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Oficialiai Amerikos Pranešimai

taipgi jau

metu Aido 
liaudies dio

dai nuo j a,— 
liaudies dai- 

kuitu ra, 
tradicijas

Chorą suorganizavo 
, atvykusieji iš Lie- 

darbininkai. Viktoras 
keli metai besi- 

Kalno kapinėse, 
jo organizatorių 
metus vadas ir

Šiemet Brooklyn© Aido Cho
rui sukaks 30 metų amžiaus. 
Per tris dešimts 
Choras, lietuvių 
ras, gyvuoja ir 
dainuoja lietuvių
nas, plečia lietuvių 
palaiko lietuviškas 
Dėdės Šamo žemėje.

Patsai didžiausias šio juhi- 
lėjaus atžymėjimas įvyks ru
denį rugsėjo mėnesį, nes Cho
ras tą mėnesį (1912 m.) susi
organizavo.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 14, 1942 Pavienio Numerio Kgjjfia 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

KRISLAI
Aido Chorui 30 Metų.
Kas J j Jkūrė?
Rytoju Philadelphijoj.
Sako: Nutrauks Ryšius 

Su Suomija.
Ką Darys Švedija?

Rašo R. Mizara

Pcreitą mėnesį raudonar- 
juos miečiai atkariavo nuo vo-

T ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
UMIDYL,') Telefonas STagir 2-3878

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Maskva. — Oficieriai 26- 
tos vokiečių divizijos cen- 
traliniame fronte reikalavo, 
kad visa divizija, sykiu pri
siektų, jog žūt-būt laikysis 
.savo pozicijose ir nesitrauks 
neikiek atgal, nepaisant vi
sų atakų iš Sovietų pusės. 
Kada divizija bendrai atsi
sakė nuo tokios priesaikos, 
tai naciu oficieriai šaukė 
kiekvieną kareivį atskirai ir 
taip privertė jį prisiekti.

Nuskandino 4 Priešų 
Laivus Arti Japonijos

Vis Dar Apsistoję Mūšiai Bataane, Filipinuose; 
Amerikos Lakūnai Laimėjo prieš Japonus Ore

I

4

t

abejoju, ar 
bent vienas 
1912 metais

Aido 
“grinoriai 
t u vos 
Januška, jau
ilsįs Alyvų 
buvo vienas 
ir per ilgus 
aidječių rėmėjas.

Leonas Ereminas, pirmutinis 
choro mokytojas, 
senai miręs.

Šiandien, labai 
yra Aido Chore 
tu asmenų, kurie 
jame buvo.

šiandien 90 nuoš. Aido Cho
ro narių sudaro čiagimiai lie
tuviai. Retas kuris jų 1912 
metais buvo gimęs.

Betgi Aido Choras gyvuoja 
ir dainuoja! Jaunimas tęsia 
senių tradicijas. Tiesa, seniai 
chore dar vis vaidina rolę— 
Petras Grabauskas—yra Cho
ro pirmininkas.

Švedą Valdžia Užgrobė 
Napatinkamus Naciam 

Laikraščius

Washington, kovo 12. — Šiandieninis karo depart
ment pranešimas sakė:

Filipinų Sritis — Mūšiai vis dar tebėra aptilę Bataan 
pusiausalyje.
Laivyno Department Pranešimas:

Tolimieji Rytai — Jungtinių Valstijų submarinas nu
skandino tris priešų prekinius laivus ir vieną keleivi- 
niai-prekinį laivą Japonijos vandenyse.

Nuskandinimas šių laivų nebuvo minėtas jokiuose 
pirmesniuose oficialiuose pranešimuose.

Vidurinis Pacifikas — Kovo 10 d. buvo pastebėti du 
dideli ketur-motoriniai Japonų jūriniai orlaiviai į va
karus nuo Midway salos. Juos užklupo keturi greitieji 
mūsų kovos lėktuvai, veikdami iš tos salos. Vienas prie
šų orlaivis buvo nušautas žemyn. Antras pabėgo. Vie
nas iš mūsų lėktuvų tapo sužeistas, taipgi ir jo lakūnas. 
Bet jis sugebėjo sugrįžt saugiai į savo stovyklą.

u

ARKLIENA VOKIEČIAMS SOVIETAI PRAKIRTO NA
uIAivvJij KUdoUJt

Maskva. — Likučiai ap
suptos vokiečių armijos 
Staroje Russoje ir apylin
kėje skerdžia savo arklius 
ir valgo jų mėsą. Sovietų 
kareiviai sučiupo ir spau
dinius nacių receptus, kaip 
gardžiau sutaisyt arklieną 
valgymui.

“Pravda” rašo, kad ati
mamose iš vokiečiu vietose 
srityje Starosios Russos 
randama tūkstančiai už
muštu vokiečiu. Raudonar
miečiai taipgi rado dar 267- 
nis priešų trokus, 50 auto
mobilių ir kiekį orlaivių ir 
motorinių dviračių, kuriuos 
ten paliko vokiečiai, skubo
tai traukdamiesi atgal.

CIĘ LINIJAS, UŽĖMĖ EILĘ 
STIPRIU PUNKTŲ

Šiandien, kovo mėn. 14-tą 
dieną Lietuvių Piliečių Kliubo 
patalpose aidiečiai ruošia po-j 
kilį-bankietą.

Būtų gražu, jei ši n bankie- 
tan susirinktų vis tie, kurie 
kada nors yra dainavę ____
Chore.

Be to, bankietan turėtų su
sirinkti visi jo rėmėjai. Mes 
turime remti mūsų chorą, ku
ris plečia, puoselėja mūsų 
brangią lietuvių liaudies dai-' 
na !

Stockholm, šved. — Pagal 
įsakymą Švedijos teisdarys- 
tės ministerio, tapo užgrob
ta keturiolika švedų laikraš
čių už tai, kad jie spaudino 
nepatinkamas naciams ži
nias bei straipsnius. Tarp 
užgrobtų laikraščių yra 
“Handels Tidnigen,” kuris; 
praeitą savaitę siūlė, kad: 
Švedija pasidarbuotu iš- 
traukt Norvegiją ir Finlian- Ų. ŠOLOMSKO PRAKALBOS
diją iš karo.

Visi keturiolika minimų 
laikraščių įtalpino praneši
mus apie blogas kalėjimuo
se sąlygas vokiečių užimto- 

Aido Je Norvegijoje. Aišku, kad 
tie laikraščiai užgrobti pa
gal nacių reikalavimą.

ŠVEDAI BIJO NACIŲ 
ĮSIVERŽIMO

Švedijos valdžia nuogą
stauja, kad Hitleris sutelkė 
didelį skaičių savo kariuo- 

Į Philadelphijoj menės į Baltijos pajūrius;

MASS. VALSTIJOJE

Amerikos Lakūnai Nu
šovė 5 Japonų Orlai
vius, Suardė Jų Stotis

Sekmadieni
Įvyksta mūsų dienraščio nau
dai puiki pramoga: vaidini
mas ir bankietas. Be to, d. A. 
Bimba pasakys kalbą—kalbą 
bėgamaisiais klausimais.

Ne tik Philadelphijos lais- 
viečiai raginami dalyvauti, bet 
ir apylinkės.

mano ir taip, kad 
Jungtinės Valstijos 
fašistinei Suomijai

ne- 
pa-

šiol, turime atsiminti,

švedų valdovai nervinasi, 
girdėdami pranešimus, jog 
talkininkai ir naciai traukia 
savo laivynų jėgas į vande- ' 
nis artimus šiaurinei Nor
vegijai ir jog Amerika ir 
Anglija gali atidaryt antrą 
europinį karo frontą Nor
vegijoje. Švedijos vyriausy
bė bijo, kad tokiame atsiti
kime vokiečiai įsiveržtu ir į 
Švediją.

I

Tuo tarpu švedų valdžia 
(mobilizuoja savo kariuome- 
|nę, o šalies spauda tvirtina, 
tkad ji laikysis bepusiškumo.

Yra numatoma, kad greitu 
laiku Jungtinės Valstijos nu
trauks visokius ryšius su fašis
tine Suomija, kurią lietuviški 
pro-naciai vadina “demokrati
ne.”

Kiti 
užilgo 
skelbs 
ra.

‘ Iki
fašistinės suomių valdžios at
stovas (Procope) sėdėjo Wa
shingtone kaipo diplomatas ir 
tarnavo Hitleriui, — ką tik su
žino, tą praneša savo valdžiai, 
o toji—Berlynan.

Būtų gerai, kad juo grei
čiau visas fašistinis brudas bū
tų iššluotas.

Raudonoji Armija Štur
muoja Nacius Pietuose

Kiti spėja, jog neužilgo An
glija su Amerika pradėsian
čios karinius veiksmus Norve
gijoj. Iš ten jų kariuomenės 
žygiuos Suomi j on.

Kitais žodžiais, mūsų 
riams gali tekti kariauti 
“demokratais” suomiais,
laimintais menševikų ir lietu
viškų klerikalų, bei fašistų. /

ka
su 

pa-

Kaip tuomet būtų su Švedi
ja? Sakoma, Hitleris ją pul
siąs, kad Jungtinėms Tau
toms ji netektų.

Iš Švedijos Hitleris gauna 
daug plieno ir kitokių karo 
reikalams medžiagų. Jei Jung
tinėms Tautoms pavyktų tą 
viską nuo Hitlerio sulaikyti, 
jis gautų didelį smūgį.

Maskva, kovo 13. — In
ternational News Service 
praneša iš čia, kad galinga 
Raudonoji Armija sėkmin
gai šturmuoja vokiečius vi
su pietiniu frontu nuo Char
kovo iki Taganrogo, stovin
čio prie Azovo Jūros. 
Sako, sovietinė kariuomenė 
žygiuoja ir toliau į vakarus 
nuo Taganrogo.

NUMARINTI ESPOSITAI, 
“PASIUTĘ ŠUNES”

Ossining, N. Y. — Sing 
Sing kalėjime tapo elektros 
kedėje numarinti du plėši
kai žmogžudžiai, broliai To
ni ir William Esposito, va
dinami “pasiutę šunes.”

Kaip ten bus, nežinia, bet 
šis pavasaris visgi parodys ką 
nors naujo.

Literatūros Draugijos Centro Komiteto sekretorius 
D. M. šolomskas, vyksta su prakalbų mašrutu į Mass, 
valstiją. Jo maršrutas prasideda ateinantį sekmadienį, 
kovo 15 d. Jis kalbės apie karą, kas reikia mums dary
ti, kad greičiau sumušus hitlerininkus ir jų talkinin
kus; apie Raudonosios Armijos laimėjimus, kovas Lie
tuvoj liaudies, nacių baisų teriojimą lietuvių; apie tai, 
kaip reikia Amerikos valdžiai ir jos talkininkams padė
ti. Prakalbos įvyksta:

WORCESTER, sekmadienį, kovo 15 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.

SO. BOSTON, sekmadienį, kovo 15 d., 7:30 vai. va
kare.

MONTELLO, antradienį, kovo 17 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuviu T. Name, Main ir Vine Sts.

STOUGHTON, ketvirtadienį, kovo 19 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 24 Morton St.

NORWOOD, penktadienį, kovo 20 d., 7:30 vai. va
kare.

HUDSON, šeštadienį kovo 21 d., 8 vai. vakare, H. 
Lietuvių Kliubo Svetainėj, 17 School St.

LOWELL, sekmadienį, kovo 22 d., 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėj, 338 Central St.

LAWRENCE, sekmadienį, kovo 22 d., 6:30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, 41 Barley St.

Haverhill, Nashua, Gardner prakalbos bus paskelb
tos vėliau. Prašome visus lietuvius skaitlingai lanky
tis į šias prakalbas ir išgirsti tiesą apie karą ir mūsų 
pareigas.

Washington, kovo 13. — 
Penki didieji Amerikos 
bombanešiai degino ir ardė 
japonų orlaivių stovyklas 
saloje New Guinea — La- 
lamaua, Lae ir kt. Supleški
no visus priešų 
įrengimus tenai.

Greitieji japonų
lėktuvai mėgino nuvyt ša
lin amerikinius bombinin- 
kus. Amerikiečiai nušovė 
žemyn penkis japonų lėk
tuvus, o patys su savo or
laiviais visi sveiki sugrįžo 
j savąsias stotis.

kovos

Pagerbtas Kareivis, 
Kuris Įspėjo Oficie- 

rius prieš Japonus

Amerikiečiai Murdo 
Japonus

Chinai Jau Kartu su 
Anglais Burmoje

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo vice-sekreto
rius Robertas P. Patterson, 
vardu prezidento Roosevel- 
to, oficialiai įteikė Žymios 
Tarnybos Medalį sardžentui 
Danieliui Lockard’ui.

Lockard’as pernai gruo
džio 7 d., būdamas tada tik 
eiliniu kareiviu, pranešė 
oficieriams, kad būrys ne
pažįstamų (japonų) orlai
vių artinasi prie Perlų Uos
to, Hawajuose. Oficieriai, 
tačiau, nekreipė dėmesio į 
Lockard’o persergėjimą. To
kiu būdu japonai netikėtai

Washington, kovo 13. A- 
merikos kariniai orlaiviai ir 
laivai nuskandino ne ma
žiau kaip šešis japonų lai
vus su kareiviais ir pabūk
lais ir sunkiai sužeidė dar 
bent penkis kitus priešų lai
vus iš tų, kurie plaukė ata- 
kuot salą New Guineą, pri
klausančią Australijai 
pačią Australiją.

ir

Angly Orlaivių Žygis 
Vokietijoje

London, kovo 13. — Ang
lų orlaiviai įnirtusiai bom
bardavo vokiečių laivyno 
stovyklą Kielyje; taikė į na
cių karo laivą “Gneisenau;” 
nežinia, kiek pavyko. Ne
grįžo 8. bombiniai anglų or
laiviai.

Ne Delhi, Indija, kovo 13. 
— Burmoje susijungė atvy
kusi chinų kariuomenė su 
anglais. Anglai ir jų talki
ninkai sulaikė japonus Tha- 
rawaddy srityje, apie 60 
mylių j šiaurių vakarus nuo 
Rangoono, Burmoje. Fron
to linija toje vietoje šiuo 
tarpu nusistovėjusi.

( Kertasi anglai su japonais 
į už 90 mylių į šiaurių rytus 
nuo Rangoono.

JAPONAI MĖGINA PER
KIRST AMERIKAI KE

LIĄ J AUSTRALIJĄ

Australija. — 
japonų karo laivai 
viai ties Solomon 
Manoma, kad jie 
užkirst susisiekimus tarp
Amerikos ir Australijos.

Pasirodė 
ir o r Pa
salomis, 
stengsis

Maskva. —Raudonoji Ar-' daugelyje kitų 
mija keliose vietose picti- frontų, 
niame fronte pramušė vo
kiečių linijas, atmetė 
Atgal ir užėmė du punktus i kiečių 63 kaimus, miestus 
su stambiais geležinkelio! ir miestelius ir užmušė 40.-
mazgais. 000 vokiečių kareivių ir ofi-

-------- eterių.
maSYp«hpt n1!p5 wnnnn HITLERIS EIKVOJA SA-

’ vo ATSARGINIUS
▼ x z Iv A JLj V_/ JI \j

London.—Pranešama, kad Sovietų Komunistų Parti- 
Raudonoji Armija jau be- jos laikraštis “Pravda” ra- 
veik visiškai apsupo 100,000 šo, kad sausio mėnesį šie- 
vokiečių kariuomenės Rževe.met buvo sumobilizuota Vo
ir apygardoj. — Miestas kietijoj didžiulis skaičius 
Ržev stovi už 130 mylių į (atsarginių kareivių (rezer- 
šiaurių vakarus nuo Mas- vistų), imant juos net iš' 
kvos. " !svarbiausių karinių fabrikų.

Maskvos radijas sako, kad iTie atsarginiai dabar spar- 
sovietiniame fronte fakti-;čiai eikvojami Sovietų fron- 
nai visai sunaikinta 290-ta te. 
vokiečių armijos d 
kuri buvo 'žinoma 
smarkumu ir į 
Ta divizija pirmiau kariavo ( (Tąsa 5 puslapyje)

zija. Per kelias paskutines die- 
savo nas buvo ištaškyta trys na- 

patyrimaisJcių divizijos. Mūšių laukuo-

Daugiau Unijisty, Moks 
lo Vyry, Rašytojy ir Kt 
Už Laisvę Browderiui
Yonkers, N. Y. — West-, 

Chester apskričio CIO unijų 
taryba čia vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kur ragina 
prez. Rooseveltą išlaisvint 
Earlą Browderį, Komunis
tų Partijos sekretorių, kurfe 
gyveno Yonkerse.

Vienas pačių žymiausių 
rašytojų Theodore Dreiser 
remia Nacionalį Kongresą 
Browderiui išlaisvinti. Tas 
kongresas įvyks New Yor
ke, kovo 28-29 d.

New York. — Dar septy
niolika plačiai žinomų pro
fesorių, rašytojų ir artistų 
atsišaukė į prez. Roosevel- 
tą paliuosuot Browderi; 
tarp jų yra prof. Bernard 
F. Reiss, G. T. Renner ir 
kiti žymūs visuomenėje A- 
merikos piliečiai.

Naciai ir Italai Žudo 
Daugiau Jugoslavą

Aršiau Negu Žvėriški 
Naciy Žiaurumai su

Sovietų Vaikais .
Maskva. — New York 

Times korespondentas Ral- 
phas Parker atsilankė į 
Rusakovskio Ligoninę Mas
kvoj ; pats matė 160 vaiku
čiu, kuriuos Hitlerio naciai V ' _
tyčia sužalojo. Pranešdamas 
apie tai savo laikraščiui, 
Parker’is sako:

“Tie vaikučiai, daugiau
sia jaunesni kaip 10 metu, 
nėra atsitiktinos aukos; jie 
nėra sužeisti bombardavi
mais iš oro nei ugnim iš ka- 
nuolių, nei kitokiais karo 
priepuoliais. Kiekvienas iš 
tų vaikučių atsimena vyrą 
su pilkais vokiečių kario 
(Tąsa ant 5-to puslapio)

Žuvo 13 Japony Laivų 
Ties Australija

i

Washington, kovo 13. — 
Holandų, australų ir anglų 

Ikariniai laivai ir orlaiviai 
įsunaikino jau bent 13 japo
nu laivų ties Australija.

nuostolių.
Lockard’as buvo išsipra

šęs iš oficieriaus leidimą il
giau pabūti stotyje su prie
taisais, kuriais yra nųtėmi- 
jami priešų orlaiviai.

Už duotą oficieriams per
sergėjimą Lockard’as taipgi 
pakeltas į štabo sardžentus 
(vyresniuosius puskarinin
kius) ir paskirtas i oficie- 
rių lavinimo mokyklą.

Jo tėvas ir motina gyvena 
Williamsporte, Pennsylvani- 
joj: tėvas yra orlaivių fab- 
iriko darbininkas.
i

London. —Hitleriečiai su- 
išaudė 16 Jugoslavijos žmo
nių, o italai nusmerkė nu
žudyt 12 jų už tai, kad tie 
jugoslavai žodžiais ar veiks
mais priešinosi savo šalies 
pavergėjams, vokiečiams ir 
italams.

250,000 Raudonarmiečiu 
Pietiniame Fronte, o n 3 

Pusantro Miliono

Brazilai Keršija 
Užpuoliku Ašiai

Rio de Janeiro, Brazilų 
minia sukėlė kerštingas de
monstracijas už tai, kad na
ciu ir italu submarinai 
skandina Brazilijos preki
nius laivus. Demonstrantai 
išdaužė vokiečių krautuves, 
vaistines ir kitas biznio į-

italų ir japonų biznius.

LAIVYNO KRYŽIAI 14-KAI 
NARSIŲ OFICIERIĮJ

į
>11

4

Melbourne, Australija. — 
Australų orlaiviai smarkiai 
bombardavo japonų lėktų vii 
stovykla^ ir kitus kalinius 
punktus saloje New Britain.

New York. — čionaitinč 
amerikiečių spauda gavo 

| pranešimų, kad Sovietų 
:maršalas Timošenko Ukrai
nos fronte su 250,000 rau
donarmiečių atakuoja vo
kiečius ir stumia juo* atgal, 
o ne su “pusantro miliono,”[likai oficierių, kurie atsiŽy 
kaip kad buvo skelbiama mėjo veiksmais prieš japo 
per radiją ir .laikraščius.

Washington. — Laivyno 
sekretorius Knox užgyrė 
skyrimą garbės ženklo — 
Laivyno Kryžiaus keturio-

nūs Filipinuose.

i
A
t
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Kam Jie Tuomi Pasitarnauja?
Lietuviški pro-naciai, iš klerikalų, 

menševikų ir fašistų abazo, iš naujo pra
dėjo prezidentą Rooseveltą rezoliucijo
mis “bombarduoti.” Nepaisydami, kam 
tos rezoliucijos pasitarnaus, jie jas kepa, 
kaip “hot cakes.” Ko gi jie dabar nori? 
Kam jie, pagaliau, tarnauja? Įdomu pa
žiūrėti ir pamąstyti.

Pereitais metais prieš birželio mėne
sio 22 d. šitie patys žmonės iškišę liežu
vius laukė, kada Hitleris užpuls Sovietų 
Sąjungą ir “Lietuvą išlaisvins.” Jie ne 
tik to laukė, bet tam dirbo. Jie rinko au- 

* kas ir ragino kitus aukoti Lietuvos pa
bėgėliams Vokietijon šelpti. Tie pabėgė
liai (“aktyvistai”) buvo lavinami Hitle
riui padėti Lietuvą užimti, prieš Sovietų 
Sąjungą kariauti. Aukos buvo renka
mos ir siunčiamos tiesiai Berlynan. Jie 
prašė (per savo spaudą) Hitlerio, kad 
jis pultų Sovietų Sąjungą.

Kai Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą, 
buvo manyta, kad tūli tų žmonių galą 
gaus iš džiaugsmo. Per kelias dienas 
Hitleris sunaikins Staliną, skelbė jie, ir 
Lietuva būsianti laisva!

Bet jie su savo pranašystėmis susmu
ko. Tiesa, Hitleriui pavyko užduoti smū- 

. gį Sovietų Sąjungai; Hitleriui pavyko 
net keletą tarybinių ' respublikų (tame 
skaičiuje ir Lietuvą) užimti. Bet kas iš 
to? “Stalino” jis visvien negalėjo nuga
lėti. Priešingai, “Stalinas” (Sovietų Są
jungos kariuomenė ir žmonės), pradėjo 
mušti tą baisųjį demokratijos priešą ir 
stumti jo govėdas atgal. *

Kai tik Raudonoji Armija pradėjo tą 
didįjį žygį, kuriuo džiaugiasi visas pa
saulis, tai lietuviški pro-naciai Ameriko
je ėmė drebėti. Jie pradėjo nuogąstau
ti, kad Hitlerio govėdos gali būti išvy
tos iš Lietuvos! Jie pradėjo kalbėti apie 
tai, būk Lietuvos žmonės eisią Hitleriui 
į pagalbą, kai Raudonoji Armija prisi
artins prie Lietuvos sienų. Tokių ir pa
našių pasakų lietuviškieji pro-naciai pa
skleidė pasauliui!

Bet Raudonoji Armija visgi lietuviškų 
pro-nacių neklauso. Ji po biskio sau mu
ša hitlerininkų govėdas ir stumia juos 
atgal. O Kalininas ir Stalinas pareiškė 
pasauliui, jog neužilgo toji valanda, ka
da tarybinės respublikos, jų skaičiuje ir 
Lietuva, bus apvalytos nuo naciško bru- 
do, nuo naciškų govėdų, kad jos bus iš
laisvintos.

Tas dar daugiau įvarė baimės mūsiš
kiams pro-naciams. Bet tai dar ne vis
kas.

Jie kur tai išgirdo, būk Sir Stafford 
Cripps pareiškęs, kad Anglija turi pri
pažinti Sovietų Sąjungai tas sienas, ku
rios buvo prieš 1941 metų birželio 22 d. 
Daugiau Sovietų Sąjunga nieko nenori 
ir svetimų žemių nejieško. Jie išgirdo, 
kad Antanas Eden, Britų užsienio reika
lų ministeris sutinkąs su tuo. Jie išgirdo, 
būk ir Churchillas su tuo sutinkąs. Ir 
štai, dabar jie pradėjo naujas rezoliuci
jas priimdinėti ir siuntinėti prez. Roo- 
seveltui. Jiems jau negera ir Anglijos 
vyriausybė. Jie jau bando padaryti skir
tumus tarp Amerikos iš vienos pusės ir 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos — iš kitos. 
Toks darbas, kaip prezidentas Roosevel- 
tas sakė, yra nacių įkvėptas, nes nacių 
politika yra tokia: skaldyk ir valdyk.

Šitie žmonės, šitie pro-naciai, kuriems 
rūpi, kad Hitleris laimėtų, savo rezoliu
cijomis verda smalą ir kenkia mūsų 
karui prieš fašistų Ašį. Jie nori, kad dar 
ir kaip jau dabar pasakyti, ko Lietuvos 
žmonės nori, ko jie pageidauja.

1940 metais Lietuvos liaudis tarė savo 
žodį. Be vieno lašo kraujo praliejimo, 
be vieno šūvio, be jokio triukšmo, Lietu

vos liaudis pasirinko tarybinę santvarką. 
Jie toje santvarkoje gyveno per arti me
tus laiko. Tūkstančiai laiškų, atėjusių 
Amerikos lietuviams nuo jų giminių ir 
pažįstamų, liudijo, kad Lietuvos žmo
nėms (jų milžiniškai daugumai) patin
ka tarybinė santvarka.

O jeigu po'šito karo, kai Lietuva bus 
laisva, kai joje nebeliks nei vieno vokiš
ko nacio-bandito okupanto, lietuvių tau
ta norės pasirinkti kitokią savo santvar
kos formą, tai ji tą pasakys. Nes tik 
tuomet ji galės apsispręsti savo ateitį 
laisvai.

Jeigu tie, kurie šiuo metu bando prezi
dentą Rooseveltą bombarduoti rezoliuci
jomis, nori sumušti Hitlerį, tai jie turi 
liautis kėlę triukšmą ir “baderiavę” pre
zidentą. Jų pareiga turėtų būti remti 
visas mūsų krašto pastangas karui lai-* 
mėti. Jų pareiga turėtų būti remti Rau
donąją Armiją, kad ji juo greičiau ga
lėtų iš Lietuvos Hitlerio budeliškus oku
pantus išvyti! Jų pareiga turėtų būtį ne 
rezoliucijas nešti smerkiant'Anglijos vy
riausybės narius ir Sovietų Sąjungą, bet 
dirbti, dirbti, kad Jungtinės Tautos karą 
laimėtų. Nes tik tuomet Lietuva bus 
laisva!

Pro-Nacių Laikraštis Dar Vis 
Tebeišeidinėja ...

Angliškas laikraštukas “The Hour” (iš 
kovo 7 d.) duoda visą eilę ištraukų iš So. 
Bostono “Keleivio,” parodant, koks tas 
laikraštis ištikrųjų yra bjaurus anti-se- 
mitinis, koks jis yra pro-nacis. Laikraš
tukas stebisi, kad “Keleivis” dar vis te
beišeidinėja. “The Hour” rašo: “Žymiau
sias tarp svetimkalbių laikraščių, kurie 
tarnauja nacių propagandos agentūroms 
Jungtinėse Valstijose, yra “Keleivis”... 
“Keleivis” deda mažai pastangų paslėpti 
savo simpatijas Hitleriui...”

Mes tą seniai esame nurodė, čia tik 
primename, pažymėdami, kaip teisingai 
tūli amerikonai supranta lietuvišką spau
dą Amerikoje ir kaip jie moka ją įver
tinti.

Dar Apie Kaune Nužudytuosius
“Laisvėje” tilpo žinia iš Stockholmo 

apie tai, kad naciai sušaudė Kaune 42 
žmones. “Vilnis” tą pačią žinią gavo iš 
Londono, kuri sako:

“LONDONAS, kovo 10. — Kovo 7-tą 
dieną okupantai naciai Kaune nužudė 42 
partizanus, kurių tarpe buvo nemažai 
moterų, žmogžudystę okupantai vykdė 
viešai, vienoje Kauno aikštėje. Kitų į- 
bauginimui, sceną stebėti suvarė tūks
tančius žmonių.

“Partizanai buvo drąsūs iki paskutinei 
sekundai. Ragino pasiliekančius kovoti. 
Jie sakė, nors naciai pernelyg žvėriški, 
bet visų lietuvių išžudyti visvien neį
stengs. Lietuviai nevieni. Su jais eina vi
sa Sovietų Sąjunga, 2OO,OOO,O0O žmonių.

“Tai jau kelintu sykiu okupantai 
įvykdo masinę žmogžudystę Tarybų Lie
tuvoj. Bet šitoji žmogžudystė pati stam
biausia.

“Nacių spauda nužudytuosius kaltina 
‘sabotažu, oficialių trobesių deginimu ir 
teroru’.”

Akyregyje to, kas šitoje žinioje telpa, 
Amerikos lietuviški pro-naciai, iš kleri
kalų, menševikų ir fašistų abazo, sklei
džia pro-nacišįtą propagandą Amerikos 
lietuviuose ir tuomi tarnauja Lietuvos 
žmonių mėsinėtoj ams, hitlerininkams.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Hit Them Where It Hurts 
.... BUY BONDS!

Make no mistake—this is a life 
or death strnggle. Men are dy
ing In your defense. Dying that 
America may be safe!

Give our fighting men the 
guns, the planes, the tanks they 
need! Bonds buy bombs. Ev
ery dime, every dollar you put 
into Defense Bonds and Stamps 
Is a blow at the enemy. Hit them 
where it hurts — buy bonds! 
Bonds cost as little as $18.76 up— 
stamps as little as 10 cents up.

Japonai-AmeAiečiai Padeda Suv. 
Valstijų Treineravimo Programoje

Septyni Amerikos kareiviai 
japonų kilmes, kurie yra 
Camp Roberts, Kalifornijoje, 
prisideda prie’ Dėdės Šamo ka
ro pastangų, mokydami jų 
amerikiečius brolius .kareivius 
jų įgimtą gabumą, kuris yra 
labai naudingas ranka rankon 
(hand to hand) susirėmimuo
se.

Tie septyni kareiviai moki
na kitus mūsų armijos vyrus, 
kaip vartoti “jujitsu,” senoji 
rytų metodą fizinio susirėmi
mo. Japonijoje “jujitsu” yra 
vartojama jau daugelį metų į- 
galėjimui ir atakavimui stip
resnį priešą.

Nors tai ne visur žinoma, 
kad “jujitsu” nėra Japonijos 
sugalvotas, bet paeina iš Chi- 
nijos. Kaip daugelis bruožų 
japonų kultūros, “jujitsu” bu
vo praktikuojamas • tiktai Ja
ponijos aukštuomenės. Jie slė
pė šią slaptą kovos metodą 
nuo žmonių, kuriuos jie valde, 
kad juos imponuoti.

Šiandieną, Kalifornijoj, tie

septyni japonai amerikiečiai 
mokina šimtus mūsų kareivių 
“jujitsu”. Tie vyrai lanko kla
ses du sykiu į savaitę ir inten
syviai treiniruojasi apie dvi 
ar tris valandas. Jie yra mo
kinami, kad “jujitsu” yra pa
grįstas žinojimu žmogaus fizi
nės anatomijos. Reikia surasti 
silpniausią vietą oponento kūne, 
ir kirsti į tą vietą smarkiai ir 
greitai. Laveravimas yra nau
dojamas kur tik galima. Su 
šitokiomis taktikomis maži ja
ponai galėjo įveikti didesnius 
ir stipresnius priešus ristynėse 
ir kituose susirėmimuose.

Vienas iš mokytojų sudarė 
kliubą Camp Roberts. Jo var
das yra Private Yoshio Naka- 
zawa. Šiame kliube Private 
Nakazawa mokina savo bro
lius kareivius lengvus japonų 
žodžius. Jis ir jo broliai japo- 
nai-amerikiečiai mūsų armijo
je padeda Suv. Valstijoms sti
priau kariauti prieš japonų 
militarizmą.

F.L.I.S.—Common Council.

Amerikinis karys saugo vieną Puerto Rico tvirtumą, 
San Juan mieste.

Klausimai ir Atsaky
Klausimas

Gal galėtūt paaiškint per 
dienraštį “Laisvę” man ne
suprantamą dalyką. Ko
kiems paibeliams Brookly- 
ne susiorganizavo lietuvių 
komitetas sužinojimui, kiek 
lietuviai nupirks Amerikos 
apsigynimo bonsų? Gal bū
tų ir geras dalykas’, jeigu 
tas komitetas būtų sulyg 
pareiškimo, “besriovinis,” 
tačiau taip nėra. Komiteto 
nariais matosi tik tokios 
asabos, kurios A. Smetoną 
laiko aukščiau už visus A- 
merikos lietuvius. Pagaliau, 
tie lietuviams “geradariai” 
yra žinomi nuo seniai, kad 
be prafito suk velnias, kad 
ir tikrą brolį. Man ir šiame 
dalyke rodosi, kad gal tie, 
Smetonos laižytojai nori ko
kio nors prafito, — jei ne 
medžiaginio, tai nors politi
nio. O gal aš klaidingas? 
Prašau per “Laisvę” paaiš
kinti, kaip į tokį komitetą 
turėtų lietuviai reaguoti, 
nes jo šalininkai eina per 
lietuvių kriaučių dirbtuves 
ir visur, kur tik yra lietu
vių? Ačiū.

Zanavykas.
Atsakymas:

Jūs patys šitą klausimą 
gana teisingai suprantate. 
Žinoma, kad tiems elemen
tams nerūpi tikras parėmi
mas šio karo, idant jį lai
mėtų Suvienytos Tautos. Jie 
tuo savo komitetu tik nori 
sau politinių, kapitalo pasi
daryti ir pridengti savo sim

mai
patijas ir paramą Ašiai. Juk 
jų spauda ir jie patys suši
lę darbuojasi, kad pasėti lie
tuviuose nepasitikėjimą Su
vienytomis Tautomis. Savo 
paskutinėje prakalboje pre
zidentas Rooseveltas tokią 
propagandą pavadino hitle
rininkų propaganda. Tai iš 
tiesų ir yra hitlerininkų 
propaganda.

Mūsų valdžios karines pa
stangas reikia remti visais 
būdais. Ypatingai reikia 
pirkti apsigynimo bonsų. Ir 
lietuviai bonsus gausiai per
ka. Jie žino, kur ir kaip tuos 
bonsus nusipirkti ir nepra
šo jokios pagalbos nuo jo
kio smetonlaižių - hitleri
ninkų komiteto.

Laiškas “ Laisves” 
Redakcijai

Aberdeen, Wash. 
Vasario 19, 1942.

Gerbiamas Drauge Mizara 
Ir Visi “Laisvės” Draugai!

Siunčiu Jum gerus linkėji
mus visiems. čionais įdedu 
“money order” vertės $6.00 
“Laisvės’-’ prenumeratai me
tams ir vieną dolerį kaip au
ka “Laisvės” reikalams, c

Atleiskite, kad taip ilgai už
vilkau nepasiuntęs, nes “Vil- 
nyj” mačiau, kad draugas A. 
Bimba atvažiuos į Aberdeeną, 
tai, sakau, ir užmokėsiu. Bet 
kaip reikia, tai jis aplenkė 
Aberdeeną, nesustojo. Tokiu 
būdu, ir suvėlavau. Nežinau,

VIDURIAI, KRAUJAS, 
KOJOS

-J
į.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: IlumOoldt 2-7964
* •
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Aš skaitau “Laisvę” ir ran
du jūsų, daktare, patarimus, 
bet sau tinkamo neradau.

Mane labai vargina mano 
kojos. Naktį taip salą, kad net 
panages užgelia—ir neduoda 
miegot. Kasnakt aš pagaunu 
šaltį. Pabusi, tai nosys ir už
kimštos. Ir tą šaltį aš turiu be
veik nuo praėjusios žiemos. 
Ką tik mažiausias užgavimas 
oro, tai aš jau ir turiu šaltį. 
Beveik nėra tos dienos, kad aš 
šalčio nepagaučiau.

Ir tai dar neyisa. Man širdis 
silpna, trumpas kvapas. Vi
duriai nedirba. Ką nesuvalgy
si, vis stabdo vidurius ir pu
čia.

Šiaip dar būtų nieko. Kas
dien cinu mylią ar daugiau 
pasivaikščioti. Prašau patarti 
per “Laisvę.” t
Atsakymas

Jūs, drauge, nesuminėjot 
savo amžiaus, lyties, svorio, 
ūgio, užsiėmimo. Būtų buvę 
lengviau susivokti ir tiksliau 
patarti.

Ką jau padarysi. Bandysiu 
bent apgraibomis ką Jums pa
tarti. !

Jūs negerumai, drauge, se
ka paskui vienas kitą, šaltos 
kojos, silpna širdis, nedirba 
viduriai. Paimkime šį sakinį 
vely iš kito galo, tai bus lo- 
gingesnis pasėkų sekimas.

Viduriai Jums nedirba, ne- 
sivalo, puškuliuoja dujomis, 
čia bene bus tik pats svar
biausias punktas. Viduriai — 
tai pats tas kakalys, garo ga- 
mintuvas. Jei kakalys gerai 
nedega, garo maža — ir visas 
fabrikas menkai tejuda.

Kad sutvarkius vidurius, rei

kės Jums gerai apsižiūrėti su 
maistu, su dieta, su vitaminais. 
Pradės viduriai geriau malti, 
stipriau veiks širdis, geresnis 
bus kraujas, geriau jis vaikš
čios ir gaivins visą organizmą. 
Ir šildys kojas ir slogas ma
žins.

Jums gal prisieis pakeisti 
tūli valgymo papročiai. Nevar
tokite keptų, riebių, painiai 
pagamintų civilizuotų valgių, 
taipgi aštrių prieskonių, užu- 
daralų, karštų valgių ir gėri
mų, labai sūrių ir rūkščių, de
ginančių. žinoma, nerūkykite 
onei iš tolo. Su gėrimu irgi 
nuosaikiai.

Valgykite pačios gamtos pa
gamintus valgius, be to didelio 
maišymo, permaišymo, spirgi
nimo. Pienas, pieniški, kiauši
niai, virta mėsa, jūros žuvis, 
vaisiai, daržovės—žalios, vir
tos bei konservuotos; juoda 
duona, žirniai, pupos, lyšiai. 
Visa ką gerai kramtykite. Po 
kiekvieno valgio imkite krei
dos miltelių (prepared chalk 
powder), pakabinę ant galo 
peilio. Dadėčkui reikia dar ir 
vitaminų, bent tokių, kurių su 
paprastu maistu mažai tegau- 
ni: vitamino B. Gaukite džio
vintų bravoro mielių: Brewers 
yeast tablets (Squibb), imkite 
po 10—15 tablečių, su maistu, 
tris kartus kasdien. Po lašą 
iodino (Tincture iodin) kas
dien arba kas antra diena, su 
pienu. Su jūrų maistu gausite 
ir organinio iodino. O tatai, 
tarp kitko, ir nuo slogų padės 
apsiginti.

Prieš gult eisiant išsimaudy- 
kite šiltai. Arba bent kojas iš
maudykite karštai. Gulėkite 
su kojinėm apsimovę. Ne pro 
šalį būtų ir žuvų aliejus arba 
jo kapsulės (vitaminai A ir 
D).

AuL<D*L>D< Reikalai
L.L.D. Reikalai 12-tam 

Apskrity]

Prieš kiek laiko buvo pra- 
nešta iš Centro per draugą 
D. M. šolomską, kad čia lan
kysis draugas V. Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius iš Chi-, 
cagos su prakalbų maršrutu. 
Kaip tik laišką gavau, ėmiau
si už darbo, kad išpildyt Cen
tro raštininko reikalavimą, 
arba jo nurodymus, ką veikti.

Pirmiausia, buvo parašyti 
laiškai binghamtoniečiams ir 
serantoniečiams. O kurios kuo
pos arčiau gyvuoja ir mažiau, 
veiklios, maniau sau, per laiš
kus čia prakalbų nesurengsi, 
tai sumaniau pas juos nuva
žiuot ant greitųjų. Teko būt

Nanticoke ir Plymouthe, bet 
nieko nebuvo galima nuveikti, 
kad ten prakalbos būtų gali
ma surengti. Tas pats ir su 
Pittstonu. O Forest City drau
gus šiuom sykiu visai nekliu
džiau, nes iš ten tokių nusi
skundimų gauni, kaip ir virš 
minėtose kuopose.

kodėl drg. Bimba nesustojo 
Aberdeene ir Raymond? Visai 
buvo pakeliui. Vilniečiai va
žiuoja paeiliui ir gauna gerą 
paramą. Abekas gavo apie 50 
dolerių per abu miestus. Tai 
kelionės lėšos apsimoka. O tik 
30 mylių reikia pasukti nuo 
didžiojo kelio.

I

Na, tai kitą sykį nepraleis
kite tą Pacifiko pakraštį.

Tai bus viskas.
Draugiškai,

M. Grybas. 
Aberdeen, Wash.

“Laisvės” Red. Pastaba. — 
Labai ačiuojame drg. Grybui 
už prenumeratą ir dienraščiui 
auką. Kitą sykį, kai kas iš^ 
laisviečių važiuos į jūsų kraš
tą, būtinai apsilankys ir pas 
jus. Drg. Bimbai sąlygos ne
leido pas jus užsukti.

Washington. — Fašistų 
submarinai torpedavo vieną, 
anglų žibalinį laivą, ir vieną 
švedų prekinį laivą ameri
kinėje Carribbean Juroje.

Ką draugai binghamtonie- 
čiai, ir serantoniečiai darys, 
tai žinių neturiu. Taipgi spau
doje dar nieko nesimato apie 
tai.

Draugas A. Bimba “Lais
vės” 54-tam numeryje sako, 
kad Apskričių valdybos imtų 
didesnę atsakomybę už kuopų 
veiklą. Tai tiesa, kad tas tu
rėtų būt daroma, ir yra daro
ma. Bet daryk tu ką neda
ręs—argi klauso? Nekurios 
kuopos net per laiškus prašo
mos imtis geresnės veiklos, ir 
nuvažiuojama ten, ir tie drau- 
gai-gės gal iš to turi sau tik 
kokį pasitenkinimą, kad jųjų 
turi prašinėt atlikt savo pa
reigas. Lyg jie nežinotų vertės 
šios apšvietos organizacijos. . . 
Kaip ilgai tokia padėtis kuo
pose trauksis, sunku pasakyti; 
bet mano kantrybė turės 
baigtis su pusmetine šio aps
kričio konferencija.

Draugės ir draugai! Niekad 
nėr pervėlu pradėt darbuotis, 
tad, nieko nelaukiant, pradė
kime sustiprint kuopose veik
lą,—gaukim naujų narių laike 
šio vajaus, mokėkim duokles 
į centrą už šiuos metus. Taip
gi žiūrėkim, kad knygos, ku
rias esam tik gavę, pasiektų 
narius kaip greit galint. Kat
rie yra užsilikę su mokestimis, 
reikia nunešt jiems tokią 
brangią knygą ir paprašyti jų
jų užsimokėt. Aš tikras, turė
sime pasekmes.

L.L.D. 12-to Apskrič.
Raštininkas.
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Mokslo Vyry Balsas Prieš Mirtiną Pavoją

Visas civilizuotas pasaulis spėjo jau įsiti
kinti, kad fašizmas — moderniškas vandaliz
mas. Jis pasiryžęs sunaikinti žmonijos kultūrą 
ir mokslą. Darbo žmonėms, liaudžiai, jis ne
ša pragaištį, kančias, pavergimą, autokratiš
ką priespaudą ir vargą. Inteligentijai fašiz
mas neša sadistinį išniekinimą, knygų degi
nimą, mirtį puikiausiems rašytojams, moksli
ninkams ir menininkams, sužvėrėjusių, apja- 
kusių smogikų priespaudą. Toji juoda bei ru
da pavietrė grūmoja visai žmonijai paskandi
nimu vargo ir tamsybės tvane.

“žmonija mirtinam pavojuje!” šąukia lais
vę, žmoniškumą ir mokslą gerbia žmonės. “Fa
šizmas gali būti ir turi būti atmuštas!” kyla 
visuose kraštuose balsai.

Visas demokratinis pasaulis skelbia kovą 
pabaisai fašizmui!

1941 metų spalių 12 dieną Maskvoje įvyko 
platus Sovietų Sąjungos mokslininkų anti-na-. 
ciškas susirinkimas. Jame buvo priimtas, atsi
šaukimas į pasaulio mokslininkus, pasakyta 
daug karštų, nuoširdžių kalbų, kurios buvo 
oro bangomis paskleistos po platųjį pasaulį.

Tik ką perskaičiau Literatūros Draugijos 
Apšvietos leidinį, pavadintą “Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos Mokslininkų Balsas.” Brošiū
ra turi* 30 puslapių, kaina 5c. už kopiją. Bro
šiūra supažindina skaitytoją su nusistatymu 
ir pastangomis šiame kare . Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos mokslo vyrų. Jų pareiškimai įdo
mūs, tai bent dalinai; su jais noriu supažindin
ti ir šio skyriaus skaitytojus.

VLADIMIR L. KOMAROV, 
Sovietų Sąjungos Mokslu Akademijos 

Prezidentas:
“Broliai bendram reikale, pasaulio moksli

ninkai, kūrėjai kultūros ir progreso! Išmušė 
svarbiausia, sprendžiamoji valanda žmonijai! 
Moderniškų vandalų nuožmios gaujos grūmoja 
pasaulio civilizacijai.

“Hitleris nepakenčia mokslo, kuris žmoni
jai neša progresą ir gerbūvi. Sutremptoje, pa- 
žemintoj Vokietijoje mokslas tapo pavaduotas

ciniškais melais ir rasinio žudymo propagan
da. Kruvinasis žmogžudys Hitleris nori į ver
dančios naciškos progandos katilą sumesti to
kias negęstančias kultūrines vertybes, kaip pa
likimai francūzų mokslo genijų — Descartes, 
Pascal, Laplace; tą kultūrą, kurią pasauliui 
davė Holandija — Spinoza ir Huygens; moks
liškus darbus slavų ir vakarų Europos žmo
nių, kurie teisingai didžiuojasi vardais Koper
niko ir kitų garsių vyrų ...

“Sovietiniai mokslininkai šaukiasi į viso pa
saulio mokslininkus padėt jiems šiame moder
niškų laikų svarbiausiam ir didžiausiam rei
kale: apvienyt savo spėkas visiškam sumuši
mui naciškos Vokietijos. Laikas visai trumpas. 
Sprendžiamosios dienos jau atėjo. Hitleris tu
ri būti sutriuškintas, arba žmonijai grūmoja 
pražūtis.

“Galvočiai ir mokslininkai aktyviai remia 
anti-fašistinį frontą. Tokia yra mūsų pareiga 
praeičiai ir ateičiai. Herojiška mokslo praeitis, 
didybė Galileo, Descartes, Newton,’Humanistų 
ir kitų didžiųjų Renezanso vyrų, šaukia mus 
kovon prieš naujuosius civilizacijos naikinto
jus.

“žmonijos ateitis, jos progresas ir didieji 
planai reikalauja sunaikinimo hitlerinės kli
kos. Kabantis pavojus virš Sovietų Sąjungos, 
hitlerinių žiaurumų vaizdas, purto visos žmo
nijos protą ir sąmonę. Mes turime reikalauti 
atmonijimo ir nukirtimo barbariškos rankos, 
kuri jau iškelta ant naujų aukų.

“Nė valandėlei nepamirškite nukankintų, gy
vų palaidotų žmonių, kūdikių lavonų ir degan
čių miestų. Būkime begailestingi! Nebėra di
desnio žmoniškumo kaip išnaikinimas 
Jų pražūtis bus skaisčiausia žmonijos 
O jų pražūtis neišvengiama.

“Kitoje gi pusėje stovi teisingumas, 
jų šalių nesuskaitomų šaltinių spėka ir
miama galia laisvo, viską nugalinčio mokslinio 
genijaus!

“Sukuopkite visas jėgas sunaikinimui hitle- 
rizmo, nušlavimui to nepakenčiamo pjriešo!”

PROFESORIUS KORNFELD, Vokietis, 
Profesoriavęs Berlyno Universitete'.

“Nacizmas reiškia pabaigą, sunaikinimą vi
sai tikrajai kultūrai, mokslinio progreso nepa- 
liečiamybei. Mano kolegos vokiečiai moksli
ninkai, su kuriais išvien aš darbavausi dauge
lį metų, pilnai tą supranta. Jie šiandien pa
smerkti visiškam tylėjimui.

“Būtent į šiuos savo kolegas aš kreipiuosi, 
kai aš sakau: Jūsų išlaisvinimo valanda yra 
arčiau negu jūs manote! . . .”

TROFIM D. LYSENKO,
Lenino Vardu Agrikultūros Akademijos 

Prezidentast

nacių! 
šventė.

didžių- 
neišse-

Laiškas Redakcijai
Kovo 8, 1942

Brangūs draugai, “Laisvės” darbininkai!
Aš kreipiuosi į “Laisvę” su dainele, kurią 

išrašiau skaitydama New York Herald Tri
bune, vasario 23 d., 1942, laidą, kur sakoma:

“Stalin pledged to drive the Nazis out of 
Russia. Yet, we have succeeded ip holding our' 
own. The Red Banner will fly everywhere it 
has flown before.”

Sekančia dieną, vasario 24, skaičiau prezi
dento Roosevelto pasakytos kalbos tekstą, til
pusi “The Newark Evening News” laikraš
tyje. Ir tas suspaudė man širdį.

DAINA.
Suspausta širdis ... paruoštos jėgos,
Sparnai pakilę skristi kovon
Didžiųjų tautų, mažų tautelių, 
Darbo žmonių ir jų vaikelių.
Nacizmas smaugia, dar nesiliauja,— 
Raudonarmiečiai už visus kariauja.
Sparnuotos mintys nieko neveikia,— 
Stokim į frontą, kariauti reikia.
C. I. O. unija — plieno dirbėjai,
Adatų, siūlų, uniformų siuvėjai.
Sukasi mašinos smarkiau, smarkiau, 
Trišaka ašis nuluš greičiau.
Ant ašies žemė sukasi, pasaulis.
Draugo Stalino balsas toli girdėt.
President Roosevelt kalbėjo teisybę,
Ragino žmones laikyti vienybę,
Dirbti nesustoti, išvien kovoti, 
Prieš hitlerizmą ir barbarizmą.
Sukasi mašinos dar smarkiau,
Trišaka ašis nuluš greičiau.
Draugą Browderį negalim matyti, 
Tai literatūrą jo turim skaityti, — 
Jis visų draugas, visi jį mylėjo ...
Atsidarys Atlanto durys.
Draugas Browderis pasauliui naudingas;
Be jo tas karas nebus sėkmingas.
Draugas Harry Bridges, vadas jūrininkų, 
Saugo Dėdę Šamą nuo smuglininkų.
Sukasi mašinos dar smarkiau,
Trišaka ašis nuluš greičiau.

Ona Arlauskienė,
Kearny, New Jersey.

P. S. Siunčiu penkis dolerius ($5.00).
Lai gyvuoja “Laisve,” mūsų naudingas 

dienraštis!
RED. PASTABA. — Reiškiame nuširdžią 

padėką už auką ir eilutes.

“Tikrasis mokslas paaukoja visas savo kū
rybines pastangas išrišimui gamtos tiesų ir 
suvaldymui jos jėgų, idant sukuopus visuo
menei medžiaginius turtus.

“Biologija yra mokslas apie gyvus daiktus, 
apie tiesas, kurios valdo augmenų ir gyvūnų 
gyvenimą, tiesas jų išsivystymo ir keitimosi. 
Agro-biologija vyriausiai užsiima panaudoji
mui tų tiesų pagerinti augmenų, gyvūnų ir 
daiktų kokybę, pagerinti maistą ir drabužius, 
idant atsakytų j žmogaus reikalavimus.

“žymiausi pasaulio biologistai įrodo tiesas, 
valdančias augmenijos ir gyvūnijos gyvenimą. 
Pagelba biologijos mokslas išvystė naujų aug
menų ir puikių gyvulių veislių.

“Sovietiniai agro-biologai, vaduodamiesi 
Charles Darwino, Luther Burbank ir Mičiūri- 
no mokymais, veda plačius tyrinėjimus, kaip 

' valdyti, nukreipti ir 
nizmų pobūdį, idant 
reikalus. Sovietiniai 
gai šiandien pradeda
logų svajones apie kontroliavimą augmenų gy
venimo, pakeitimą ir sutvėrimą įgimtųjų ypa
tybių.

“Tuo tarpu Hitlerio rasinis pseudo-mokslas 
sukaneveikia ir perdėm iškraipo biologinį 
mokslą .. .

“Naciški rasiniai teoretikai iškraipo biolo
gijos mokslą, idant priduoti mokslinio ’pana
šumo savo žvėriškiems, kruviniems sapalioji
mams apie ‘aukštesnes’ ir ‘žemesnes’ rases, su 
tikslu išnaikinti milionus kitų tautybių žmo
nių ...”

pakeisti augmens orga- 
patenkinus agrikultūros 
agro-biologai pasekmin- 
įvykdyti žymiausių bio-

A. E. PERSMAN,
Sovietų Sąjungos Mokslų Akademijos Narys'.

“Sovietiniai mokslininkai darbuojasi, kad 
išlaisvinti mokslą iš visokių prietarų, iš apga
vystės ir melo, kad neleisti jį sukaneveikti ne
apykantos, rasinio išskyrimo ir tautinės tiro- 
nijos idėjoms .. .

“Kuomi mes mokslininkai galime prisidėti 
prie kovos su nacizmu? Mes žinome, kad de-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Philadelphia, PaLMS Paramai

Lowell, Mass.

Visi būkime savo miesto*
didžiajame parengime

ir draugėms. Tai nepavaduojamas nuo- 
darbininkų klasei.
metų atgal mirė darbštus veikėjas drg.
Svyrūnėlis. Jo atminčiai drg. Buolio Sū-

HI IIP

Pereitą savaitę ir vėl atėjo gana gausios 
Lietuvių Meno Sąjungai pajamos. R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius, prisiuntė didelę drau
go X. auką — viso net $40.00. Tokių stambių 
aukų retai gauname. Didelės garbės nuo Me
no Sąjungos ir visuomenės užsipelno toki au
kotojai.

Gerai atsiliepė ir Chicaga. Mrs. 
nuo Roselando Aido Choro ir LLD 
prisiuntė $26.70. Savo laiške Mrs. 
rašo: “Roselandiečiai, suprasdami

S. Rimkus 
79 kuopos 
S. Rimkus 
svarbą L.

M. Sąjungos, nors su maža suma prisideda
prie palaikymo darbininkiško meno.” Ji bai
gia laišką “su geriausiais linkėjimais nuo Ai
do Choro ir LLD 79 kuopos.” Reikia pasakyti, 
kad tai ne “maža,” bet didelė suma. Mes taip’ 
pat siunčiame didelį ačiū Aido Chorui, LLD 
79 kp. ir jų veikėjams.

Net iš San Francisko, tolimosios Kaliforni
jos, LDS 58 kuopa prisidėjo prie ĮAIS ir 
draugė V. Stukienė prisiuntė $5.00.’Iš She- 
nandoahrio draugė V. Kuzmickienė prisiuntė 
nuo LDS 213 kuopos $3.00. Iš Hudson, Mass., 
nuo LDS 66 kuopos draugas A. Tamošiūnas 
prisiuntė $2.00. Draugas Lukaitis, iš Bayon- 
nės, N. J., nuo LDS 26 kuopos, prisiuntė $2.

Tai duokles ir aukos pereitos savaitės. Gra
žus atsiliepimas iš mūsų broliškų organizaci
jų. Tačiaus pavienių narių, kurie moka tik po 
$1.00 į metus, šiais metais- dar mažai gavome.

V. Bovinas, LMS Sekr.

Drg. Jono Barono 
Atminčiai

Kovo 17 dieną sukanka vieni metai, kaip 
Detroite mirė labai darbštus darbininkų klasės 
darbuotojas drg. Jonas Baronas. Drg. Jonas 
per arti 30 metų buvo nuolatinis mūsų darbi
ninkiškos spaudos karespondentas, mūsų drau
gijų organizatorius-narys, vienas pirmųjų au
tomobilių unijos energingiausias organizato
rius ir viso kito pažangaus darbininkų veiki
mo budavotojas bei palaikytojas.

Visai mažai darbininkiškas judėjimas turi 
tokių darbščių, pastovių, energingų ir ištver
mingų darbuotojų, kokiu buvo velionis Jo
nas. Jis vienas 1940 metais Detroite prie AL 
DLD 52 kuopos prirašė arti 70 narių. Nežiū-

rint koki tje darbai nebuvo, dideli ar maži, 
jeigu Jonas apsiėmė, tai visados atliko kuo 
geriausiai į laiką, nesididžiavo savo nuopel
nais ir nesiskundė persidirbimais.

štai dėl ko staigi drg. Jono mirtis yra dide
lis smūgis jo gyvenimo draugei Onai, jo duk
relėms Onytei ir Anelei, jo giminėms, drau
gams 
stolis 
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J. A.
misi parašė eiles, kurių turinys artimai atitin
ka atminčiai drg. Jono Barono.

štai tos eilės:
LIŪDNA ŽINIA ___

Vėl graudi, pilna liūdesio 
žinia atėjo pas mus,
Kad netekom vieno draugo, 
Kuris buvo mums brangus. 
Tas, kuris nuoširdžiai dirbo 
Dėl žmonijos ateities, 
Nūnai ilsis—bet ne laiku!— 
Pakirstas dalgiu mirties.
Daug darbų jis būt atlikęs, 
Jei gyvenęs būt ilgiau;
Daug padarė, bet dar troško 
Dirbt žmonijai vis daugiau.
Daug spėkų jis dėjo, dirbdams 
Dėlei vargdienių klesos, 
Geidė, kad jiems kuogreičiausiai 
Užžibėt’ saulė tiesos.
Mirtis, vienok, jį pakirto, 
Nesulaukus tų laikų, 
Dėlei kurių jau nuėjo 
Amžinybėn daug draugų.
Mums netekus brangaus draugo, 
Nėr, tačiau, ko nusimint, 
Vien tik reikia jo troškimus 
Gyveniman įvykdint.
Jojo pagarbai mes tarsim : 
“Ilsėkis, drauge, ramiai, 
“Tavo darbus mes atminsim 
“Ir branginsime ilgai.
“Tavo norus ir idėjas 
“Stengsimės būtybėn vest, 
“Kiltam tikslui negailėsim 
“Savųjų spėkų pašvęst.”

Jau vienas metas prabėgo, kaip brangaus 
Jono nėra su mumis. Jis ilsisi ant gražaus 
kalnelio Woodmare kapinėse.

Mes jo niekados neužmiršime ir stengsimės 
visąis galimai būdais jo idealą įvykdyt gy
veniman : kuogreičiausiai sutriuškyti barba
rišką fašizmą-nacizmą. Jono Draugas.

Laukia Pamatyti “Atvažiavu
sią Su Kraičiu”. Stropiai Ruo

šiasi Laisves Bankietui
Užėjus į L.D.S. 5 kp. susi

rinkimą kovo 10, pastebėjau, 
kad kelios moterys visus kal
bina, siūlo tikietus, dirba, 
taip sakant, išsijuosę. Pasiro
dė, kad jos dirba dėl būsimo 
“Laisvės” bankieto, kuris bus 
sekmadienį, kovo 15, Savoy 
Plaza puikioj salėje, 835 N. 
Broad St.

Jau geras laikas, kaip 
darbštūs philadelphiečiai ruo
šiasi prie šio bankieto. Tai 
bus bene didžiausias lietuvių 
parengimas šį sezoną. Prasi
dės 2 vai. po pietų.

Programos paįvairinimui bus 
suvaidinta juokinga komedija 
—“Atvažiavo su Kraičiu”. Čia 
matysite, kaip nusigyvenęs ka
valierius jieško turtingos pa
čios ir gauna ją su “kraičiu.”

Kalbės Antanas Bimba, vie
nas “Laisvės” redaktorių. Bus 
gera muzika šokiams ir kitų 
įvairenybių.

Tai bus reta iškilmė ir prie 
jos ruošias ne vien šio miesto, 
o ir apylinkės lietuviai.

Rainys Dirba
LDS kuopos susirinkime 

taipgi paaiškėjo, kad J. Rai
nys įrašė 4 naujus narius per
eitam susirinkime ir 3 naujus 
ir vieną senai suspenduotą— 
šiame susirinkime. Jis gerai z 
darbuojasi.

Korespondentas.

Darbai Mažėja
Medvilnės industrija atlei

dinėja darbininkus iš darbų. 
Lowelis, turbūt, yra vienas 
nelaimingiausių miestų, nes 
čionais jokių valdžios darbų 
nėra. Todėl čia randasi daug 
bedarbių.

Philadelphijos Alydai!

VAKARIENE
TEATRAS ir ŠOKIAI

Dienraščio “Laisvės” Naudai
Rengia visos Lietuvių Pažangios Organizacijos

Sekmai!., Kovo-March 15
Bus sulošta labai juokinga komedija
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Atvažiavo su Kraičiu”
Parašė Senas Vincas

Lošimas prasidės 4 valandą po pietų
Vakarienė 6 valandą, o šokiai 7 vai.

Kalbės A. Bimba “Laisvės” Redaktorius

Gauta žinia, kad Lowelio 
gyventojas J. Torsą vasario 
28 d. žuvo, kai vokiečių sub- 
marinas torpedavo laivą, ant 
kurio jis tarnavo kaipo jūrei
vis.

Valys Miestą nuo Fašizmo
Civilinio apsigynimo direk- v 

torius James Landis paskelbė 
vietos spaudoje, kad bus ima-- 
mi už pakarpos visokie fa
šistai bei fašistuojantieji ele
mentai.

Manoma, kad šiame mieste 
tokių randasi nemažai.

Sėkmingas Bankietas
Vasario 21 d. buvo suruoš

tas bankietas pagerbimui d. 
Karsono. Svečių buvo pilna 
salė. Haverhilliečiai draugai 
pribuvo busu. Iš Lawrencio ir 
gi buvo nemažai mūs draugų. 
Visi nemažai prisidėjo prie 
pagerbimo ir paramos mūsų 
draugo ir veikėjo J. Karsono.

šia proga d. Karsonas gavo 
nuo draugų daug širdingų lin
kėjimų.

Gerbiama Visuomene! Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti. Komisija 
deda visas pastangas, kad patenkinti publiką, kaip valgiais, taip ir pro
grama.

BUS SAVOY PLAZA
835 N. BROAD ST. PHILADELPHIA, PA

Tarpe Poplar ir Girard Ave.

Kožną dieną pašto raštinėse 
stovi eilės žmonių, kurie moka 
valdžiai taksus nuo savo jei
gu. Kiekvienas tokių turi už
simokėti savo taksus iki kovo 
15 d. Priešingame atsitikime, 
gali turėti nesmagumų.

Griaustinis.
Redakcijos Pastaba.—Porą 

šmotukų iš šio Jūsų rašinio 
praleidome, jie neturi praktiš
kos vertės. Rašote ten, kad 
“buvo apiplėštas žmogus”, bet 
nepažymite nė vardo, nė kur 
tas įvyko. Panašiai aprašytas 
ir tūlo automobilisto prietikis, 
—be vardo ir vietos pažymė
jimo.
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NOTICE is hereby given that License

No.

pa-

29 Rock 917 DeKalb

Y.
No.

Y.7110 3rd Y. 10

No.

he

4H1

No.

No.

Y.

No.

Brooklyn, N. Y.

241
N.

Duk- Brooklyn, N.

Y.

Np.

Brooklyn, N. Y.

No.

on

957

No. No.

on

Y.

559 Lorimer

Y.

the

402 5th
Y.2784 Fulton

No.

on

No.

SU- 63 York Si

112 Jackson

No.

170 133

NOTICE is hereby given that 
RL 4460 lias l>een issued to tho 
to sell beer, wine and liquor at

York Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE 
RL 1322

License No. 
undersigned 
retail under

Court St., Borough of Bri 
of Kings, to be consumed

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

has been issued to the undersigned

899
980

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

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Lorimer Street, Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con- 

Kimbail St., Borough of

SCOURBY AND 
KOKEAS 
Dining Room) 

Brooklyn, N.

3rd Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

License 
undersigned 
under Sec-

hcreby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

License 
undersigned 
under Sec-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Beard Street, Borough of

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Lorimer Street, Borough of

HAGGERTY
Brooklyn, N. Y.

the premises.
DOMENICK PAGNOTTA

(Don’s Bar & Grill)
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

965
1146 Myrtle

Brooklyn, N.

the premises.
BERNARD TRACY 

(Kingston Inn Bar & Grill)
Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
at Bedford Avenue Corner

Brooklyn, N.

Section 107 of the 
trot Law at 1605 
Brooklyn, County of 
on the premises.

NETI’IE

hereby given that 
been issued to the 
and wine at retail 
the Alcoholic Beverage Control

10 Fur- 
Brooklyn, County 
on the premises. 
SCOTT

112 No. 3rd St. & 
212

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

Troutman St., Borough of

County of Kings, to be consumed 
premises.

PATRICK FENTON
Lafayette Ave., Brooklyn, N.

hereby gi.ven that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at lėtai! under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2210 Church Ave., Borough of

NOTICE is 
RW 373 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at

hereby given that Lieenae No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

Berry St.,

hjyeby given that License 
been Issued to the undersigned

FRED WILKENS
St., Brooklyn, N.

GOLDSTEIN 
(Tarry Tavern)

1605 Broadway, ■ Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to bo consumed on 
premises.

WILLIAM ERNST
(Black Eagle Tavern)

Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CL 181 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law
Dean Street. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

UNITY CLUB OF BROOKLYN. INC. 
Bedford Ave. Corner 
Dean Street,

NOTICE is hereby given that License

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

7802 13th Avenue, Borough of
Brooklyn, County fof Kings, to be consumed 
on tho premises.

SAVOY TAVERN. INC.
7802 13th Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License ___
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec-

lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

GU1SEPPE ESPOSITO
St., Brooklyn. N.

Meno Skyriaus Dalis
Mokslo Vyrų Balsas Prieš 

Mirtiną Pavojų

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

gina. Mes didžiai gerbiame Rusijos liaudies 
drąsą ir sugabumą paskutiniais keliais sun
kiais menesiais.”

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Latv at 231 South 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
(AUMANN’S)

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

šeštadienis, Kovo 14, 1®42

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1267 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Prospect Park, S. W., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

WILLIAM McDEVlTT
180 Prospect Park, S. W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5601 2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HAMILTON INN, INC.
5601 2nd Ave., Brooklyn. N. Y.

mokratinių šalių moksliniai šaltiniai gerokai 
pralenkia panašius šaltinius Hitlerio Vokieti
jos... Jeigu užsienio mokslininkai nuoširdžiai 
prisidės prie mūsų pastangų, tuo greičiau 
priešas bus sumuštas ir pavojus žmonijai pra
šalintas, tuo greičiau mes galėsime sugrįžti 
prie ramaus, malonaus gyvenimo ir kūrybiš
ko 'darbo.

“Kas šiandien svarbiausia, tai nugalėti tą 
supratimą tarpe žmonių, kurie nors yra anti- 
naciai, bet mano, kad be jų pagelbos kova gali 
būti laimėta, šitojp kovoje, kurią veda masės, 
kiekvienas kareivis ir kiekvieno .kareivio 
stangos reikalingos kovos laimėjimui.

“Todėl aš kreipiuosi į mano mokslinius 
legas stoti į kovą už laisvę ir kultūrą — į
va, kuriai lygios pasaulis dar nebuvo ma
tęs, kurioje kiekvieno pasyvumas bus dėmė 
ant jo garbės iki jo fnirties..

ko- 
ko-

KĄ SAKO AMERIKOS MOKSLININKAI I 
SAVO KOLEGAS SOVIETINIUS 

MOKSLININKUS?
Kai lietuviškieji “galvočiai” iš “Naujienų,” 

“Keleivio,” “Vienybės” ir daugelio kitų fašis
tinių laikraščių purvais drabsto Sovietų Są
jungą, jos santvarką, Raudonąją Armiją ir 
jos vadovybę; kai įvairių rūšių fašistai bei re
akcininkai bando lyginti Sovietų socialistinę 
santvarką prie nacių Reicho, o Staliną prie 
kruvinojo Hitlerio, — Amerikos mokslininkai 
ir galvočiai mums sako visai ką kitą.

Pasiskaitykite.
IVAR SPECTOR, 

University of Washington'.
“Aš esu tikras, kad didelė dauguma Ame

rikos mokslininkų pilniausiai simpatizuoja Ru
sijos liaudies kovai prieš nacizmą, ir kad jie 
remia Jungtinių Valstijų prezidento užsieninę 
politiką dėl pilnos pagelbos Sovietų Sąjungai. 
Kai nacizmas bus sunaikintas, civilizuotasis 
pasaulis supras savo skolą tam puikiam Rau
donosios Armijos atsparumui šiam didžiam 
križyje.”

CHARLES AUGUST KRAUS, 
Direktorius Research Laboratory, Department 

of Chemistry, Providence, R. I.:
“Amerikos mokslininkai simpatizuoja savo 

kolegoms rusams ir tikisi galutinos pergalės 
to reikalo, kurį rusai ir jų talkininkai šiandien

WORCESTER, MASS
Naudinga Paskaita. Gandai 
Apie Smetonininkų Surinktus 

Pinigus. Susirinkimas
ir SūnųLietuvos Dukterų 

suruoštame susirinkime 
•Piawlokas davė įdomią pas
kaitą apie sveikatingumą. Tai 
dar pirmą syk ši šalpos drau
gija surengė tokias pamokas 
apie sveikatingumą. O tokių 
pamokų reikėtų draugijos na
riams dažnai duoti; iš to būtų 
nemažai naudos
riams, taip ir pačiai draugijai. 
Turėdami daugiau žinių apie 
sveikatingumą, draugijos na
riai išvengtų visokių susirgi
mų, ir draugijai mažiau rei
kėtų išmokėti šalpomis.

Dr.

kaip na-

Dr. Piawlokas aiškino dau
giausiai apie tokias ligas ir 
negalavimus, kokie yra labai 
dažnus darbo žmonėms. Dak
taras patarė klausovams, kad 
bile ligai pasireiškus, nerei
kia jai leisti įsigalėti: Reika 
imtis rimto gydymosi, kad įsi
senėjusi liga nepagirtų galuti
nai sveikatą.

Dr. Piawlokas apie 
tingumą aiškino labai 
liai ir nuoširdžiai. 
Amerikos lietuvis, bet 
vartojantis savo tėvų 
žemaitiška tarme. Tai
kad mūsų- jaunesnioji kaiWi, 
įgijusi mokslą, naudoja jį ap
švietimui savo senesnės kar
tos tautiečių!

Dr. Piawlokas gyvena Rum- 
forde, Maine valstijoj; turi sa
vo raštinę po nr. 86 Pleasant 
St., rūrfias 311. Todėl, reika
lui prisiėjus,, kreipkitės prie 
savo draugijos daktaro, o gau
site gerą 
vimą.

žmonių 
nemažai,
dieną mūsų, mieste ėjo siheto- 
ninkų jomarkas, dalyvaujant 
pačiam Smetonai.

sveika' 
nuosek- 
Jis yra 
gražiai 
kalbą, 

džiugu,

ir teisingą patarm>

į paskaitas suėjo 
nežiūrint, kad tą

Ar Teisybė?
Nežinau, kiek tame teisy-

WILLIAM PEPPERELL MONTAGUE, 
Profesorius Barnard College'.

“Sovietiniai mokslininkai, kurie teikia tokią 
pasekmingą' pagelbą savo šalies herojiškai ko
vai prieš mūsų bendrą priešą, turėtų rasti 
nuoširdžiausią simpatiją pas kiekvieną Ameri
kos mokslininką.”

JOHN H. NORTHROP,
Rockefeller Institute for Medical Research:
“Pilniausiu pasisekimo garbingai kovai, ku

rią jūs vedate prieš naciško barbarizmo tam
sųjį debesį. Mokslo, taipgi ir kultūros ateitis 
priklauso nuo jūsų pergalės.”

Panašaus turinio sveikinimus ir linkėjimus 
pasiuntė Sovietų mokslininkams ir žmonėms 
proga 24 metų Sovietų Sąjungos gyvavimo su
kakties dar ir šie Amerikos mokslininkai-mąs- 
tytojai: Arthur Upham Pope, Committee for 
National Morale pirmininkas; Dr. Vilhjalniur 
Stefanson, Dr. Ales Hrdlicka, Prof. Franz 
Boas, Prof. Walter B. Cannon, Prof. Henry 
Baldwin Ward, Dr. Henry Pratt Fair child, 
Prof. Henry E. Sigerist, Dr. W. Horsley 
Cantt, Prof. Samuel W. Harper, Prof. Samuel 
H. Cross, Prof. James Alexander, Prof. Mars
ton, Prof. Oswald Veblen, Dr. Peter Buttler, 
Prof. Dirk J. Struik, Prof. Emeritus A. T. 
Robinson, ,Prof. F. 0. Mathiessen, Prof. Er
nest J. Simson. ■

Anglijos mokslininkų vardu, Henry Daile, 
Royal Medical Society prezidentas, rašo:

“Didžiosios Britanijos mokslininkai pilniau
siai pritaria sovietinių mokslininkų atsišauki
mui į viso pasaulio mokslininkus. Mokslo vy
rai visose šalyse, kurie myli laisvę, bus su ju
mis.”

Kai pasaulinio maštabo mokslininkai ir vi
sas civilizuotas pasaulis aukštai įvertina So
vietų Sąjungą ir jos herojiškas pastangas su- 
kriušinimui hitlerizmo; kai viso pasaulio 
mokslininkai šaukia visą žmoniją stoti į kovą 
už laisvę ir kultūrą, tai lietuviškas fašistinis 
brudas (jų spauda) sapalioja: “Stalinas lygus 
Hitleriui!”

Brošiūrą “Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
Mokslininkų Balsas” rekomenduoju kuopla- 
čiausiai paskleisti Amerikos lietuvių masėse!

Ji gaunama Liet. Literatūros Draugijos san
dėlyje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. Kai
na — 5c. už kopiją. Pr. Balsys.

toniniu kų čionai surinktus iš 
žmonių 
pavogęs.
surinkta

pinigus būk tai kas 
Tokių pinigų 

apie tūkstantis 
vėliau paaiškės,

ten buvo-nebuvo.

buvę 
dole- 
kaip

Mėnesinis Liet. Sūnų li
terų Draugijos susirinkimas 
įvyko kovo 3 d.

Susirinkimas išreiškė liūde
sio pagarbą Domininkui Vai
teliui, kuris mirs vasario 13, 
š. m. Jis buvo vienas iš tvė
rėjų šios draugijos ir išbuvo 
jos nariu virš S3 metų; taipgi, 
savo laiku, buvo draugijos vir
šininku.

Drg. Vaitelis buvo pažangus 
žmogus, remiantis darbininkų 
judėjimą. Laisvai jis tapo ir 
palaidotas. Paliko žmoną, 
dukterį ir sūnų.

Draugija, pagerbimui savo 
ilgamečio veikėjo, nupirko gė
lių vainiką, ir davė gkrbės pa
lydovus prie karsto nešimo.

Lai bus jam lengva šalto
ji žemelė!

Bėgyje tik vieno mėnesio ši 
draugija išmokėjo pašalpų li
goje ir pomirtinėmis $686.00. 
Tai nemaža suma.

Iš kliubo biznio komisijos 
raporto pasirodė, kad kliubas 
gražiai verčiasi ir gyvuoja. 
Pereitą mėnesį pelno padary
ta $659. Mūs gaspadorius J. 
Urmonis mažai kalba, bet, 
kaip pasirodo, jis viską gerai 
prižiūri ir tvarko.

Svarstyta apie išeinančius 
mūs draugijos narius J. V. ar
mijom Pasirodė reikalas pa
daryti specialių patvarkymų 
kas dėl tokių narių, narystės 
ir išmokėjimų jiems šalpų bei 
pašalpgavių. Tam paskirta ko
misija, kurie sudarys specia
lius patvarkymus ir priduos 
juos sekančiam draugijos 
sirinkimui užtvirtinti.

Parko biznio vasariniatn 
zone tvarkymui nutarta
kytis tokio pat plano, kaip bu
vo pereitą metą. Tam jau da
romi reikalingi žingsniai, nes 

[pavasaris artėja. Draugijos,

šė
lai-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5534 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1116 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY WOJSIAT
1116 Manhatan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 qf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 096 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhatan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5751 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA DROEGE
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1266 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7121-23 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on the premises.

JOHN BOYLE
7121-23 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3050 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1193 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7110 
Brooklyn, County of 
on the premises.

KATHERINE 
LOUIS 

(Bay Ridge 
Ave.,
is hereby given that License 

has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borough oi 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
(Sheridan Park Tavern) 

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6605 has been issued to the* undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Snyder Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COURT TAVERN, INC.
11 Snyder Ave., Brooklyn, N.

NOTICE 13 hereby given that 
RL 4757 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oil the premises.

james F. McLaughlin
1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2759 hus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
(Ocean Tavern)

1506 Neck Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3810 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 917 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL KATZ
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1326 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES QUARTARARO
1325 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ___
RL 6220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 North 7th St., Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

SOPHIA LACHTARA 
ESTATE OF ANTHONY LACHTARA

85 North 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 81 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 1

AUGUST GOODARD
31 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 65 Putnam Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROYAL ARCANUM CLUB OF 
BROOKLYN

65 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CTR 74 has 
to sell beer, 
Section 107 .... ________ _
trol Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO.
918 Halsey St., Brooklyn, (N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 72 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 126 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOMERS ENTERPRISE INC.
126 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE Is hereby given that License No. 
CTR 69 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 790-2 Broadway, Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LORRAINE CATERING CO., INC. 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

mūsų parke, kreipkitės prie 
draugijos sekretoriaus J. J., 
Bakšio ir užsiregistruokite sau, 
tinkamas dienas.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks balandžio 7 d.

Kalvis.

Libijoj Laisvieji Prancū
zai atėmė iš italų aptvirtin- 
tą punktą Temissoj.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

hereby given that License No. 
been issued to the Undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

ook- 
I on

NOTICE is 
RW 882 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 238 
lyn. County 
the premises.

SAM D’ARCO
238 Court St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RW 272 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 957 Lafayette Ave., BoroUgn of Brook
lyn, 
the

NOTICE is 
RW 357 has 
to sell beer 
tion 107 of __ ________ _
Law at 22 Rockaway Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

STEVE PETRAGLIA 
22 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that LicenseNOTICE is hereby given that License No. 
EB 2936 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1214-18 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUISE C. HERMAN 
(Radio Diner)

1214-18 Coney Island Ave., Brooklyn,'N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 12346 has been issued to the undersigned 
to noil beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2784 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is
L 671 has ___  .____ . .
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 107 3rd Avenue. Borough 1 of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off 'the premises.

BALTIC WINE & LIQUOR (70.. INC. 
107 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell, wino and liquor at retail tindef Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 415-17 Keap Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

republic liquor store, inc.
415-17 Keap St., Brooklyn, N. Y.

bes, bet eina gandai, kad sine- kurios manote ruošti piknikus

NOTICE is hereby’ given that License No. 
RL 6(126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2 Sackett St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANNA REDLING
2 Sackett St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1351 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and'liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
IGNATS ISCHUK &. ANDREW FEDONICK 
39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL7186 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at___  ______ _____ ______ _
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on tho premises. 

OETJEN’S OF BROOKLYN
2210 Church Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 7075 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1350 Myrtle Ave.., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises.

- DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
cn the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

T. KURYLAS & ALEX GODLEWSKI 
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1318 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1395 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Luw at 1146 Manhattan Ave.. Borough of 
Ero6kiyi>, Couhly of Kings, to be consumed 
bn the ptertiises.

It. S. T. BAR & GRILL. INC. 
1146 Manhattan Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5023 7 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CORRY'S BAR & GRILL 
5023 JJth Ave., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned 

. retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 219 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

VINCENT .ORLANDO
219 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6216 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2243 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
(Tally Ho Casino)

2243 Kimball St., Brooklyn, N. jY.
/ —— — - ——~ . ■    _

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Dwight Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN, INC.
923 Franklin Ave.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7261 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 481 Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE’S TAVERN, INC.
Court St., Brooklyn, N. Y.

No.
RL 2797 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY & RUPERT 
KINZELMANN 

(Bob'S & Neil’s)
4304 Ave. D, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 769 Metropolitan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises/

SP1 EZIO’S GRILL, INC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1074 has been it sued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law tit 2789 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings,.- to be consumed 
on tho premises.

EDWARD BRICKER. JR. AND 
(Van Siclen Tavern)

2789 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE Is hereby given that LicenseNOTICE Is hereby given that License No. 
RL 3101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 54 Bogart Street, Borough of 
Br6oklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

GEORGE H. LEISHE1MER 
(Ear Muff Tavern)

54 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RLt,J087 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 815 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
On tho premises,

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC. 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo biznj 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTICE 
RL 6011 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Cleveland St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
(Cleveland Palace)

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at * 37 Maujer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA V1RBUKAS
37 Maujer St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 3107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216-218 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HENRY LOHMANN AND 
H ERB ERT FI N DEI SEN

216-218 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 226 Schnectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN
226 Schnectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1183 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 214 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTlCE is hereby given that License No. 
RL 1323 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN TELL1AN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1180 hus been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 107 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL DOYLE
107 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7247 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE 
(Nest. 140 Williamsburg, Inc.)

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 777-781 Sterling Pl. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
HUGH P. GRAHAM & MICHAEL CARLIN 

(Emerald Bur & Grill)
777-781 Sterling Place. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3335 has been issued" to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 402 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOE’S TAVERN, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 57T8 
to sell beer, wine and liquor at retail under

Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to bo consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1317 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic .Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to,ho consumed 
on the premises.

EDWARD SUROW1EC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6500 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at, retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.the premises.

LEO PROCĘ
(Stuyvesant Bar & Grill)

Stuyvesaut Ave., Brooklyn, N- ‘ Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2783 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Marcy Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2290 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway Parkway, Re
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
RL 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Ave. & 980 
Carroll St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
(College Rest., Bar & Grill) 

Franklin Ave. & 
Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenae No. 
RL 4781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC.
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 629 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND RESTAURANT CORP.
629 Fulton St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License Nc. 
RL 1262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3419 Fulton St,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATILES
3119 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4317 18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN
4317 18th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7267 has been issued to the undersigned 
io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense 
RL 3312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 No. 3rd St. & 8212 
Berry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK

NOTICE is hereby given that License 
RL 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1843 Broadway & 
man Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed 

CHRISTOPHER 
1843 Broadway and 
10 Furman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6420 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 965 Broadway & 1146 Myrtle 
Avenue. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LAWRENCE HALL
Broadway & 

Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4390 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave.* & 101-103 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave. & 
101-103 Ditmas Ave.

NOTICE is 
RW 264 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 327 
Brooklyn. County of Kings. to be consumed 
on the premises.

JOSEPH COSSENTINO 
327 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 894 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 615 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brcroklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 271 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 559 .
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONFIGL1O 
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 324 has 
to sell beer : 
tion 107 of. 
Law at 42 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL JONAS 
(Willow liest.)

42 Beard St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RW 829 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 039 
lyn, County 
the premises.

ADOLF STULGINSKĮ
939 Grand St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Grand St., Borough of Brook- 
of Kings, to l>e consumed

NOTICE is 
RW 517 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 112 Jackson St., Borough of Brook- 

1 on

NOTICE is 
RW 294 has 
to sell beer __ ... __ ________  __
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Ave., Borough of Brook
lyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5503 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1133 has been .issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Com 
trol Law at 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kin^, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6845 lias been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ’at 1408A Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tha premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

14O.8A Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is,hereby given that License No. 
RL 5,'82 has been issv.ed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beyerage Con
trol Law at 67 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH NEMIA
67 Furman St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1318 Ave. M. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAGE FIVE REST., INC.
1318 Ave. M. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4749 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8622 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
(Quentin Bar & Grill)

3622 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4118-20 Ave. H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED .J. GROTE
4118-20 Ave. H. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at i"etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 114 Henry St.. BOrotlgh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLE LIGHT REST.. INC.
114 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 48J0 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH FIGLIOLI 
2278 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5768 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I jaw at 571 Park Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.JERRY CARBONE
571 Park Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of thc_ Alcoholic Beverage Con
trol Law at 63 *' * • - -
Brooklyn. County 
on the premises.

NOTICE 
RL 4437 _
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-’ 
trol Law at 520 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ESTHER WEINBERGER 
(E. W. Cafeteria & Bar)

520 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y

“Laisvoje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai



Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, kovo 13. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido tokį pranešimą:
Sovietine kariuomenė kovo 12 d., laužydama vokie

čių fašistų pasipriešinimus, vis žygiavo pirmyn, ir kai 
kuriose fronto dalyse užėmė kelias apgyventas vietas.

Priešų kariuomenė ir įrengimai nukentėjo sunkių 
nuostoliu.

Kovo 11 d. buvo sunaikinta astuoni vokiečių orlaiviai. 
Sovietai neteko keturių lėktuvų.

Maskva, kovo 12. — Pietiniame fronte Sovietų ka
riuomenė, grumdamasi pirmyn, per dvi dienas užėmė 
penkias apgyventas vietas.

Kitoje fronto dalyje buvo smarkiai sumuštas vokie
čių pulkas ir atimta iš jų keturios apgyventos vietos.

Juodosios Jūros laivyno raudonieji lakūnai kelis kar
tus užpuolė priešų orlaivių stovyklas, sunaikindami 18 
vokiečių orlaivių ir skaudžiai sužeisdami 10 kitų.

Sovietai Prakirto Nacių Lini
jas, Užėmė Stiprius Punktus

Press, amerikiečių žinių 
agentūra, praneša, kad cen
traliniame fronte į šiaurius 
nuo Smolensko sovietinė ka
riuomenė daro vokiečiams 
baisių nuostolių, daugmeniš- 
kai naikindama jų karei
vius, pabūklus ir šiaip reik- 

■ menis.
! MOTORIZUOTOS ROGĖS

Rogės su pritaisytais or- 
• laivių inžinais ir varomai
siais sparneliais (propele-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
se jos paliko bent 12,000 sa
vųjų lavonų.

Dabar pietinėje fronto da
lyje Raudonoji Armija su
pliekė dar vieną vokiečių 
pulką ir daug jų paėmė j 
nelaisvę.
DIDŽIULIAI NACIU AR

MIJOS NUOSTOLIAI
Paimtas nelaisvėn Willy.

Kryens, karys 168-to vokie-' 
čių artilerijos pulko, prane-___
šė^ kad per du paskutinius rįaįs^ su smarkiais ginklais 
mėnesius jo divizija prara-jįr raudonarmiečiais, lėkte 
do po 70 kareivių is kiek-j per vokįečių. pozicijas 
vieno šimto. - * - - -

London. — Associated
centraliniame fronte, kelda
mos tarp priešų persigandi- 
mą ir sumišimą.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sovietų Medikalės Pagelbos reika

le susirinkimas įvyks kovo (March) 
16 d., 29 Endicott St., 8 vai. vaka
re. Visi Komiteto nariai ir Draugi
jų viršininkai yra prašomi dalyvauti. 
— Sekr. J. M. Lukas. (61-62)

Staraja Russa srityje 
Raudonoji Armija per dvi 
dienas atėmė iš apsuptų vo
kiečių du apskričio (pavie- 
tavus) miestus ir devynis 
kaimus bei miestelius.

PRALAUŽIMAI VOKIE
ČIŲ LINIJŲ

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro pamokos įvyks sek

madienį, 8-tą vai. vakare, kovo- 
March 15 d. Lietuvių svetainėje, 853 
Hollins St. Gerbiami dainininkai ir 
dainininkės, malonėkite visi būti 
pamokose. Jau nedaug laiko liko 
iki Laisvės pikniko, kuris įvyks Ge- 
gužės-May 31 dieną, tai reikia iš
mokti naujų dainų, kad publiką už
ganėdintume. — Kviečia Valdyba.

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Literatūros Draugijos 

212 kuopa, rengia prakalbas, svar
biais Šių dienų klausimais, sekma
dienį, kovo 15-tą, Liberty Hali, 329 
Broadway, 7:30 valandą vakare. 
Kalbės Vincas Andrulis, dienraščio 
“Vilnies” redaktorius. Visi ateikite 
pasiklausyti. Vincas Andrulis kalbės 
apie Pasaulinį karą. įžanga dykai. 
—Rengėjai. (60-1)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kuopa rengia Koncertą ir 

prakalbas antradienį, kovo (March) 
17 d., 7:30 vai. vakare. Dainuos 
Liuosybės Choras ir kalbės D. M. 
Šolomskas, LLD Centro sekreto
rius, Liet. T. Namo salėje, Main ir 
kampas Vine Sts. Tat skaitlingai 
susirinkite išgirsti svarbių prakalbų 
ir puikios programos. — Rengėjai.

(60-62)

WILKES BARRE, PA.
Visų LLD 43 kuopos narių aty- 

dai ir kitiems lietuviams ir lietu
vaitėms. LLD 43 kuopos parengi
mas (vakarienė) įvyks kovo 
(March) 15 d. Pradžia 6-tą vai. va
kare. LPK svetainėje, 325 E. Mar
ket St. Narius ir šios organizacijos 
simpatikus kviečiame skaitlingai da
lyvauti. — Rengimo Komisija.

. (59-61)

HARTFORD, CONN.
Labai svarbi žinia dėl Hartfordo 

ir apylinkės lietuvių. Gal kurie jau 
žinote, kad Laisvės choras rengiasi 
sulošti gražią operetę "Apsigavo.” 
Operetė savaięne yra juokinga, ko
miška; bet su daug grąžių dainelių, 
kurias lošėjai stengsis sudainuoti 
kuo puikiausiai. Taip pat ir pats 
Choras dalyvaus su dainomis, nes 
teko matyti, kaip choristai mokinosi 
net sušilę. Ta operetė įvyks nedėlio
jo, kovo (March) 15 d., prasidės 3 
vai. po pietų, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, 227 Lawrence St. 
Taigi visi nepraleiskite, nes gailėsi- 
tės. — Matęs. (59-61)

BRIDGEPORT, CONN.
Gražūs Teatrai. Rengia Liet. Dar

bininkų Susivienijimo 74 kuopa, sek
madienį, kovo (March) 15 d., 407 
Lafayette St. Pradžia 3:30 vai. po 
pietų. New Haveno grupė lošėjų vai
dins du labai juokingus veikalus: 
“Atvažiavo su Kraičiu” ir "Koks 
Tėvas, Toks ir Vaikas.” Veikalai at
vaizdina atsitikimus iš Lietuvių gy
venimo Amreikoje. Po teatrui bus 
smagūs šokiai. Visus užprašom da
lyvauti. — Rengėjai. ‘ (59-C1)

Sovietinė kari uomenė 
pralaužė stiprią nacių lini
ją į šiaurius nuo Ilmen eže
ro ir kitą jų liniją, arti Ole- 
nino, į vakarus nuo Rževo.
IR NACIAI PRIPAŽĮSTA

Londone girdėtas vokie
čių radijas pripažino, kad 
Sovietų kariuomenė su tan
kais prakirto nacių liniją 
Oriolo srityje, 250 mylių į 
šiaurius nuo Charkovo.

Amerika Lavins Dveja 
Tiek Daugiau Lakūnų
Washington. — Civilės 

Orlaivininkystės valdyba, su 
karo departmento pritari
mu, nusprendė išlavint per 
metus 45 tūkstančius naujų 
lakūnų, tai dveja tiek dau
giau, kaip iki šiol. Padidin
tas skaičius lavinamų civi
lių lakūnų žymiai patarnaus 
armijos programai, kuri 
siekia davaryt savo lakūnų 
ir orlaivių mechanikų skai
čių iki dviejų milionų vyrų.

Civilius lakūnus dabar la
vina 580 kolegijos ir 135 ki
tos įstaigos Jungtinėse 
Valstijose. Lavinimas tei
kiamas dovanai, valdžios 
lėšomis, apart įsiregistravi
mo, sveikatos ištyrimo ir 
apdraudos kaštų, kuriuos 
patys studentai turi užsi
mokėti.

Baigusieji civilį lakūnų 
lavinimą bus laikomi atsar
giniais armijos orlaivinin- 
kais, neinančiais veiklių pa
reigų, nors pirm priimant 
studentą lavintis į lakūnus, 
jis turi sutikt patarnaut 
ateityje šalies reikalams. Iš 
tokiu būdu iki šiol išlavintų 
lakūnų jau 24,000 tarnauja 
karinėse Amerikos oro jė
gose, kur jie savanoriai į- 
stojo.___________________
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

Aršiau Negu Žvėriški 
Nacių Žiaurumai su 

Sovietų Vaikais 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

drabužiais; atsimena, kaip 
tas vyras nutaikė šautuvą 
arba metė rankinę granatą 
į juos, padegė vaikučio ar 
mergaitės tėvų namą, arba 
tiksliai išmetė vaikutį ar 
mergaitę į sniegą, norėda
mas, kad kūdikis per šaltį 
prarastų rankas ar kojas.

“Vokiečiai metaliniais į- 
rankiais plėšė mėsas iš tų 
vaikučių kūnų bei degino jų 
veidus.” ‘ •

Sužalotieji kūdikiai, gy
domi Rusakovskio Ligoninė
je, yra sugabenti iš tų vie
tų, kurias Sovietai atvadavo! 
nuo nacių. Mergaitei Inai 
Machevai, pavyzdžiui, taip 
sutriuškintas veidas, kad 
nieko nelikę apart akių ir 
kaktos.

“Aš niekada negalėjau 
net pamąstyti, kad žmogus 
galėtų tapti žiauresniu už; 
bile žvėrį — kūdikius žudy-1 
ti, kol pamačiau savo aki
mis,” rašo tas New Yorko 
Times korespondentas.

IŠLUPINĖJA AKIS
Sovietų spauda'kovo 12 d. 

paskelbė naujus dokumen
talius įrodymus, kaip naciai 
lupo akis iš nelaisvėn pa
imtų sovietinių kareivių, 
kaip replėmis plėšė jų na
gus, peiliais raižė veidus ir 
degino sąnarius. Tai yra tik 
patvirtinimas to, kaip bai
siai elgėsi japonai su pa
imtais į nelaisvę anglais 
Hong Konge, — japonai, 
Hitlerio sąjungininkai.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Aukso Altoriukas, maldų knygelė,

Tilžės spaudimo .........  60c
* Ta pati, gražiais coluloidos at

spaudais ant viršų ..........  $1.60
Vainikėlis, jaunuomenės knygelė 5c

Ta pati, juodos skūrelės minkš
tais viršais .......................... $1.25

Kantičkos, giesmės, 864 pusi. $1.75 
Gydyklos nuo baimės mirties su

25 paveikslais .......................... 50c
MikaldOs pranašavimas ......  25c
Kantrioji Alena, graži pasaka 25c 
Astronomijos knygelė apie Dangų,

Saulę, Mėnesį, žvaigždes ..... 10c
Pontsko Piloto galas, kuris nu-

sūdijo Jėzų .............................. 10c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to su 25 paveikslais ............. 25c
Sapnas Marijos ir gromata Jėzaus 15c 
Kabalas su Saliamono nosia ..... 10c
Girtuoklių Gadzinkos, dainos .... 15c 
Kantičkos, apie keplą dainų kn. 15c 
Tūkstantis Naktų ir Viena. Dalis

I, gražios istorijos ................  50c
10 gražių pasakaičių Vysk. Va

lančiaus ..................................... 15c
Karvės ir Nauda iš Jų ir kaip pa

daryt gardžius sūrius ......... 25c

žolės Arbatos Formoj
Nuo dusulio bei astmos 60c; Vidurių 
valytojas 60c; Kraujo valytojas 60c; 
Nervų ramintojas 85c; Nuo sutuki
mo 85c; Nuo cukrinės ligos 85c; 
Nuo kosulio ir kokliušo 60c; Vyriš
kumo pataisymui 85c; Plaukų ap
saugojimui nuo plaiskanų ir pražili- 
mo 60c; Kidney arbata 60c; Nuo 
širdies bei vandeninės ligos 60c; Pa
langos Trejos-Devynerios 60c; Nuo 
užsisenėjusių kataro bei hay fever 
85c; Nuo šlapinimosi bemiegant 60c; 
Sveikata ligoniams, knygutė aprašo 
visokias žoles ir šaknis nuo kokių 
ligų yra vartojamos .................. 25c

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

Clement Vokietaitif
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

j! Tel. TRianglo 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. EVergreen 8-7179

Pasekmingas Pasilinksminimas
Kovo 7-tą dieną turėjom 

pasilinksminimo vakarėlį, ku
rį suruošė L.L.D. 20 kuopa. 
Pasilinksminti suėjo gražus 
būrelis vietos lietuvių, kurie 
linksmai praleido laiką kor
tuodami, šnekučiuodamiesi ir 
vaišindamiesi skaniais val
giais ii* gėrimais. O užvis la
biausiai patenkino dalyvius 
mūsų fotografistas. drg. A. 
Klimas, parodydamas judžius 
“Amerikos Armija.” Paveiks
lai buvo spalvuoti ir taip gra
žiai suderinti, kad buvo gra
žu žiūrėti. Taipgi parodė Ja
ponijos užpuolimą ant Perlų 
Uosto, žodžiu, šis, paveikslas 
visiems labai patiko. Drg. A. 
Klimui priklauso didelis ačiū 
už tokį gražų pasidarbavimą 
be, jokio atlyginimo už savo 
darbą.

Šiame pasilinksminime buvo 
ir svečių,—drg. J. Norkus iš 
Scranton, Pa., kuris tankiai 
atsilanko į mūs parengimus. 
Ačiū jam už np pati ilgėjimą 
atvažiuoti!

Komisija, kuri surengė jsį 
pasilinksminimą, susidėjo iš 
šių draugų-gių: A. Garais, J.- 
Kireilis, N. Garnienė, O. Mi- 
kolojunienė, J. Navalinskienė, 
A. žiborienė ir O. Mikoloju-

niūtė. šiai komisijai už suren
gimą šio vakarėlio ir A. Kli
mui už parodymą gražių pa
veikslų, ir visai publikai už 
atsilankymą priklauso didelis 
ačiū.

O. G.

Montreal, Canada
Valdžia Negerai Elgiasi

“Montreal Gazette” kovo 2 
pranešė, kad parlamentas už
tvirtino plebiscito bilių, kuris 
turės įvykti gegužės 4—11 
dienomis. Valdžia atsiklaus 
liaudies, ar ji nori kariauti 
prieš nacius, ar lauks susidė
jusi rankas jų ateinant Kana- 
don ? Kolei nėra konskripci- 
jos įvedimo, nesiskaito kad 
Kanada varde visos šalies 
žmonių 'yra kare ir gina savo 
šalį nuo priešų. Keista, ta
čiau, kad- plebiscitas atidėtas 
net iki gegužės 11 d.

Tai šitaip Kanada ruošiasi 
ginti savo šalį. . . žinoma, ge
riau vėliau, negu niekad.

Teisėjas — liaudis tars sa
vo žodį: ar mes rudas nacių 
kirmėles vidui ir įš lauko su- 
trinsime, ar duosimės joms 
mus sugraužti? Atrodo, kad 
šalis pavojuje,—neturėtų skai- 
tyties su jokiais jos vidaus 
priedų daugumos balsais, kuo
met eina klausimas gyvenimo 
ar mirties. Jei prisieitų vesti 
karas ir viduje prieš nacius,

jis turėtų būti vedamas val
džios atstovų nėkapituliuojant 
nacių propagandai.

Kada karas eina prieš fa
šizmą pasauliniu maštabu, ko
kis būtų reikalas skaitytis su 
jų, jėga ar balsais kokiam nors 
užkampyj vienos ar kitos vals
tybės ?
Kaip Montrealas Teisė Nacius 

Progromščikus ?
Kuomet naciu elementai, va- 

do vau j ant St. Denis universite
to studentams, profesionalam, 
advokatams ir daktarams, vi
siems sykiu rėkiant gatvėse 
prieš “konskripciją, žydus, 
bolševikus” ir t.t.; kuomet jie 
išdaužė teatrų, krautuvių, res
toranų ir kitokių įstaigų lan
gus, išvartė duris ir kitką; 
kuomet sudaužė daugelį tram-

vajų ir kas tik jiems buvo pa
keliui; kuomet tie atviri Hit
lerio šturmo vikai atidarė 
“blitskriegą” šalies viduje, — 
tai, sulyg spaudos pranešimų, 
būk tai kiekvienam jų išpuolė 
tik po tris dolerius ir 15c. pa
baudos (areštuotiems) sulyg 
vieno išduoto čekio bendrai 
už visus.

šitokis valdžios minkštašir- 
diškumas tiems Hitlerio pase
kėjams, bus inspiracija eiti 
dar prie didesnių ekscesų; to
kios “bausmės” jų negązdina. 
Išrodo, kad Kanados valdžia 
protektuoja Hitlerio agentus. 
Blogai . . .

Gamtmylis.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.* TRObridgo 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais i
10-12 ryte

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimaj
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

999999900990909990999990 ° • •

: CHARLES J. ROMAN :
• , 9
9 (RAMANAUSKAS) «

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

•F -F -i-
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsą patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

BRIDGEPORT, CONN.
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIETAMS IR PARĖMS 
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už 

labai žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 MAIN STREET, BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽĖIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

F. W. Shalins
(Shalinskas )

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
. Tel. Virginia 7-4499

I .<• VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. Nam. BROOKLYN-

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena.

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą "burner” 
arba visa garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
............ 1 ■■■ ■■■ 111 I ... ■■■■■■■.... .  ..... - ........ ......... . ■ ■ ■ 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakąndus, o ne už išrėdymą

-
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NowYorko^/WaZl nkn Aukokime Raudona
jam Kryžiui

Su Draugu prie Šalies, su Daina 
Ant Širdies - Vakarieniausime!
šiemet sukanka jau 30 metų,g, 

kai Aido Choras linksmina 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vius savo dainomis. Jis pas jus 
—į darbininkiškus parengimus 
ateina “su daina ant širdies.” 

Aido Choras su visais savo 
nariais yra pasirįžęs dar ilgus 
metus jums tarnauti, jei jūs jį 
įvertinsite. O pasirodyti, kad 
įvertinate, jūs galite ateidami 
patys ir atsivesdami po “drau
gą prie šalies” į jo rengiamą 
šį vakarą (šeštadienį), 7:30 
vai. vakaro, vakarienę su pro
grama ir šokiais.

Taigi iki malonaus pasima
tymo šį vakarą, Liet. Amerikos 
Piliečių Kliube, kur už $1.50 
galėsime skaniai ir iki sočiai 
pavalgyti, išsigerti, išgirsti pro
gramą ir sykiu paremti Aido 
Chorą.

Kiekvienas dainų mylėtojas 
žino, kad kas su daina pasauly
je žygiuoja, tas visas kliūtis nu
gali. Aido Choras, turėdamas 
tą kilnų pasišventimą kelti lie
tuvišką kultūrą ir palaikyti tas 
mūsų tėvų dainas lietuvių šir
dyse, užsitarnauja visų mūsų 
paramos.

Koresp.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Byla 

Pasibaigė
Pereitą ketvirtadienį pasi

baigė New Yorke per keletą 
dienų ėjusi Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės byla, kurioje 
liudininkais buvo iššaukti Dr. 
Vencius, buvęs smetoninės 
Lietuvos valdžios konsulas Jo
nas Budrys, Mikalauskas, Tre
čiokas, Strimaitis.

Sužinoti plačiau apie teis
mo eigą ir kaip sudilo tas 
amerikiečių lietuvių sudėtas 
pusė milijono dolerių, skaity
kite sekmoj Laisvės laidoj mū
sų specialaus korespondento 
įdomų aprašymą.

W. Critchfield, Elmhurst, 
tapo pašautas įsėdus vešti pas 
pardavėją neišmokėtą mašiną. 
Jis dirba tokių mašinų atėmė- 

Įju iš nepasimokančių, savinin
kų. šovėjas paleistas. Jis išsi
aiškino, kad jis Critchfieldą 

j palaikęs už automobilių vagį.

Kern’o Įkaltinimai Perduoti 
Miesto Grand Džiūrei

Buvusio miesto Civilės Tar
nybos komisionieriaus Paul J. 
Kern’o kaltinimai, kad mies
to darbinifikai ir įrankiai bu
vę vartojami pagražinti Put
nam apskrityje esamą Edward 
J. Flynn, Demokratų Partijos 
nacionalio pirmininko nuosa
vybę, perduoti miesto grand 
džiurei per Bronxo prokurorą 
Foley.

Tuo pat kartu paskelbta ty
rinėjimų komisionieriaus Wil
liam B. Herlands raportas, ku
rį jis buvęs pasiuntęs majo
rui LaGuardijai pereitą mėne
sį. Tas raportas gana stipriai 
paremia Kern’o iškeltus kalti
nimus.

Tačiau Herlands, taip pat ir 
Foley vistiek kaltina Kern už 
privatiškai vestą tyrimą minė
to dalyko, kadangi, sako jie, 
tas “kliudė” ir “pereidinėjo” 
reguliarį tyrimą.

Herlands savo raporte sa
ko, kad lapkričio 16-tą, 1941 
m., majoras paliepęs Tyrinė
jimų Departmental ištirti įta
rimą, kad miesto darbininkai 
ir įrankiai vartojami Flynn’o 
privatiškiem reikalam.

Iš kitos pusės, Kern savo 
įkaltinime sakė, jog majoras 
bandęs sulaikyt tyrinėjimą 
Flynn dalyko.

Herlands savo paskelbtame 
viešai raporte sako, kad “ma
joras reikalavo pilno ir aiš
kaus įrodymo prasikaltimo, 
jeigu toks būtų, pirm paskel- 

AIDO CHOROI
METINĖ

VAKARIENĖ
įvyks šeštadienį

Kovo 14 March
Liet. Amer. Piliečiu Kliubf

280 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakarienės tikietas $1.50 
Vien šokiams 50c.

GERA ORKESTRĄ 
ŠOKIAMS

Užkviečia,
AIDO CHORAS, 

s-------------------------------------s

biant tyrinėjimą viešai.” Tyri
nėjimas, sako Herlands, paro
dė daug supuolimo su tuo, 
kuomi kaltino Kern’o pareiš
kimas spaudoj pereitą savai
tę: miestavi vežimai vežiojo 
miesto darbininkus ir miesto 
įrankius į Flynn’o buveinę.

Tas kaltinime paskelbtas 
nelegalus darbas ant Flynn’o 
nuosavybės ėmęs tris ar ke
turias dienas ir miesto vežimai 
suvažinėję apie 1,000 mylių 
vežiojant vyrus ir medžiagas 
iš miesto ant Flynn nuosavy
bės ir atgal.

Kern, kaip sako Herlands 
savo raporte, “kliudęs” tyri
nėjimui tuomi, kad jis pats as
meniškai, atvirai klausinėjęs 
liudininkų apie tas ekskursijas 
į Flynn’o centrą, kuomet tyri
nėjimas buvę nutarta neskelb
ti viešai iki nebus viskas ištir
ta, kad tyrinėjamieji nesu
prastų esą tiriamais ir nenu
slėptų tikrosios padėties.

Apie tą Herlands’o dabar 
paskelbtą viešai raportą Kern 
pereitą ketvirtadienį išsireiškė 

I reporteriams sekamai:
“Visai aišku, kad jeigu aš 

nebūčiau paskelbęs tos istori- 
I jos, tai nebūtų buvę ir rapor
to iš Herlands ofiso ir nebūtų 
buvę jokio visuomenės teismo 
tai bylai, kaip man atrodo.”

Kern pavadino Herlands 
raportą “milžinišku pateisini
mu mano nusistatymo iškelti 
aikštėn tą purviną bylą.”

Įvardintais prasikaltusiais 
gražinime Flynn’o privatiškos 
nuosavybės miesto lėšomis yra 
Robert L. Moran, Bronx Mies- 
tavų Darbų komisionierius, 
ir Fred Dennerlein, inspekto
rius gatvių grindimo ir kitų 
gretimų darbų.

Irving Teatre
Čionai užsibuvo Sovietų fil

mą “Mergina Iš Leningrado” 
po išbuvimo pirmiau per 11 
savaičių. Stanley Teatre. Judis 
dabar galima matyti nupigin
tomis kainomis, Irving Teatre, 
Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke. Toj pat programoj ro
do judį “Helene”.

Miesto policijos centre taip 
pat iškabinta kortos su įsaky
mais, kas daryti laike atakų iš 
oro. Policistai juk irgi gali už
simiršti.

Nuo Apskurusios Mo
ters Gudrūs Židikai 

Išvogė $10,000
Kada Mrs. Alice Jones, 255 

E. 125th St., New Yorke, pa
siskundė policijai apžulikauta- 
apvogta ant dešimties tūkstan
čių dolerių, niekas nenorėjo 
jai tikėti. Mat, policijai pasi
rodė, kad apskurus, šiukšlė- 
tam kambarėlyje, Triboro Til
to šešėlyje, gyvenanti senyva 
moteriškė negalėjo būti nei 
mačiusi ar bent savo rankose 
vienu kartu varčiusi $10,000. 
Tokia laikė ją ir daugelis kai
mynų, su pagaila pažvelgdami 
į ją, bot palikdami ją ramy
bėje.

Bet tūli apie ją geriau žino
jo ir gudriai suplanavo apvo
gimą. Jie žinojo, jog ji savo 
laiku yra turėjus neblogų 
Įplaukų iš laikymo burdingie- 
rių ir kad ji buvo taip skūpi, 
jog sau padoraus drabužio ar 
daiktelio gailėjo, pragyvenda
vo susineštais kitų išmestais 
daiktais. Jie numatė, kad pas 
ją iš visų plyšių dolerinės žiū
ri.

Besirausdama į jos istoriją 
toliau, policija pagaliau įsiti
kino, jog moteriškė turėjus 
turto ir kad ji apvogta. Daly
kas dėjęsis štai kaip-:

Pereito antradienio vakarą 
pas Mrs. Jones užėjus Miss 
Frieda Poliener, sena jos pa
žįstama, kasininkė iš varžybų 
parduodamų rakandų krautu
vėj, 569 W. 125th St., N. Y. 
Ji atnešus Mrs. Jones stiklinę 
slyvų, sakydama, jog tos sly
vos pagelbės jos miegui. Jinai 
pavalgius tų slyvų ir ištiesti 
taip stipriai ir ilgai miegojus, 
kaip niekada pirmiau. Bet at
sikėlus neberadus savo po dė
že anglies pakištų $10,000. •

Nusigandus moteriškė pasi
skubinus į policiją, bet vos išė
jus iš namų ji sutikus minė
tos krautuvės savininką Has
sett, pas kurį slyvų atnešėja 
dirba. Jinai jam pasisakius sa
vo bėdą. Bet jis su kasininke 
perkalbėję ją, sakydami, 
“neik pas policiją. Grįžkime 
ir pajieškokime pinigų.” Jie 
sugrįžę. Parėjus, jis jai rodęs 
ženklus, kad durys buvusios 
atplėštos, bet pinigų visgi ne
rado.

Po to Mrs. Jones vistiek nu
ėjo policijon, o toji paėmė 
likusias slyvas tyrinėti ir po 
to areštavo Hassett ir jo kasi
ninkę Poliener. Padarius kra
tą Hassett’o krautuvėje rasta 
Mrs. Jones vardu išrašytų 14 
bankų knygelių, rodančių 
$35,000 bankuose. Taipgi ras
ta nepaliūdytas testamentas, 
kuriuomi Mrs. Jones neva pa
liekanti Hassett’ui $15,000 po 
savo mirties.

randavojimaT
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys su garadžiu. Didelis kambarys, 
tinkamas vienam arba dviem asme
nim. D. Naujokas, 86-11 — 135th 
St., Richmond Hill, N. Y.

PASIRANDAVOJA
Pasirandavoja 5 kambarių apart- 

mentas. Visi kambariai šviesūs, nau
jai išdekoruoti. 126 Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. Vienas blokas nuo 
14th St. Subway. Randa tik $25 į 
mėnesj. (59-64)

REIKALAVIMAI
Reikalingas pasiturintis geras 

darbininkas — apsukrus gaspado- 
rius prie vasarotojų ūkės. Vaikinas 
ar našlys ne jaunesnis 50 metų at- 
sašaukite. — M. T. Barteli, Ulster 
Park, N. Y. (61-62)

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 6 šeimynų namo. Dėl mokes- 
ties susitarsime. Šaukite EVergreen 
2-8855. (59-61)

Laisves Radijo Davė 
Sveikatos Patarimų
Kovo 12-tą įvykusioj Lais

vės Radio Programoj ir vėl tu
rėta kas naujo. Tai buvo Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus glaudi pre- 
lekcija apie sveikatą, su pata
rimais, kaip saugotis “šalčių” 
ir kaip užsilaikyti tiems “šal
čiams” juos pagavus.

Eva Mizarienė, anaunseris, 
perdavė Brooklyno ir apylin
kės lietuvių žinias. R. Mizara 
buvo tos dienos vėliausiu žinių 
pranešėju. Taipgi turėta ir 
dainų.

Laisvės Radio Programos 
būna kas ketvirtadienio vaka
ro 6:30 iš stoties WBYN, 1430 
k les.

Kiekvienas širdingas Ame
rikos lietuvis privalo aukoti 
Raudonajam Kryžiui. Kiekvie
nas trokštantis Amerikai greit 
laimėti karą privalo aukoti 
Raudonajam Kryžiui. Nes 
Raudonasis Kryžius gelbėja 
sužeistuosius ir šelpia karo nu
kentėjusius žmones Amerikoje 
ir užsieniuose.

Kur til< matote Raudonojo 
Kryžiaus kolektorius, nepraei
kite nepaaukavę.

“Laisvė” taipgi yra Raudo
nojo Kryžiaus įgaliota rinkti 
aukas. Kuriems parankiau 
paaukoti Raudonajam Kry
žiui per “Laisvę”, galite tai 
padaryti.

Browderio Gyvenamojo Mies
to Unijos Pasisakė už Jo 

Išlaisvinimą

Amerikos Moterų, M ėdi kalio 
Rezervo Korpusas vyriausia 
rūpinasi paruošti moteris tei-i 
kiniui pirmosios pagalbos, bot 
daugelyje vietų pradedami ir 
kiloki kursai, ko pirmiau Be
mokindavo. Apart paprasčiau
sios ir jau aukštesnės pirmos 
pagalbos klasių, mokina mili- 
tariško muštro ir taktikos, am-

Stanley Teatre
“Tanya”, kaip atrodo, irgi 

padarys gerą rekordą Stan
ley Teatro, 7th Avė. ir 42nd 
St., Now Yorko. Rodoma jau 
antra savaitė ir sulyg skai
čiaus lankytojų matosi, kad 
jai gerai sekasi New Yorko.

bulanso technikos, klinikos pa
dėjėjas, ligoninėms reikmenų 
parnešėjas, kareivinių centrų 
prižiūrėtojas, oriai vystės, ra-! 
dio telegrafo, šaudymo, moto
rų mechanizmo, kalbėtojavi-! 
mo, mitybos, namų- vedimo,! 
mezgimo ir daugelio kitų da
lykų. i

Registruotis ir daugiau in-i 
formacijų gauti galima 541 j 
Leonard St.

Laivyno šalpos fondui ruo
šiamam vakare kovo 10, Ma-1 
dison Sq. Gardene, programoj i 
dalyvaus paskilbę judžių akto-į 
riai— Janet Gaynor, Mima! 
Loy, John Garfield.

Greta “Tanios” rodoma ke
lios trumpos filmos. Viena iš 
tų yra iš Slavų Konferencijos, 
įvykusios Maskvoj. Joj girdi
mo kelių šalių žymius asme
nis kalbant už slaviškų tautų 
vienybę ir sumušimą hitleriz- 
mo. Kalba generolas Janušai- 
tis iš Lenkijos: profesoriai 
Dzenek Needly ir Ondra Lvso- 
gorsky iš Čechoslovakijos: 
Radule Stijensky iš Juodkalni
jos; Dr. Stojano iš Bulgarijos; 
N. Vlakhov iš Maced on i jos. 
Yurosalai iš Kroatijos, taipgi 
Aleksejus Tolstoy ir kiti.

Biznieriai, skelbkite savo bizni 
dienraštyje “Laisvėje”!

Kviečia Jus
Til< šiom savaitėm suėję į 

pusininkus Stanley Masiulis ir 
Joseph Makola taverno bizny
je, 518 Grand St., Brooklyno, 
ruošia šaunią parę pavaišinti 
savo kostumerius. Parė įvyks 
šį šeštadienį, 14 dieną kovo 
(March).

Stanley Masiulis ir Joseph 
Makola kviečia visus brookly- 
niečius atsilankyti į Joseph 
Makolos įvesdinimo į partne
rius su Masių Ii u parę.

Yra paruošta skanių valgių 
ir Masiulis su Makola malo
niai kviečia visus brooklynie- 
čius užeiti, o būsite puikiai 
priimti.

Jacob Baron, 54 m., išdir
bęs 22 metus valdiškoj įstai
goj taksų kolektoTiumi, per
eitą antradienį tapo įkaitintas 
priėmime $750 kyšio nuo Uris 
Sales Corp, viršininko Samuel 
Uris, 222 Fourth Ave., N. Y.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Pirkite Tiesini iš 1-mo 

Mortgačierlaus 
LONG ISLAND

4 šeimynų, Rosedale, ką tik per- 
budavotas, plotas 100x100. Randų 
neša $2150, parsiduoda už $11,000.

4 šeimynų, Franklin Square, ką tik 
perbudavotas, plotas 100x225, didelė 
barnė, randų neša $2,550, parsiduo
da už $11,000.

BROOKLYNE.
6 šeimynų mūrinis namas, Grcen- 

pointėje, prieš bažnyčią nuo 8th 
Ave. Subway tik 1 blokas. Reika
linga nedidelių pataisymų. Kaina 
$3,250.

2 šeimynų, 607 E. 42nd St., (arti 
Avė. D.) 4 kambariai apačioje, 5 
kambariai viršui, randa $37.00. Tik 
nupentinti tereikalinga. Arti Sub
way ir prie katalikiškos mokyklos. 
Kaina $4,250.

2 šeimynų, atskiri įėjimai, 2137 
E. 5th St. (Arti Avė. D) 2 karam 
garadžius. Reiktų tik nupentyti Kai
na $6000.

Yra V kitų bargenų. Lengvi išmo
kėjimai. Šaukite ar rašykite:

ADAMS FISHER,
32 Broadway, N. Y. C.
Telefonas WH 4-4622.

Westchester Apskrities CIO 
Taryba, kurios centras randa
si Yonkerse, New Yorko prie
miestyje, vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioj prašoma 
tuojau išlaisvinti Browderj.

Rezoliucija plačiai atžymė
ta vietinėj Yonkers spaudoj, 
kadangi Browderis ten gyve
no prieš įkalinimą.

Lavina Moteris Šalies 
Gynimo Pareigom

Visokiems apsigynimo dar
bams, kaip namie, taip patar
navimui kariuomenei frontuo
se bus reikalinga moterų tal
ka. Dėlto joms paruošti, pra- 
lavinti po visą šalį veikia įvai
rūs kursai. Brooklyne jų taip
gi yra įvairiausių.

ME Ml — IHOT1 —1>1

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų
1 Bankictų, Vestuvių, Susirinki

mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

JONAS
512 Marion

Iš senų padarau 
n a ujus i paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

[ IT’S rJ U ST no :
TINDING MONEY! 1

Kamp. Broadway ir Stono Avo. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenniore 5-6191

Religijiniu daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

ANTRA DIDI SAVAITE!
Artkino 1‘cistato — LUBOV ORLOVA, “ Volga-Volga” žvaigždę

“TANYA”
Diriguota Gregorio Alcxandrovo — Muzika lt>aac’o Duuajevskio 

TIK ČIA: “ATSAKYMAS IŠ RAUDONOSIOS AIKŠTES“ • 
Juozo Stalino kalba dėl pergalės.

Tain pat: “All Slavs Unite!“ — Visų slavų vienybė prieš Hitlerį.

Nuolat nuo 9 A. M. 2.">e. iki 1 1’. M.STANLEY THEATRE .......K“-N'v
RODOMA VIDUNAKTI KAS SESTADIRNJ !

115 WKVYS.

VIENINTĖLIS RODYMAS NUPIGINTOMIS KAINOMIS

"Girl From Leningrad” "HELENE”
su ZOYA FYODOROVA didis žmogiškas dokumentas
Extra: “To the Jews of the, World” ir Sovietų Karo žinios.

VĖLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

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

<♦>

<♦>
GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

<!>

<♦>

totai 
adresas-

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tei. EVergreen 4-9508
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