linksma pranešti, kad dar
bininkų bazarui turėjome pa
kankamai. Visi geri dienraščio 
Laisvės patriotai stojo į darbą, 
visi dirbo sąžiningai. Ypač 
Brooklyno Moterų Apšvietos 
Kliubas labai nuoširdžiai dar
bavosi bazare, kaipo gaspadi- 
nės, stalų patarnautojos ir prie 
daiktų sutvarkymo ir pardavi
nėjimo. Brooklyno Merginų So
rority Kliubas turėjo savo sky
rių bazare. Jos dovanojo baza
rui pirktų ir pačių gamintų 
įvairių gražių daiktelių.

Puikus buvo atsinešimas link 
bazaro 
racija 
bazaro 
dalyką 
listai
reikalus

Budžeto Taryba išdavė de- 
šimtmetinį leidimą Triboro 
Coach, North Shore ir Green 
Bus firmoms operuoti autobu
sus 42 keliais Queens apskri
tyje ir vienu per Bronx-White
stone Tiltą. Iš firmų reikalavo 
pagerinti patarnavimą ir mo
kėti miestui 7 nuošimčius visų 
pajamų.

Į-------------------------------------------------------------------------- ffl

APDRAUSTAS
PRISTATYMAS PUNDELIŲ
Naujų ir Panaudotų

Drabužių ir MAISTO

Albanej Protestui 
Prieš Pavergimą

Atėmimu teisės 
valstijos seimelis 
darbininkus, atiduotų 
girdėtam samdytojų
mui ir terorui. Dėl to unijistai 
miesthvų įstaigų darbininkai, 
dalis didžiosios transportinin
kų delegacijos, pasiliko sėdėti 
sostinėje iki paskutinių ginti 
darbininkų teisę streikuoti.

Unijistai sakę, kad jie sėdės 
seimelio posėdžių salėjt 
pragaras užšals, jeigu to 
tų.”

Dabar, Pagaliaus, Jūs Galite
Siųsti Maisto ir Drabužių 

PUNDELIUS
giminėms ir draugams

į visas dalis
Sovietui Rusijos 

su JAU APMOKĖTAIS MUITAIS 
(Jūs mokate VIENĄ KAINĄ čia, q jūsų giminės

NIEKO nemoka.) 
SPECIALIAI ŠIOS SAVAITĖS PUNDELIAI

r----------------------------- No. S 110—MAISTAS-------------------------------
2 sv. Miltų
4, unc. Arbatos
8 imc. Šokolado
2 gabalai Ivory inullo
2 pakeliai Cigaretų

$13.45

No. S 211— DRABUŽIAI ------------- --------------
1 sv. 100% grynų vilnų siūlų 

mezginiams (visokių spalvų)
1 pakelis adatų
2..špūlės siūlų
l pora mezgamųjų adatų 
$32.48

Tesiog ar raštu prašykite knygeles

PARCEIS TO RUSSIA, Inc.
251 West 40 St., New York City and

391 Eastern Parkway (kampas Bedford Ave.)
Brooklyn 16, N. Y. Main 2-1771

Abi krautuvės atdaros pirmadienų, trečiadienų ir penktadienių
vakarais iki 9 p. m.

dovanomis, graži koope- 
darbu ir džiuginančios 
pasekmės. Taip gražų 
gali atlikti tiktai idea- 
ž m onės, visu omen i n i u s

statantieji aukščiau

Charles Berengei’, 49 m., 
Astorijoj, nusižudydamas ga- 
su netiksliai nusinešė gyvastį 
ir savo draugo, Joseph Poko- 
ny, 36 m. Policija priėjo išva
dos, kad Pokony apsvaigo ir 
užduso bandydamas gelbėti 
draugą.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

Trečiadienį, 19 d. kovo, 8 vai. va
karo, pas Misevičius, 115 Montauk 
Ave., įvyks LLD 185 kp. susirinki
mas. Šiame mitinge reikės išrinkti 
delegatus į suvažiavimą ir savo 
kuopą turime įsprausti į garbės su
rašą. Todėl, kurie dar neužsimokėje, 
ateikite ir užsimokėkite. — V. P.

(61-62)

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

PERSIUNČIA
PUNDELIUS naujų, se
nu drabužiu ir kitu daik- L- C V

ir visas kitas šalis, taigi ir j 
L c n h i 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 I 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 Ave. "L.” iki 161 St.

Manhattan —
637 Second Ave.

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

E--------------------------------------------- 1

VYRIŠKI TOPKOOTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po: 

$21.75, $28.7 5 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.

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

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
B»noKLvN, N. Y 

Tel. SOuth 8-5569

Tinkamai Jums Patarnaus 
tAxų akountantas

Stanley Zubavičius 
111 Ainslie Street, 

y Brooklyn, N. Y.
Jis atlieka raportus visokių 

valdžios taksu ir veda bizniu 
knygas.

Pas jį galite kreiptis penk
tadieniais nuo 7 vai. vakarais.

šeštadieniais ir Sekmadie
niais Ištisą Dieną.

DEAN
19 . . . $2475

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

FATUOA 
\7 . >247S

CAMBAHXM 
rU* . . . $207*

MATIKI

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




