
.............................—n;-1--?-• Į.' .... nį^iifįM

KRISLAI
Devyniomis gyvybėmis.
Įsi piršo pabučiuot Į 

barzdą.
Spaudos galybė.
Vyskupas ir Willkie.
Gelbėkime lojalistus.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visų “Lais- 
. vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu.

Clevelando menševikams 
baisiai nepavyko. Karpius 
neleido jiems dalyvauti su
rengime bankieto kruvina
jam Smetonai.

Visai kitaip išėjo su bro
liais menševikais (keleivie- 
čiais ir naujieniečiais) Pitt- 
sburghe. Skaitau ir džiau
giuos, linksma ir man.

Ponai Bakanas ir Dargis 
įeina į komitetą surengimui 
puotos pagerbti Smetoną. 
Argi ne garbė menševi
kams? Argi ne didžiausias 
jų laimėjimas?

Dabar jie oficialiai ir 
garbingai galės Smetonai 
pabučiuoti barzdon!
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Naziai Verčia Ispa
niją Praleist Juos 
Užpult Gibraltarą

Gibraltaras—Svarbūs Ang
lam Vandenų “Vartai”

Graikai Būsią Greit 
Priversti Pasiduot, 

Sako Vokiečiai

Sakoma, kad kiekviena 
katė turi devynias gyvybes. 
Kiek tame tiesos yra, nieko 
nesakysiu.

Bet aš dabar visiškai ir 
galutinai įsitikinau, kad 
kiekvienas s m e t o nininkas 
turi daugiau kaip devynias 
gyvybes. Kaip kitaip galima 
būtų išaiškinti tuos jų su
šaudymus ir tuos jų prisi
kėlimus iš numirusių?

Skučas ir

Vichy, Franci j a. — Vo
kiečiai verstinai reikalauja, 
kad fašistinė Ispanijos gene
rolo Franco valdžia praleis
tų 50 iki 90 tūkstančių vo
kiečių kariuomenės per is
panų žemę užpulti anglus 
Gibraltaro tvirtumoj. — Iš 
Gibraltaro anglai kontro
liuoja vandens angą tarp 
Viduržemio Jūros ir Atlan
to Vandenyno.

Rudolfas Hess, pirmas po 
Hitlerio nazių vadas, atskri
do su tokiu reikalavimu į 
Madridą, Ispanijos sostinę.

Ispanijos užsienių reikalų 
ministeris Suner, kaip pra
nešama, dCr 
kiečių praleidimą per ispa
nų šalį prieš Anglų valdomą 
Gibraltarą. \

ojasi už vo- Nepavyks jiems iš numirusių prikelti tą Lietuvos liaudies priešą

— LurnįB

Vokiečiai Nuskandinę Penkis Graikijos nuo vokiečių, kaip 
sako, pranešimas iš Cesme, 
Turkijoj. Anglai turėsią 
Graikijoj palikt daugį savo 
kanuolių ir kitų karo pabū
klų, kurie tad ir teksįą vo
kiečiam, nors gal sugadinti.
Bėgsiąs Graikijos Kakalius 

Su Valdovais >
Du kariniai laivai naikin

tuvai jau stovi priruošti iš
gabeni Graikijos karalių 
Jurgį II, jo šeimą ir aukš
tuosius valdininkus iš Grai- 

l kijos sostinės Athenų į Kre-

Angly Laivus
Berlin, bal. 22.—Vokie

čiai pranašauja, kad greitu 
laiku visai iškriks graikų- 
anglų frontas Graikijoje, 
gal per 48 valandas. Vokie
tijos politikai spėja, kad 
Graikijos valdžia po poros 
dienų prašys vokiečius su
stabdyt karo veiksmus prieš 
ją ir taikytis.

Vokiečių komanda prane
ša, kad jų orlaiviai bombo
mis sunaikino penkis anglų tos salą arba į Egiptą.

Štai ir vėl visiems nau
jiena. Tuojau po perversmo 
buvo klerikalų, smetoninin- 
kų ir menševikų spaudoje 
paskelbta, kad
Povilaitis buvo pastatyti 
prie sienos ir supiškinti.

Bet už kelių savaičių 
“Tėvynė” pranešė, kad jie 
tebėra gyvi ir sveiki, tik 
perkelti iš militarinio kalė
jimo į paprastą.

Bet dabar, bal. 18 dienos 
“Naujienose” rašo “vienas 
žymus karininkas,” kad 
Skučas ir Povilaitis vėl tapo 
sušaudyti.

Vėl turime laukti, kada 
jie vėl atsiras kur nors gy
vi. Tai kas, kad Lietuvos 
vyriausybė po dvi jų gyvy
bes jau atėmė: dar jiems li
ko po kokias septynias.

Amerikos komercinės spau
dos galybė nesvietiška. Jei
gu ji užsimano, tai kaip be
regint žmonėms įkalba bet

Dabar daugybė Amerikos 
žmonių jau serga karo is
terija. O tai vis spaudos 
nuopelnas.

Stambieji laikraščiai jau 
pradėjo raginti valdžią ka
riniais laivais lydėti komer
cinius laivus ir gabenti An
glijos karo reikmenis. Tas 
aiškiai veda prie oficialio 
įtraukimo į karą ir siuntimo 
Amerikos armijos Europon.

Daugybė žmonių bus ap- 
glūšyti. O to reikia valdžiai, 
idant įtraukti kraštą į sker- 
dynę. Spauda paruošia ke
lią.

Generolas Taikys Kasyklų 
Bosus su Mainieriais

Washington, bal. 22.— 
Prezidentas Rooseveltas pa
vedė generolui Watsonui 
taikyt minkštųjų angliaka- 
syklų savininkus iš pietinių 
valstijų su streikieriais.

Unijos Protestuoja 
Prieš Žudymą Ispa

nijos Kovotojų

KARO KURSTYTOJAI Gal Naziai Briausis
PRIEŠ SOVIETUS

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad , Anglija ir 
Amerika vis dar tikisi su
kurstyti Japoniją karan 
prieš Sovietų Sąjungą; to- 
todėl jodvi mažina svarbą 
nekariavimo - *bepusiškumo 
sutarties tarp Sovietų ir Ja
ponijos.

Per Turkiją prieš 
lraqą ir Suezą

NĖRA VILTIES APGINT 
GRAIKIJA, SAKO ANGLAI
London, bal. 22.—Anglai 

beveik prarado viltį, kad jų 
ir graikų narsa galėtų iš
gelbėti Graikiją nuo vokie
čių. Graikai ir anglai tris 
kartus daugiau išžudą vo
kiečių negu vokiečiai—ang
lų ir graikų, bet vokiečiai 
turi milžiniškai daugiau ka
riuomenės, tankų ir kitų ka
ro pabūklų.

Jugoslavijos Ex-Kara!ius 
Pabėgęs j Palestiną

Bern, Šveic. — Praneša
ma, kad buvęs Jugoslavijos 
karalius Petras II su savo 
ministeriais pabėgo į Pales
tiną.

i Nuskandinti Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 
Siuntiniai Graikam

Seattle katalikų bažny
čios vyskupas Shaughnessy 
baisiai įžeidė poną Willkie.'tiko su dviem Graikijos lai- 
Mat, Shaughnessy pasakė, [vais, kurie gabenosi Ameri- 
kad Willkie melavo per rin-.kos Raudonojo Kryžiaus 
kimus. Žadėjo žmonėms vie-Reikmenis 2-jų milionų dol. 
ną dalyką, neva buvo prie-,vertės. Suprantama, kad 
šingas Roosevelto politikai juos nuskandino vokiečiai, 
įtraukti Ameriką į karą, o Tų dingusių laivų vardai— 
dabar Rooseveltui talkinin-,“Cassandra Lululis” ir

“Gregoris.”

Washington. — Perdaug 
ilgai nėra žinios, kas atsi-

reikalauja, kad 
atsiprašytų. O 

atsako: Pasiskai- 
prakalbas, kurias

kauja.
Willkie 

vyskupas 
vyskupas 
tyk savo
pasakei per rinkimus, ir įsi
tikinsi, jog aš sakau teisybę.

Labai retai mes turim-e 
progą atiduoti kreditą vys
kupui ar kunigui, nes jie la
bai retai kredito užsitar-

ORAS.—Giedra ir vėsiau. 
nauja. Tačiau šitam atsiti
kime vyskupas Shaughnes
sy vertas mūsų pagyrimo.

x Taipgi atiduosųne kredi
tą Bostono kardinolui 0’-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

New York. — Daugelis 
•čionaitinių darbo unijų pa
siuntė protestus Amerikos 
valdžiai ir Francijos amba
sadoriui Washingtone, kad 
francūzų valdininkai nužu
dė Verne t d’Ariege koncen
tracijos stovykloje 150 na
rių Tarptautinės Brigados, 
kovotojus už Ispanijos res
publiką prieš generolą Fran
co, Hitlerį ir Mussolinį.

Darbininkų organizacijos 
taipgi protestuoja, kad Vi
chy Francijos valdžia išda- 
vinėja belaisvius kovotojus
už Ispanijos respubliką į tartis tarp darbininkų ir fa- 
nagus Mussolinio ir Hitle- brikantų reikią įrašyti, kad 
rio, kur jiem tikrai gręsia darbininkai 
mirtis.

HILLMAN PERŠA PA
NAIKINT STREIKUS 

KARO DARBUOSE
Washington. — Sidney 

Hillman, valdiškas karinių 
darbų direktorius, piršo se- 
natinei komisijai, jog į su-

ANGLU KARO LAIVAI 
KRIUŠINO TRIPOLI

laivus ir su jais nugramzdi
no “čielas anglų armijos di
vizijas.” Sako, kad anglai 
tais laivais mėginę pabėgt iš 
Graikijos į Egiptą. Penki 
nuskandinti anglų laivai tu
rėję 25 tūkstančius tonų 
įtalpos, kaip teigia vokie
čiai. Be to, jie sužeidę šešis 
kitus kareivinius anglų lai
vus ties Graikija. O sekma-1 
dienį vokiečių bombininkai 
sunaikinę 33 tūkstančius to
nų anglų ir graikų laivų.

Graikai Kelią Riaušes 
Prieš Savo Valdžią

Berlin, bal. 22. — Vokie
čiai praneša, jog Graikijos 
sostamiestyj Athenuose 
žmonės kelią riaušes ir da
ro demonstracijas, reikalau
dami, kad jų valdžia Laiky
tųsi su Vokietija. Panašūs 
sujudinimai einą ir kituose 
Graikijos miestuose, kurie 
dar nėra užimti vokiečių.

Pirejuj, Athenų prieplau
koj, žmonės kerštingai de
monstravo prieš bėgančius 
iš Graikijos į laivus anglų 
karius, kaip kad paduoda 
vokiečiai.

London. — Anglų politi
kai spėja, jog vokiečiai rei
kalaus, kad Turkija per sa
vo žemę praleistų juos už
pult Iraqa ir anglų valdomą 
Suezo kanalą.—Iraq yra ne
va nepriklausomas kraštas, 
bet anglų viešpataujamas. 
Jis turtingas žibalo šalti
niais. Tas žibalas plukdo- 
įmas požeminiais vamzdžiais 
į anglų valdomą Palestiną ir 
į francūzų Syriją.

Dar nėra žinios, ar vo
kiečiams pavyks taip įbau- 
gint Turkiją, kad ji praleis
tų jų armiją, ar turkai mė
gins kariniais veiksmais pa
stot kelią vokiečiam.

Turkai {žiūri Didesnę Ang
lam Nelaimę, Kaip Dunkirk"

Istanbul, Turkija, bal. 22. 
—Turkai spėja, kad mėgi
nančius laivais iš Graikijos 
išsikraustyti anglus ištiks 
didesnė nelaimė, negu an
dai Dunkirke, kuomet ang
lai, vokiečių vejami, buvo kosj apsupę 150 tūkstančių 
priversti laivais bėgti iš graikų kariuomenės, kuri

ITALAI APSUPĘ 150,000 
GRAIKŲ

Roma, bal. 22.—Italai sa-

Francijos.
Pasak turkų, dar 50 iki 80 

tūkstančių anglų kariuome
nės dabar traukiasi iš Grai
kijos karo fronto ir stengia
si pasiekt prieplaukas, iš 
kurių tikisi pasprukt laivais 
į Egiptą.

nepaspėjus pabėgt iš pieti
nės Albanijos ir iš Šiaur-va- 
karinio Graikijos kampo.

nestreikuosią, 
•bet per derybas su samdyto
jais susitaikysią dėlei savo 
reikalavimų. Hill m a n a s, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos pirmininkas, žadėjo taip 
pasidarbuot, kad bėgyje še
šių savaičių iki šešių mėne
sių visai nebūtų streikų 
.įmonėse dirbančiose karo 

niautu picini- |rgįkmenis Amerikai ir An- 
svai įausiąją q jejgU kitaip nega- 
ivaiutę Bvy"[lifna būtų sutaikyt darbi-' 

-- — ■ ninku su. samdytojais, tai 
Hillmanas sutinka, kad val
džia, galų gale, pasiųstų ka
riuomenę ir perimtų tokius 
fabrikus į savo žinybą.

Cairo, Egiptas, bal. 22.— 
Anglai sako, kad jų karo 
laivai didžiausiomis kanuo-'; 
lėmis per 42 minutes pleški- ■ 
no Tripolį, ; 
italų-vokiečių karinę sto-1 
vykią Libijoj, 
storio šoviniais pataikė į še-j 
šis prekinius italų laivus 
į vieną naikintuvą.

AMERIKA VEIKSMAIS PA
DĖSIANTI ANGLAM 

LAIMĖTI KARA
London, bal. 22.—Ameri

kos ambasadorius Anglijai, 
Johnas G. Winant pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos 
veiksmais padės anglam “vi
siškai laimėt karą” prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Graikai Aukojasi, Begelbė- 
dami Anglus

Graikų kariuomenė pasi
aukoja; jinai mėgina sulai
kyt vokiečius ir tuo būdu iš
gelbėt bėgančius anglus. Bet 
ir tai vargu begalėsianti an
glų kariuomenė paspruktiš

VOKIEČIAI VIS TOLIAU 
ŽENGIĄ PIRMYN, SAKO 

NAZIAI
Berlin, bal. 22.—Vokiečiai 

teigia, kad jie užėmę dar 
vieną Graikijos geležinkelio 
miestą Karditsą ir toli nu
žygiavo į pietus nuo Laris- 
sos. Vokiečių bombininkai 
stengiasi užkirsti anglam 
pabėgimą laivais per Volos 
prieplauką, į pietų rytus 
nuo Larissos.

ir

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
GRAIKU SALA

London, bal. 22. — Anglų 
orlaiviai audringai bombar
davo vokiečių prieplaukas 
Havre ir kitas, Francijoj.

Anglai Sako, Vokiečiai Anglija Norėtų, kad
Briaujasi Pirmyn 

Į Rytus Egipte
Graikų Armija Bėgtu

Istanbul, Turkija, bal. 22. 
—Turkai praneša:

Vokiečiai savo greitlai- 
viuose užpuolė ir užėmė 
Graikijos salą Samotraki- 
ją, arti Turikjos; jie taipgi 
atakavo graikų salą Lem
nos, netoli Dardanellų. Jei
gu vokiečiai užimtų Lem- 
nosą, jie galėtų viešpataut 
Dardanellų protakai, tarp 
Juodosios ir Viduržemio

Bern, šveic. — Graikijos 
valdžia pergabeno savo 
auksą į Egiptą, anglų vy
raujamą kraštą.

Roma. — Italai sakosi -jiu- 
skandinę du prekinius ang
lų laivus, 21,000 tonų.

Bern, Šveic. — 60 Jugos
lavijos orlaivių pabėgo nuo 
vokiečių į Sovietų Sąjungą.

“LAISVES” 30 METU JUB1LEJAUS REIKALU
Šiomis dienomis gavome sekamai aukų:
Nuo Montreal, Canada, Draugų, $25.00.
Nuo Toronto, Canada, Draugų, $21.50.
A. A. New York City, N. Y., $1,00.
Berželis, New Jersey, $10.00.
Juozas Ruseckas, Brooklyn, N. Y., $1.00.
Grasilda Paršonienė, Brooklyn, N. Y., $2.00.
Rapolas čiuberkis, So. > Boston, Mass., $5.00.
Juozas Šukys, So. Boston, Mass., $2.00.
Juozas Vaškys, Quincy, Mass., $1.00.
L.D.S. 50 kuopa, Brooklyn, N. Y., $5.00.
Širdingai tariame ačiū! Lauksime daugiau pasveikini

mų, nes šie visi 1941 m. laikomi Jųbįįejiniais metais.
“L.” Administracija.

Cairo, Egiptas, bal. 22.— 
Anglai praneša:

Vokiečių-italų kariuome
nė pradėjo žygiuoti pirmyn 
nuo Solumo toliau į 
Egipte prieš Anglus.

rytus

London, bal. 22. — Anglai 
pripažįsta, kad, turbūt, pri
sieis jiem ištraukt savo ka
riuomenę iš Graikijos.

Anglai norėtų ir graikų 
kariuomenę išplukdyti iš 
Graikijos į ' Egiptą kovai 
prieš vokiečius ir italus.Vokiečiai Praneša:

Berlin, bal. 22.—Vokiečių- 
italų kariuomenė pastūmė 
anglus atgal į rytus nuo So- miškų New Jersey, Pennsyl 
lumo, Egipte; padarė daug 
nuostolių anglam; suėmė di
doką skaičių anglų karei
vių ir keturis oficierius.

Vokiečiai skaudžiai ątmu- 
šė anglus, kurie iš Tobruko, 
Libijoj, bandė kontr-atakuot 
vokiečius.

Trenton, N. J.—Gaisrai

vanijoj, Marylande- ir ke
turiose kitose rytinėse vals
tijose padarė du milionus 
dolerių nuostolių.

busLondon. — Karas 
dar ilgas ir baisus, sakė 
Churchill, anglų premjeras.
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$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00 
$6.00 
$3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

. Act of March 3, 1879.

Ateitis Labai Tamsi
Chicagos “Vilnis” (bal. 19 d.) kalba 

apie prospektus po Jugoslavijos pasida
vimo. Dienraštis sako:

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..............
United States, six months ...........
Brooklyn, N Y., per year _______
Brooklyn, N. Y., six months .......
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months —

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Antras puslapis l'a'isve Trečiad., Balandžio 23, 1941
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pasigrobs bulgarai, kitą dalį Vengrija, 
šis tas klius Italijai. Ir taip visa ta vals
tybė bus išparceliuota, o jei serbams, ku
riuos vokiečiai fašistai ypatingai neap
kentė, dar liks kiek žemės, tai ant jų bus 
uždėta sunkiausi pančiai.

“Ateitis labai tamsi. Naciška Vokieti
ja džiūgauja. Bet tas jos džiūgavimas nė
ra amžinas. Vokietija, kuri pavergė tiek 
daug valstybių, panaši į tą burtininką, 
kuris nepajėgs sugromuliuoti vis naujus 
ir naujus milionus žmonių, kuriuos ji pa
ti uždegė kerštu ir neapykanta.”

Anna Louise Strong

Raudonoji Armija ir Lietuvos Liaudis

Socialdemokratiniai Judošiai 
Pirmutiniai

New Yorke gyvuoja Socialdemokrati
nė Federacija, kuriai vadovauja Lee, On- 
eal, Cahn ir kiti menševikai. Daugiau
sia jie spiečiasi apie žydų menševikų lai
kraštį “Forwards”.

Šita Federacija bal. 20 dieną laikė kon
ferenciją ir atvirai išėjo už traukimą 
Amerikos į karą. Rezoliucijoje ne tik už
ginama, bet stačiai reikalaujama, kad 
mūsų valdžia tuojaus kariniais laivais 
lydėtų tavorinius laivus ir viską atvirai 
gabentų Anglijai.

Taip buvo pirmam pasauliniame kare, 
taip yra dabar: socialdemokratiniai ju
došiai pirmutiniai darbuojasi skerdynės

Amerikos Žmones ir “Convoys”
Kad ir karščiausia spaudos ir valdžios 

propaganda už karą dar nepajėgė visiš
kai apglūšyti Amerikos žmonių. Jie te
bėra priešingi įtraukimui šios šalies į 
karą.

To negali paslėpti nei taip vadinamas 
“Viešos Opinijos Institutas”, arba “Gal
lup Poll.” Sako, buvo žmonėms pastatyti 

’du klausimai: vienas, kaip jie atsineša 
linkui lydėjimo tavorinių laivų (arba 
“convoys”), o kitas klausimas, ar jie pri
taria Amerikos armijos siuntimui Euro
pon.

Prieš konvojus arba laivų lydėjimą 
balsavo 67 nuošimčiai užklaustųjų, o 
prieš Amerikos armijos siuntimą Euro
pon pasisakė net 79 nuošimčiai. Tad aiš
ku, kad šios šalies žmonės milžiniškoj 
daugumoj griežtai tebestovi prieš karą.

Tačiau mūsų valdžia kasdien traukia 
arčiau prie karo. Nesiskaitoma su liau
dies valia ir norais. Rooseveltas išrink
tas keturiems metams ir jis dabar nau
dojasi diktatoriškomis galiomis. Kon- 
gresmonai ir senatoriai taip pat nebeat
sako prieš liaudį ir elgiasi taip, kaip 
jiems patinka.

“Vakar jugoslavų armijos kapituliaci
ja buvo jau įvykęs faktas. Naciai nepri- 
pažysta jugoslavų valdžios ir turį reika
lo tik su armija. Per dešimtį dienų ju
goslavų armija kovojo, kiek tik sąlygos 
jai leido. Nei Anglija, nei Amerika, ku
rios labiausia norėjo, kad Jugoslavija ka
riautų, nesuteikė ir negalėjo suteikti jai 
jokios paramos. Milionas Jugoslavijos 
kareivių, su labai silpna aviacija, nega
lėjo atsilaikyti prieš vokiečių šturmuoto- 
jus ir bombininkus. Didesnieji Jugosla
vijos miestai, visų pirmiausia Belgradas 
paversta griuvėsiais.

“Jugoslaviją Vokietija traktuos taip, 
kaip ji traktavo Čechoslovakiją ir Len
kiją. Klerikališki kroatai, kurie jau se
niai tupėjo Hitlerio vežime, susilaukė sa
vo “nepriklausomybės”. Dalį Jugoslavijos

Graikija, Matyt, Bus Sumuš
ta, Sako “Raud. Žvaigždė”
Maskva. — Raudonosios 

Armijos laikraštis “Raudo
noji žvaigždė” rašo:

“Dabar jau tik laiko klau
simas, kada Graikijos armi
ja bus sumušta, jeigu anglai

Dabar Aišku, iš Kur Ateina 
Melai apie Lietuvą

Labai dėkui Chicagos kunigų “Drau
gui”. Bal. 18 dienos laidoje jis patvirti
na tai, ką mes seniai sakėme: Pikčiausi 
melai apie laisvą Lietuvą plaukia iš Ber
lyno per nūzių agentus. “Draugas” pasa
ko, kad pastaromis dienomis prasiliejęs 
upelis melų apie neva kankinimus Lietu
vos kalėjimuose ir žudymus žmonių pra
sidėjo Berlyne. Sako: “Mūsų korespon
dentas iš Berlyno atsiuntė šiuos davi
nius.” Vadinasi, “daviniai” atėjo tiesiai iš 
po Hitlerio skverno.

Mes nesakome, kad Lietuvoje nėra nei 
vieno suareštuoto. Suareštuotų, aišku, 
yra. Juk beveik visas Smetonos vyriau
sybės aparatas susidėjo iš vagių, žmog
žudžių ir liaudies kankintojų. Šnipų bu
vo privisę, kaip skruzdėlių. Visas viešo
sios ir slaptosios policijos aparatas buvo 
rankose išsigimusių budelių.

Ne visi jie spėjo pasprukti pas Hitlerį. 
Juos reikėjo sulaikyti ir patupdyti į ka
lėjimus.

Kas tuos kalėjimus įsteigė? Ogi krik
ščionys demokratai ir smetonininkai. 
Per dvidešimts su viršum metų jie ge
riausius liaudies sūnus pūde ir žudė ka
lėjimuose. Dabar patys juose atsidūrė.

Vadinasi, kasė duobę kitiems, o patys 
įkrito. Mes visada sakėme^ kad taip bus. 
Mes visada perspėjome Lietuvos liaudies 
kankintojus, kad kada nors “sudna die
na ateis”. Ji dabar atėjo. Kriminalistai 
turi atsakyti už savo kriminalystes.

Bet iš Berlyrio nazių agentų siunčia
mi čionai klerikalų, smetonininkų ir men
ševikų spaudai “daviniai” apie kankini
mus Lietuvos kalėjimuose yra bjaurus iš- 
mislas sukurstymui Amerikos lietuvių 
prieš savo gimtinį kraštą ir lengvesniam 
iškraustymui jų kišenių. Kaip pasirodo, 
Amerikos lietuviai nebeduoda pinigų 
smetonininkams ir klerikalams. Tad rei
kia ką nors išgalvoti, idant juos sujaudi
nus. Tad štai ir pasipylė tie melai.

Štai daugiau prisikėlimų iš numirusių. 
Atsimenate, klerikalų spauda labai pla
čiai rašė apie Lietuvos klerikalų šulą 
Bistrą. Sakė, kad jis mirė kalėjime. Po
teriai buvo kalbama ir mišios laikoma 
už jo nelaimingą dūšią, idant ją išgelbė
jus iš pragaro (nes kiekvienas juodas 
klerikalas turės eiti į pragarą už savo 
griekus). Gi bal. 8 dienos “Drauge” sako
ma: “Bistras dar nėra miręs.”

Atsimenate taipgi apie buvusios Šaulių 
Sąjungos lyderį Saladžių. Sakė, kad jis 
“nebeiškentė” ir pasikorė. Dabar “Drau
gas” pripažįsta, kad Saladžius “tebėra 
gyvas.”

Taipgi pamenate apie “sušaudymą” 
Rusteikos. Dabar “Draugas” pripažįsta, 
kad ir Rusteika “tebėra gyvas.”

Tai kur tas Lietuvoje teroras? Ką ten 
sušaudė arba nužudė, jeigu visi sušaudy
ti ir nužudyti tebėra gyvi?

Gaisrai ir Rūkoriai
Atėjo pavasaris ir prasidėjo plėškėji- 

mas miškų. Gaisrai nespėjami užgesyti. 
Jie kasmet sunaikina daugybę miškų. 
Kai kur nušluoja miškuose arba prie 
miškų namus. Kraštui nuostoliai milži
niški.

Visų yra pripažinta, kad tik su mažo
mis išimtimis, šitie gaisrai kyla dėl rū
korių neatsargumo. Užsidegė jis pypkę 
arba cigaretą ir degantį degtuką nus
viedė į mišką, į krūmus arba sausą žolę. 
Arba dar tebedegančio cigareto galą nu
metė ir uždegė mišką.

ir graikai nepajėgs išlaikyt 
strateginiai svarbių pozici
jų. O nukariavimas Graiki
jos sudarys rimtą pavojų 
Egiptui,” kuris yra anglų 
kontroliuojamas. • <

Kas liečia Jugoslavijos 
pasidavimą, tai “Raudonoji 
Žvaigždė” sako:

“Jugoslavų armija išlaikė 
savo garbę kaipo kariauto
jai. Jinai kovojo iki pasku
tinio momento, bet vokiečiai 
turėjo perdidelę karo jėgų 
persvarą prieš jugoslavus.”

Raudonoji Armija ir 
Liaudis

Prieš tūlą laiką “Laisvė
je” tilpo pradžia brošiūros 
“The New Lithuania.” Dėl 
susibūrusiu kitais klausi
mais raštų, mes jos negalė
jome baigti spausdinti. Da
bar vėl pradedame ir,spaus
dinsime atskirais straips
niais. Brošiūrą parašė žy
mioji amerikietė žurnalistė 
Anna Louise Strong. Lietu
vių kalbon išvertė Juozas 
Byronas.—Red.

h--------------------------------------- -—. i 
.dar nebuvo tarybinė. Bet į 
juos buvo žiūrima, kaipo į 

)“mūsų didžiuosius santarvi
ninkus (p a g e Ibininkus),” 
kurie įmaršavo j Baltijos 
valstijas, kad sustiprint ap
sigynimą ir apsaugot nuo 
Europos karo.

■ | To savaime užteko, kad 
: jie būtų nuoširdžiai priima- 
: mi, nes Baltijos liaudis, 
: kaip ir kita liaudis su pasi

baisėjimu žiūri į karą, ku
ris grūmoja nušluoti visą 
Europą ir apglėbti visą pa-

Prasidėjo, žinoma, su at- šaulį. Lietuvos kariai jiems 
vykimu Raudonosios Armi-'pavydėjo jų vyraujančio ap
jos. * Užsienių ambasados siginklavimo; visgi raudbn- 
tvirtmo, kadz visa tai įvyk- armiečiai Lietuvos karius 
dino Raudonoji Armija. Už- traktavo, kaipo sau lygius 
sieninė kapitalistinė spauda santarvininkus. Jiė nustebi- 
rašė, kad Raudonoji Armi-no valstiečius savo sąžinin- 
ja, tai “okupacijos armija,” ‘gurnu, gerbiant jų nuosavy- 
užkarianti žmonėms savo bę net iki paskutinio tvoros 
valią. Taip žiūri į tai impe- baslio. Jie taipgi nustebino 
rialistai. "
Respubliką tokiu būdu neį
manoma subudavoti.

Tapybine Socialistinė Res
publika turi būt budavoja- 
ma iš vidaus, šalies darbi
ninkų ir valstiečių valiai pa
sireiškiant. Turi būt buda- 
vojama laisvai, be prievar
tos. Tarybų Lietuva ištikro 
tuo keliu prisikėlė. Devyni 
dešimtadaliai lietuvių tą pa
tvirtins. Jie žino, nes jie 
jautėsi patys esą budavoto- 
jais.

Daugiausiai aplodismen- 
tuojami žmonės visoje Lie
tuvoje, kaip man teko ma
tyti tais keliais mėnesiais 
esant Lietuvoje, tai buvo 
raudonarmiečiai. K o ncer- 
tuose, šokiuose, populiarėse 
demonstracijose, mitinguo
se (dahbo' unijų) teko iš
girsti juos .minint ir niekuo
met ne be ovacijų. Anksty- 
besnėse savaitėse jie dar ne
buvo traktuojami, kaipo 
“mūsų armija,” nes Lietuva

ga už pagelbą, kurią jis su
teikė man kaipo jam nepa
žįstamai moterei.

Kitą kartą man teko su
eiti Raudonosios Armijos 
leitenantą su grupe raudon
armiečių trečios klasės 
t r a u kinio kompartmente. 
Kai tik sužinojo jis mano 
pavardę ir sužinojo, kad aš 
amerikone rašytoja, jis ma
nęs klausė: “Ar tai ne tams
ta autorė knygos ‘Chinijos 
Milijonai?’ Aš tą knygą 
skaičiau.” Paskui jis mane 
perstatė raudonarmiečiams 
kaipo: “garsioji amerikone 
rašytoja, kurios knygą apie 
Chiniją jūs gerai žinote.” 
Aš jūsų klausiu, koks auto
rius gali didžiuotis tokiu 
komplimentu? Ir kokia kita 
armija pasaulyje taip arti
mai apsipažinusi su tokia 
daugybe knygų apie sveti
mas šalis?Tačiau, Tarybinę inteligentiją savo kultūra ir 

žinojimu pasaulinių įvykių į 
stovio. Dirbtuvių darbiniu-1 aš sutikau atnešant į 
kai, žinoma, buvo su jais iš i Kauną žemuoges, man pa- 
pat pradžios. Tuo tarpu i šakojo: “Turtuoliai mus 
tarp moterų daugiausiai bu-i gąsdina Raudonąja Armija, 
vo girdimas -komentaras:!^6 sako, kad ta armija at- 
“Ir koks jų mandagumas !”pms mūsų žemes, vogs 
atsižvelgiant į tą jų mote-!muslI maistą. Bet jie iš mū
rinis pagarbą ir mandagu-|SU maisto neima, net ir ta

rną. I
1 v

Vieną kartą man parei
nant iš didžiulio koncerto 
tamsioj naktyj ir lietui pi
lant kaip iš viedro, priėjau 
su būriu žmonių prie tvo
ros, kuri buvo man labai 
sunku perlipti. Aš slidinėjau 
purve, laikantis už tvoros 
baslio tamsoje, kuomet bū
riai žmonių nekantriai trau
kė savo keliu. Raudonar
mietis, kuris irgi buvo kon
certe, prisiartino ir sako: 
“Gal jums reikalinga pagel- 
ba, močiute?” Būdama mo
teris, man nesmagu buvo 
išgirsti apie mano amžių. 
Bet ištikrųjų aš jam dėkin-

met užėjo baisiausias tero
ras, kokį mes iki tol žinojo
me. Niekam nebuvo leidžia
ma pamatyti Raudonąją 
Armiją, kuomet ji pribuvo į 
Lietuvą; ji nakčia pasiekė 
sau paskirtas vietas ir ten 
apsistojo. Šimtai darbininkų 
buvo suareštuoti vien tik 
už „kalbėjimąsi su raudon
armiečiais. Vilniuje, kurį 
Sovietų Sąjunga atidavė 
Lietuvai, Smetonos ^aidžia> 
iš karto suruošė pogromą 
prieš tuos, kurie džiaugėsi 
Raudonosios Armijos atėji
mu. Kuomet Kauno darbi
ninkai susirinko prie So v. 
Sąjungos atstovybės, kad 
padėkoti jai už Vilniaus su
grąžinimą Lietuvai, jie bu
vo policijos užpulti ir muša
mi po pat Sovietų atstovy
bės akių.”

Tiek aštri buvo Smetonos 
cenzūra, kad net ir komu- 

Aukšta, liesa moteris, ku- nistai Kaune, kurie stengėsi 
sekti įvykius ir su vilčia 
laukė, birželio mėnesyje ne
žinojo iki kelios valandos 
prieš tai apie aktualų Rau
donosios Armijos atvykimą 
didesniame skaičiuje.

(Bus daugiau)

Pasveikinimas Dienraščiui
“Laisvei”

“Laisvės” Ad-
Prisiunčiu Če-
už “Laisvės”

su- 
ta- 
pa-

šnekam ir kaip mūsų gyve
nime yra. Pamačiau, kad 
yra didelis skirtumas tarpe į 
maldhknygės ir “Keleivio”.1 
Ir man “K.” patiko, kad la
bai daug rašo apie žmogaus 
gyvenimą. Tai taip ir pasi
likau “K.” skaitytojas iki 
minėtų metų.

O tuo tarpu Antanas Kas- 
pariūnas (amsterdamietis), 
gyvendamas pas inane, pra
dėjo tėmyti, jog “Keleivis” 
pasilikęs progrese ir tik 
bovijasi su darbininkais ir 
neina prie tikros kovos ir 
tikro laimėjimo. Drg. Kas- 
pariūnas suprato “Laisvės” 
teisingą politiką, ' kuri ir 
šiandien veda darbininkus 
prie laimėjimo. Anot drg. J. 
Ramanausko, mes visi my
lime laisvę ir visi kovojame 
už laisvę. Garbė, draugui 
Ramanauskui už jo pasiau
kojimą ir rašinėjimą. Jo 
raštai man aiškiai nušvie
čia mūsų klaidingą praeitį 
ir parodo teisingą ateitį. 
Mes turime laikytis ir tvir
tinti mūsų laisvės kelią, iki 
laimėsime.

Taipgi nuoširdžiai įverti-1 
nu darbus jūsų visų “Lais
vės” rašytojai ir leidėjai, 
kurie per tiek daug metų 
nenuilstančiai dirbate. Už 
•tokį darbą niekas negali už
mokėti. Linkiu jums ir ant

Gerbiamoji 
ministracija: 
kį $6 vertės 
prepumeratą.

Taipgi norėčiau ir aš pa
sveikinti “Laisvę” su 30 me
tų sukaktuvėmis. Aš 
prantu ir įvertinu, kad 
sai darbas buvo didelis
siaukojimas iš draugų pu
sės, ypač pradžioje. Bet ko
kį darbą pradėjus, atsiran
da daug priešų. Yra žmo
nių, kuriems bile pastoti ke
lią, geram darbui, bile prie
šintis, kad pasirodyti, jog ir 
aš veikėjas.

“Aš “Laisvę” pradėjau 
skaityti 1915 metais ir man 
“L.” patinka visados, nes aš 
ją skaitydamas visada ga
liu pasitikėti atęičia ir ga
liu eiti į kritiką su tais žmo
nėmis, kurie yra prisiskai
tę kapitalistinių laikraščių. 
Aš žinau, kad aš laimėsiu.

Kada atvažiavau į šią lai
svą šalį 1906 metais, tai ne
žinojau, kad lietuviški laik
raščiai išeidinėja ir kad 
juos reikia skaityti.'Atrodė, 
kam čia juos skaityti, juk 
ir taip viską žinai. Tik, ži
noma, maldaknyges tai rei
kia skaityti,* ba reikia tikė
ti, kad ir nežinai. Bile pri
ėjai išpažinties, užsimokė
jai bažnyčiai duokles ir tt.

v Bet laikui bėgant, atke-. toliau darbuotis ir eiti tuo 
liavo ; “Keleivis”. Žiūriu, j 
Maiki^ su Tėvu šnekasi. Net tome per “Laisvę 
apsiašarojau iš. džiaugsmo, 
kad taip šnekasi, kaip mes Binghamton, N. Y.

šviesiu keliu, kurį mes ma- 
. »• ■

J. Vaičekauskas

Ida, kada mes jiems siūlome. 
Atrodo, kad jie turi savo 
pačių įvalias; gal daugiau, 
negu mes.” Tas jai ir pada
ręs įspūdį, ji pradėjus ti
kėti į Sovietų šalį, kurios 
kareiviai “turi savo mais- tik vidutiniai bombardavo 
to.”

Net ir svetimų šalių at
stovai, kurie per metų me
tus mėgino suorganizuot 
Baltijos valstijas prieš So
vietų Sąjungą ir kurie kar
čiai neapkenčia dabartinės 
tose valstijose Tarybinės 
permainos, pas įkalbėjime 
prisipažįsta, kad: “Raudo
noji Armija nėra padarius 
nieko žiauraus.”

Amerikinės pašalpos dar
bininkas, kuris praleido pe
reitus šešius mėnesius Vil
niuje, taipgi man pasakojo: 
“Per visus šiuos mėnesius 
aš nesu girdėjęs apie girtą 
raudonarmietį ar skandalą 
su moterim. Bile armija pa
saulyje — ne, bile grupė 

i kultūringų džentelmonų pa
saulyje — galėtų didžiuotis 
tokiu rekordu, kokį turi 
raudonarmiečiai.”

Negalima daleisti, kad vi
sa. Lie tu vos liaudis kėlė ova
cijas Raudonajai Armijai 
nuo pat pradžios. Kai vie
ni kėlė ovacijas, tai kiti abe
jingai laukė. Per dvidešimts 
metų jie buvo 

' pasakomis apie 
vietų Sąjungoje 
nežinojo, kuriai 
ti. Be to, žmonės, kurie kėlė 
ovacijas Raudonajai Armi
jai, jai įžygiavus į Lietuvą 
rugsėjo mėn. 1939, buvo vė
liau areštuojami šimtais iš 
Smetonos režimo pusės. 
Taigi, kada antru kartu 
Raudonoji Armija atvyko 
didesne jėga, liepos 15, 1940, 
daugelis žmonių laukė iki 
kol bus saugu kelti ovaci
jas.

Dešimtys žmonių man pa
sakojo apie antrąjį Raudo
nosios Armijos atvykimą, 

j Gal būt pilniausią iš to at
skaitą išdavė “Tiesos” re
daktorius Zimanas:

f “Mes visi turėjom nuomo
nę, kad bus lengviau darbi
ninkų organizacijoms po to, 
kai tarpsavinio apsigynimo 
sutartis buvo pasirašyta. 
Kai kųrįė ministerial buvo 
tiek įbauginti, kad jie net 
prižadėjo amnestiją komu
nistams kalėjime. Bet tuo-

maitinami 
terorą So- 
ir jie dar 
pusei tikė-

Naziai Jau Tik Vidutiniai 
Bombardavo Angliją

London, bal. 21.—Vokie
čių orlaiviai naktį šį kartą

vakarinius ir rytinius Ang
lijos pakraščius, kaip skel
bia anglai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Clevelandiete Mary Lapins-’ 

kiene gavo laišką iš Lietuvos, 
kurį čia dedame apleidę asme
niško pobūdžio vietas:
Brangi mano svainute 
ir švogerėli!!!

Nuok jūsų laišką gavom, už 
kurį labai širdingai ačiū, 
džiaugėmės mes, kad jūs-esat 
sveiki visi ir pragyvenimą su- 
darot neblogą, kas yra svar
biausia žmogaus gyvenime.

Mes tai lig šiolei neturėjom 
gyvenimo, nei jokios laisvės, 
nes Smetonos parazitiškas val
dymo būdas nedavė gyvenimo 
nei laisvės; jis mums davė tik 
daug darbo, o gyvenimą ir 
laisvę atėmė iš mūsų, gyveno 
tik saujelė tautininkų poniu
kų vagių ir išaikvotojų gauja, 
kurie visokiais būdais išnau
dodavo valstietį bei darbinin
ką, mūsų prakaitu mito tau
tininkų ir storų klebonų gru
pės, jie pavergdami mus ir iš
naudodami šaudė mūs brolius 
nekaltus, kurie nepernešė jų 
neteisybių, pasipriešino jiems, 
nesidavė išnaudojami; kurie 
sušaudyti mirė su skausmais 
mums palikdami liūdesį, o su
šaudytųjų motinoms, broliams 
ir žmonoms ašaras ir skurdą, 
nes liko šeimos be duonos, nė
ra kam uždirbti. Smetonos ir 
jo gaujos žiaurus ir barbariš
kas valdymo būdas kankino 
mus 13 su puse metų, koliai 
mes gyvi būsim, tai minėsimu 
jų žiaurumą, o po mūs mir
ties, tai Lietuvos istorijoj skai
tys jų žiarius darbus. O mes 
dabar dėka SSSR raudonosios 
armijos likom laisvi ir jaučia
mės, kad gyvenam Lietuvos 
Tarybų Socialistinėj Respubli
koj ir prie mūs rubežių jokie 
fašistai arba supuvę buržua- 
ziški demokratai neprieis; pas 
mus dingo visos žudynės. Jūs 
klausėt ar šaudomi Lietuvoj 
žmonės, tai ne; darbininkas 
nuolaidus, dovanojo savo vi
siem priešam, dabar taip pas 
mus tvarkoma, kad kito dar
bu nei vienas negalės gyven
ti, kiekvienas turės užsidirbti 
sau duoną.

V. Jakubauskas.
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Lietuvos Spauda Įspūdingai 
Atžymėjo Moterų Dieną

Karas neša darbo žmonėms žaizdas, 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių. 
Mes, darbo žmonės, nenorime karo. Pra- 
neškim apie tai savo kongresmanams!

Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. Įrašykime.

> SUNKI DALIA Naujos Anglijos Motery Sąryšio Žinios

šiomis dienomis atėjo Lietu
vos spaudos Kovo Aštuntosios 
laidos. Jos veik išimtinai pa
švęstos moterų darbininkių, 
valstiečių ir darbo inteligenčių 
reikalams. Padabintos atatin
kamais braižiniais ir moterų 
kritusių karžygių, kovotojų, 
darbuotojų paveikslais. Labai 
daug vietos pašvenčiama dar
bininkų stachanoviečių raš
tams ir atžymėj imams.

Premijos Atsižymėjusioms, 
Pašalpos Motinoms

Moterų Dienos proga, Prof
sąjungų Centro ’Biuras paskel
bė nuo šimto iki 250 rublių 
premijas keliolikai socialinio 
draudimo įgaliotinių už ge
riausia atliktus darbus. Dau
gelis kitų pagerbta specialiais 
atžymėj imais.

Kovo 8-tos laidose taip pat 
paskelbta smulkmeningas dau
giavaikėms motinoms pašalpų 
planas, kuris Sovietų Sąjungoj 
jau galioja nuo birželio mėne
sio, 1936 metų, o Tarybinėj 
Lietuvoj pirmu kartu visoj pil
numoj paskelbtas kovo 8-tą ir 
vykdysimas, tai yra išmokes- 
čiai bus teikiami motinoms 
pradedant nuo sausio 1-mos, 
šių metų.

Pirmu kartu Lietuvos isto
rijoj motina daugiausia davus 
naujų piliečių savo tėvynei 
gavo vertingą valstybės pagel- 
bą. (Apie tai plačiau matysi
me sekamose Mot. Skyr. lai
dose.)

Ar tai stebėtina, kad ir 
spaudoje kas raštas, kiekvie
nas sakinys žėri džiaugsmu ir 
pasiryžimu kurti laimingą so
cialistinį gyvenimą, visur ryš
kus pasiruošimas sutikti pir
mąją laisvą kovo 8-tą iškil
mingai ir su didžiausiu entu
ziazmu.

“Tarybų Lietuva” savo ve
damajame straipsnyje, po api
būdinimo moters padėties pla
čiojoj Sovietų Sąjungoj ir ją 
palyginus su bauginančia ver
gijos, nedarbo ir karo padėti
mi kapitalistiniuose kraštuose, 
apie Lietuvos moterų padėtį ir 
siekius rašo: *
Ilgas ir Sunkus Buvo Kelias 

į Laimę
“Lietuvos darbo moteris iš

ėjo ilgą ir sunkų kovos kelią. 
Sunki buvo darbo moters da
lia buržuazinėj Lietuvoj. Kaip 
ir kiekvienam kapitalistiniam 
krašte, jš slėgė dviguba prie
spauda, kaip darbininkę ir 
kaip moterį. Ypač sunki buvo 
darbininkės motinos padėtis. 
Motinystė buvo darbo mote
riai nepakeliama našta.

“Bet Lietuvos darbo mote
rys vis labiau keldavo savo 
protesto balsą prieš didėjan
čią priespaudą, išnąudojimą*, 
kartu su vyrais darbininkais 
vis aktingiau ir plačiau įsi
traukdavo į kovą dėl savo bū
vio pagerinimo, dėl tokios 
santvarkos, kur nėra eksploa
tacijos žmogaus žmogumi, kur 
darbo moteris būtų lygiateisis 
ir lygiavertis visuomenės na
rys.

“Lietuvos darbo moterys 
davė šimtus ištikimų, atsida
vusių kovotojų už darbo žmo
nių išsilaisvinimą, kurių ne
palaužė nei kalėjimai, nei 
koncentracijos stovyklos. Ne
maža didvyriškųjų kovotojų 
— moterų, žuvo nuo buržuazi
nių budelių rankos.

Moterims Atdari Visi Keliai 
Kūrybon

“šiandien Tarybų Lietuvos 
darbo moteris — darbininkė, 
valstietė, darbo inteligentė — 
kartu su visa darbo liaudimi 
kuria naują, laimingą tarybi
nį gyvenimą. Tarybų valdžia 

atidarė Lietuvos darbo mote
riai plačius kelius į visas ūki
nio, valstybinio, kultūrinio gy
venimo sritis. Per trumpą Ta
rybų valdžios Lietuvoje gyva
vimo laiką darbo moteris pa
siekė žymių laimėjimų. Dar
bininkės, valstietės, darbo in
teligentės šiandien, yra Aukš
čiausios Tarybos deputatai, 
fabrikų direktoriai, įvairiose 
srityse dirba atsakomingą dar
bą. šimtai darbininkių šian
dien yra spartuolės, stachano- 
vietės, atkakliai kovojančios 
už aukštą darbo našumą, už 
darbo disciplinos stiprinimą, 
už tarybišką tvarką įmonėse ir 
įstaigose. Tūkstančiai moterų, 
kurioms buvo uždarytos durys 
į mokslą, šiandien lanko įvai
riausiu kursus, mokyklas. Yra 
atidaryta dešimtys naujų na
mų vaikams, moterų ir vaikų 
patariamieji punktai. Vilniuje 
įsteigtas motinos ir kūdikio 
apsaugojimo institutas. Jau 
šiais metais yra numatyta į- 
steigti 80 gimdymo namų. 
Daugiavaikės motinos nuo šių 
metų pradžios bus valstybės 
šelpiamos.

Darbo ir Atsiekimų Dar 
Tik Pradžia

“Per kelis mėnesius padary
ta jau nemaža, tačiau tai yra 
tik didelio darbo, naujų dides
nių atsiekimų pradžia. Reikia 
dar plačiau traukti moterį į 
aktingą politinį ir ūkinį šalies 
gyvenimą, reikia drąsiau kelti 
pasižymėjusias moteris į va
dovaujančias vietas. Didelį 
vaidmenį čia gali ir turi suvai
dinti profsąjungos, komjauni
mas, kur moterys gausiai da
lyvauja.

“Tarybų Lietuvos darbo 
moterys džiaugsmingai sutin
ka savo šventę. Į ją jos atė
jo su nemažais laimėjimais. 
Dar glaudžiau susispiesdamos 
apie Komunistų Partiją ir visų 
darbo žmonių, mokytoją ir va
dą draugą Staliną, kartu su 
visa tarybine liaudimi, jos at
kakliai dirbs ir kovos dėl nau
jų atsiekimų, naujų socializmo 
laimėjimų.”

“Tarybų Lietuvos” Moterų 
Dienos laidoj bendradarbiau
ja dailininkė D. Tarabildienė, 
M. Meškauskienė, J. Budžins- 
kienė ir Paleckienė, Aukščiau
sios Tarybos deputatės; Zosė 
Gylienė; švilpienė, Mina šo- 
chorienė, Partikienė, įstaigų ir 
šapų darbininkės; V. žvironai- 
tė, mokytoja; Sofija čiurlio- 
nienė-Kymataitė, rašytoja, ir 
kitos.

Geros Gaspadinės
Iš Belgijos gautuose laiš

kuose rašoma, jog dar perei
tą sausį ten turėta tik po 3 
svarus ir 5 uncijas bulvių per 
asmenį. Mėsos visai nebuvę 
galima gauti. Panašių padė
čių raportuojama ir iš kitų 
vietų.

Kur siaučia karas, ten sto
ka maisto, o be jo ir geriausia 
gaspadinė nieko gero negali 
išvirti. Dėlto gera gaspadinė 
šiandien privalo mokėti ne tik 
išvirti, bet ir mokėti kovoti, 
kad būtų ko virti.

Skanius ir sotus “sandvi
čius” padaroma iš sukapotų ir 
sviestu su medum sudrėkintu 
riešutų klodo ant rudos duo
nos.

Norint apsaugoti vilnonius 
nuo kandžių reikia juos iš
mazgoti ar gerai išvėdintus ir 
iššukuotus padėti aklinai už
vyniotus popiera, kad kandys 
neprieitų.

(Iš poemos apie buržuazinių laikų 
Lietuvos kaimo moterį)

Prie šaltinio tiktai paukštis suplasnos,
Nusvirs dobilas rasotas nuo rasos,
Kai dar saulei netekėjus, takeliu
Tu išeisi, pasisvėrus naštelius.
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Ar pajusi ryto tylą šaunią tu,
Virpant sapnui ant blakstienų nuleistų?
O ar nuovargis nuo vakar tau praeis,
Kai naktigonius išgirsi pagiriais?
Gal atmesi jauną galvą ant pečių
Ir pažvelgsi žvilgsniu dideliu, plačiu.
Ir erdvėj tylomis bundančių laukų,
Gal pratarsi, kad gyventi tau sunku:
Kad kas rytas tave žadina aušra,
Kad tamsa tave paguldo vakare.
Kad diena tau kvepia prakaitu karčiu, 
Trumpos naktys nepailsina pečių. .
Saulei tekant busdams paukštis sučirens — 
Tu parneši pilnus kibirus vandens.
Kiemo kertėj plūge žirgas pradės žvengt — 

I Piemenėlį reiks tau kelti ir aprengt.
O kai dalgiai pievoj ims skambėt —
Tau bus ženklas—reik su pusryčiais skubėt.
Kai dangus, nužertas saule, bus vaiskus,
Tu išeisi į pabudysius laukus.
Rankoj grėblis, šieną grėbiant, vis švytruos, 
Arba pjautuvas gelsvus rugius šukuos.

Saulė kilo kaskart aukščiau dangaus keliu— 
Tu namo skubėsi pievų takeliu.
Nes su dalgių sužvangėjimų daina, 
Grįš pietų namo šeimyna alkana.
Vyrai pokaičio priguls dienos metu,
Tiktai laiko neturėsi viena tu.
Reikės tvartai tau aplėkt, daržai žiūrėt, 
O ir saulė ims į popiečius riedėt.
Dar kvepėdami karščiu didžiu smagiai, 
Vėl sutiks tave liūliuojantys laukai.
Vėlei pjautuvą ar grėblį rankos spaus, 
Pakol vakaras sugairins ant dangaus.
O kai vyrai grįš namo, dainom jauni, 
Tu jau virsi vakarienę židiny.
Kris tamsa, pajuos dangus, pajuos šilai.
Krisi tu į sunkų miegą — per vėlai. 

i

Nes naktis, pralėkus vasaros greičiu, 
Nesuspės pailsint varganų, pečių.
Kai aušra vėl baltus debesis kedens,
Vėl skubėsi į šaltinį tu vandens.
Vėl diena bėgs tau tarp kiemo ir laukų, 
Ir tu niekam nesakysi, kad sunku.
Tiktai kartais, taip kaip vargas vargana,
Gal išlėks tik iš krūtinės tau daina.
Gal nulėks ji su atodūsiu giliu,
Namo grįžtant žalių pievų takeliu.

Juozas Kruminas.

Maisto Perteklius, 
Bet Brangsta

Pastarieji keli . mėnesiai 
mums įrodė, kad nors Europos 
karas už 6500 mylių tolio, bet 
jis labai mus paliečia.

Jungtinių Valstijų sandė
liuose ir aruoduose esama ga
na maisto kiekvienam žmogui 
šioj šalyj. Kviečių ir mėsos 
esama perdaug mūsų sunau
dojimui. Vienok šalies šeimi
ninkės, pirkdamos maisto savo 
Šeimai, nustoja 5c iš kiekvie
no dolerio. Tai ačiū Europos 
karui. Neseniai paskelbta sta
tistika, kad šiais metais mais
to kainos labai sparčiai eina 
aukštyn. Kai kur mėsa pa
brango 26%. Vištiena pabran
go 11%. Toks pabrangimas 
natūraliai įves “pasniko” die
nas ir be įsakymo iš valdžios 
pusės, nors ir toks valdžios 
įsakymas labai galimas. Kas 
nepamena pasniko dienas pe
reito karo, kuomet mėsa, kvie
tiniai miltai ir cukrus buvo tik 
uncijom šinkuojamas.

Department of Labor komi- 
sionierius Isador Lubin pa
skelbė, kad rendos. labai kyla, 
ypatingai ant pigesnių namų 
— ant pamų, kurie rendavo- 
jasi už $30 ar mažiau. Ant 
tų namų rendos jau pakilo 
vietom net trečdaliu.

Šalies Apsigynimo Komisi
jos Pirkėjų (Consummers) 
Skyriaus galva Harriet Elliott 
neseniai korespondentų konfe
rencijoj, sušaukto j p. Roose- 
veltieriės, pareiškė: “maistas 
bus dar brangesnis. Audeklai 
ir namų rakandai pabrangs.” 
Apsigynimui gamyba esą tam 
kalta.

Taip labai reikalingi žmo
nių sveikatai pieniški produk
tai, kaip sviestas, sūris ir pie
nas jau pabrango 6.5% ir dar 
brangs.

Kad maistas brangsta dėlei 
spekuliacijos visiem aišku. 
Pati Elliott išduodama Wa- 
shingtono administracijai ra
portą pasakė, kad kol kas ka
ras neturėtų, daryti efektą ant 
prekių, nes šalyjx visko esama 
perteklius. Akivaizdoj gausių 
šaltinių žalios medžiagos, ga
nėtinai gamybos įrankių ir 
įtalpų nėra jokio reikalo kelti 
kainas.

Šiuo tarpu Jungtinių Vals-; 

tijų sandėliuose . esama 11,- 
000,000 ryšulių medvilnės. 
Daugiau kaip bile kada buvo. 
Taipgi randasi ganėtinai cuk
raus.

Maistas pakilo virš 5% 
abelnai visoj šalyj, bet vieto
mis jis stebėtinai brangsta. 
Pavyzdžiui, N. Y. valstijoj 
pabrango 13% tik per vieną 
mėnesį. Tuose miestuose, kur 
taip vadinama Apsigynimo 
pramonė gerai dirba ir kur 
tūkstančiai darbininkų sugu
žėjo darbų jieškoti, prekės 
daugiau kyla kaip kitur.

Consummers Unija savo 
paskutiniam raporte prana
šauja, kad duona dar žymiai 
pabrangs, ypatingai kuomet 
dabar žada pridėti vitaminų į 
duoną, kad palikus gyvesnį 
maistą joje. Piene taipgi ža
da pridėti daugiau maistingu
mo, nes bus dadėtas vitaminas 
Bl, B2 ir vitamino C. Senai vis 
buvo žinoma, kad žmonėm 
trūksta daug vitaminų, kurie 
buvo išvogti maisto perdirbi
me. Dabar grąžindami tuos 
vitaminus galės spekuliuoti 
keldami kainas.

Ką Reikia Daryti Prieš 
tą Brangumą?

Pirmiausiai reikia sukelti 
protestus prieš pabrangimą. 
Namų šeimininkėm maisto pir
kėjom turi būti įrodyta, kad 
reikia prieš tai kovoti taip ly
giai, kaip fabrikų darbininkai 
kad kovoja prieš algų kapoji
mą. Maisto branginimas taip 
aiškus, kaip tiesioginis algų 
kapojimas.

Los Angeles Pirkėjų Lyga 
reikalauja, kad Jungt. Valsti
jų kongresas tyrinėtų maisto 
spekuliaciją. Jos savo rezo
liucijoj sako, kad J. V. val
džia turi patirti ir paskelbti, 
kodėl maistas brangsta. Prezi
dentas Rooseveltas varydamas 
propagandą už karą prižadė
jo, kad maistas nekils.

Moterys susiorganizavusios 
į pagelbines unijų organizaci
jas pradėjo rinkti statistiką ir 
eis į mėsos pakavimo sandė
lius reikalaudamos paaiškinti, 
kodėl taip maistas brangsta.

Jei šios abi spėkos —- Šeimi
ninkės ir unijų remiamos ot- 
;anizacijos mokės kovoti, tai

Sveikino Su Aukomis 
Motery Darbui

Minėdamos Moterų Dieną, 
draugės iš Oakland ir San 
Francisco suaukojo S5 ir at
siuntė LLD Moterų Komitetui 
moterų agitacijos reikalams. 
Aukojo: K. B. Karosienė $1,
K. Mugianienė $1.50, Telda 
King $1, Marė Baltulioniūtė 
$1, Eugenia Karosaitė 50 cen
tų.

Stebėtinas Kūdikis
Sakoma, kad 3 metų mer

gaitė Michele Rosemary Car
ney, Wheeling, West Va., ma
žai domisi lėlėmis. Jai geriau 
skaityti knygą ar sekti karo 
eigą. Toji mažytė pilietė esan
ti perskaičius 309 knygas. Tai 
dikčiai daugiau, negu dauge
lis moterų perskaito per visą 
gyvenimą. Ji taip pat žinanti 
visų kontinentų ir daugelio ki
tų vietų pavadinimus, pažįs-. 
tanti laiką ir mokanti atmin
tinai keletą poemų.

—Ta moderniška mergina 
nėra tokia bloga, kaip ją ma- 
liavoja.

—Vienok ji tikrai yra ma- 
liavota.

Jurgis—Aš nupirkau žmo
nai skrybėlę ir turėjau > visu 
keliu bėgti namo.

Tomas—Dėlko ?
Jurgis—Bijojau, kad mada 

nepasikeistų pirm pareisiant 
namo.

Pasaulio skirtingose šalyse 
da randasi 20,000 įvairių vabz
džių, kurių nesiranda Amerikos 
Jungtinėse Valstijose. Į Ameri
kos Jungtines Valstijas negali
ma įvežti iš kitų šalių jokio 
medžio bei kvietko be valdžios 
atydaus ištyrimo, o tai daroma, 
kad šalį apsaugojus nuo kenks
mingų parazitų.

Modemiška moteris turėtų 
rasti mažiausia vakarą apžiū
rėjimui savo knypkių ir kitų 
smulkmenų parėduose, ir vie
ną Vakarą šukuosenai. Ar 
daug gali tai padaryti?

Stiprūs saulės spinduliai iš
ima iš lininio audimo perkar
stu prosu įrudinimo žymes.

galės nugalėti Šį pabrangimą.
A. Aldėniūtė.

Protokolas

Lietuvių Moterų Sąryšio 
konferencija įvyko balandžio 
6, 1941 m., 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Sesiją atidarė organizatorė 
M. K. Sukackienė kaip 11 vai. 
ryto. Mandatų, peržiūrėti pa
skirta draugės Stašienė, Za- 
rubienė, Čeikienė. Pakviestos 
iš kolonijų draugės pakalbėti.

Mandatų komisija išdavė 
raportą, kad dalyvauja 32 de
legatės nuo 13 grupių. Suteik
tas balsas sąryšio valdybai. 
Rinktas prezidiumas: pirmi
ninke Sukackienė, pagelbinin- 
ke J. Stigienė, raštininke E. 
Benulienė, rezoliucijų komisi
joj) Grybienė, Kvietkauskienė, 
Aniolauskaitė. D i e notvarkis 
skaitytas ir priimtas. Praeitos 
konferencijos protokolas skai
tytas ir priimtas.

Sąryšio valdybos raportai 
priimti. Kasoj randasi turto 
$124.31. Piknikas pelno davė 
$103. Draugių Petrikienės ir 
Abekienės prakalbų maršrutų, 
taipgi iš kolonijų raportai pri
imti. Moterys veikė gerai.

Skaityti laiškai - pasveikini
mai suvažiavimui nuo Mote
rų Ratelio iš So. Boston, su $1, 
nuo Moterų Kultūros Kliubo 
iš So. Boston su $2, nuo ALD 
LD 2 kp. So Boston su $2, 
nuo Moterų Apšvietos Kliubo 
Montello, Mass., su $5, nuo 
Moterų K 1 i u bo Stoughton, 
Mass., su $2, nuo Norwood 
Moterų. Kliubo su $1.

Įnešimas, kad pasveikinti 
Taikos Suvažiavimą, New 
Yorke, su $10. Nutarta pa
siųsti pinigai per telegramą. 
Nutarta pasiųsti suraminimd 
telegramą taikos vyriausiam 
gynėjui Browderiui.

Turėta pertrauka pietums 
viena valanda.

Antra sesija atidaryta 2 
vai. po pietų. Plačiai disku- 
suota mūsų veikimo taktika. 
Priimtos sekančios rezoliuci
jos: moterų veiklos, taikos, 
supažindinimo, žmonių su Lie
tuvos stoviu teisingomis žinio
mis, ant kiek galima auginti 
kultūrą ir apšvietą jaunuolių 
tarpe.

Nutarta surengti: prakalbų 
maršrutą, pikniką, koncertą. 
Piknikas atsibus Worcester, 
Mass., su rankų darbų paro
da.

Nutarta, kad priklausan
čios prie sąryšio grupės užsi
mokėtų po $1 metinės mokes
ti es.

Nutarta pasveikinti “Lais
vę” 30 metų gyvavimo jubilė- 
jumi su $10. Civilių, teisių gy
nimo reikalam paskirta $25.

Variniai daiktai pigai išlai
kys blizgesį, jei po nušveitimo 
nutrins! su šilta parafina.

Samdytojas—Kada aš pra
dėjau dirbti, išdirbdavau po 
12 valandų per dieną.

Samdinys—Taip, bet šiais 
paskubos laikais ėmęs 12 va
landų. padaryti dienos darbą 
būtų pravarytas iš darbo.

Mergytė įbėgo stubon pas 
motiną gailiai verkdama ir 
skųsdamosi—Motinyt, berniu
kas sudaužė mano lėlę.

—Kaip jis tą padarė? — 
klausė motina.

—Aš jam rėžiau su lėle per 
galvą,—atsakė “nukentėjusio-
ji.”

Ar mes turime lietuvaičių tapytojų, skulptęrių ? At
siliepkite! New Yorke yra ruošiama dailės paroda. Joje 
dalyvaus dailininkai lietuvių, estų, latvių ir suomių.

Paroda prasidės balandžio 24 dieną. Ją ruošia Pa? 
balti jos Tautų Kultūrinė Taryba.

Argi nebūtų gražu, jeigu šitoje parodoje figūruotų 
ir lietuvaičių dailminkių vardai?

Dienraščio “Vilnies” bazarui
5 doleriai.

Sekančią konferenciją ir 
koncertą nutarta turėti Wor
cester, Mass., balandžio mė
nesį, 1942 metais.

Rinkta valdyba 1941 me
tams : Org. M. K. Sukackienė, 
nutarimų rast. E. Benulienė, 
finansų rašt. K.’Valangevičie- 
nė, kasierius J. Stigienė.

Konferencija uždaryta 4 
vai. po pietų.

M. K. Sukackienė, pirm.,
E. Benulienė, nutarimų rašt.

• “ • •
Sąryšio Veikimo Planas

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio laikytoj konferencijoj,
6 dieną balandžio, 1941 m.. 
Worcester, Mass., priėmė pla
ną moterų veikimo reikale. 
Planas susideda iš sekančių 
punktų:

1) tverti organizacijas 
(kur dar nėra) ir didinti esan
čias organizacijas, ypatingai 
traukti čionai gimusias lietu
ves moteris-merginas'.

2) Visur veikti bei gelbėti 
organizaciniam tarptautiniam 
veikime, kad išlaikyti mūs 
kraštą nuo karo.

3) Vykdyt susipažinimo ir 
supažindinimo darbą su da
bartine Lietuva rengiant pra
kalbas, paskaitas, išrašyti Lie
tuvos laikraščius, praktikuo
jant laiškų, straipsnių ar žine
lių skaitymą greta reguliarių 
susirinkimų.

4) Palaikyt ir plėtot Ameri
kos lietuvių liaudies apšvietą, 
kultūrą ir meną per esančias 
masines organizacijas, steigi
mu lavinimos grupių, steigi
mu grupių, kur dar nėra, ir 
platinimu literatūros ir tam 
panašiai, ir toliau akstinti vi
sais būdais moterų organizuo
tumą, savo socialės vertybės 
pažinimą, ir savo talento pa
naudojimą moters ir liaudies 
gerovei.

Rezoliucijų Komisija:
J. V. Aniolauskaitė, 
Nellie Grybas, 
Kvietkauskienė.

Sienų Valymas
Sienos, kaip ir viskas na

muose, ar tai būtų maliavotos, 
ar popieriuotos, reikia laiks 
nuo laiko nuvalyti, nes peril
gai pasilikusios nevalytos dul
kės sulimpa ir prilimpa, lie
kasi persunku nuvalyti.

Sienom valyt geriausia švel
nus plaukinis šepetys su ilgu 
kotu, nes nebraižo ir lengviau 
palaikyt švarų, už vilnonį še
petį. Jei valai su skuduru ar 
siūline mapa, suk mapą ap- 
lin, nebraukyk pirmyn ir at
gal, kad iš vienos vietos su
rinktas dulkes netrintum ant 
kitos.

Popieruotas sienas reikia 
valyti švelniai, nespaudžiant, 
kad neištrinti figūras, nepa
daryt plėtmų.

Maliavotas sienas galima 
ir mazgoti, bet taip pat švel
niai ir švelniu muilu, paskui 
perplauk tyru vandeniu ir nu- 
džiovint. > Stipriau paspaudus, 
palieka ruožus, o stiprūs mui
lai pageltonina baltą maliavą 
ir sugadina spalvas varsuotų 
maliavų.

Randasi ir mazgojamų sie
ninių popierų, tačiau mazgo- 
jant reikia saugot nuo su
mirkime, drėkint kuomažiau- 
sia.
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Lietuvos Liaudies Ūkio Planas 1941 Metams
(Tąsa)

Planuojant 1941 m. butų-komunalinį ūkį, 
visų pirma susidurta su miestų ir miestelių 
planų stoka. Tarybų valdžia nepaveldėjo nė 
vieno naujoms sąlygoms pritaikyto miesto ir • 
miestelio plano. Tad komunaliniam ūkiui 
pirmoje eilėje tenka planuoti miestus ir 
miestelius. 1941 m. plane numatoma išpla
nuoti 10 miestų; tam reikalui numatoma iš
leisti apie 2.5 mil. rublių.

1941 metais numatoma žymiai padidinti 
ir butų fondą. Naujų namų statybai ir se
niems namams užbaigti šiais metais bus iš
leista apie 2š mil. rublių. Visų pirma bus 
statomi 2—3 kambarių butai darbininkams. 
Be to, šiais metais bus baigtos praeitais me
tais pradėtos darbininkų butų kolonijos 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Jonavoje, Jur
barke, Marijampolėje, Telšiuose ir kitur. 
Bus įrengta 448 nauji butai su 38,978 ket- 
virt. metrų plotu. Dar planuojama pastatyti 
700 naujų butų. Vadinasi, 1941 m. bus ati
duota naudotis 1,148 butai su 76,384 ketvirt. 
metrų plotu. 9

Greta butų statybos numatoma vykdyti 
ir kitą komunalinę statybą. Vandentiekio 
tinklą visoje respublikoje numatoma padi
dinti 25.91 km., kanalizacijos tinklą—29.9 
km. Be to, numatoma pastatyti 20 naujų 
pirčių, automobilių remonto dirbtuvių už 
2.5 mil. rublių, autogaražą Vilniuje už 2.5 
mil. rublių ir autogaražą Kaune už 1.5 mil. 
rublių. Į visą butų—komunalinę statybą 
planuojama investuoti apie 42 mil. rublių.

ŠVIETIMO IR KULTŪRINIS DARBAS 
1941 METŲ PLANE

1941 m. švietimo ir kultūrinio darbo pla
ne numatoma žymiai padidinti visų rūšių 
mokyklų tinklą ir jose besimokančių skai
čių. Bendras mokinių skaičius, išskiriant su
augusius ir priešmokyklinio amžiaus moki
nius, sieks 390 tukst., t.y. sudarys apie 57 
tūkst. daugiau, negu 1938-1939 mokslo me
tais. Pagal šį mokinių prieauglį numatoma ’ 
atitinkamai padidinti ir mokyklų skaičių. 
Jau 1940 m. buvo atidaryta daugiau kaip 
150 naujų mokyklų. 1941 metais numatoma 
atidaryti dar 238 įvairios naujos mokyklos.

Tarybų valdžia su ypatingu atsidavimu 
ėmėsi suaugusių švietimo darbo. Ligi 1940- 
1941 mokslo metų pradžios tebuvo tiktai dvi 
privatinės vidurinės mokyklos suaugusiems. 
Dėl brangaus mokesčio už mokslą, šios mo
kyklos buvo prieinamos tik turtingiesiems. 
Tarybų valdžia jau mokslo metų pradžioje 
atidarė vienuoliką naujų vidurinių mokyklų 
suaugusiems, kuriose dabar, neatsitraukda
mi iš darbo, mokosi 3.5 tūkstančio darbinin
kų ; 5 liaudies universitetus, kuriuose mokosi 
apie 6,000 darbininkų; 2 darbininkų kur
sus prie aukštųjų mokyklų, kuriuose mokosi 
450 darbininkų; 136 pradžios mokyklas, ku
riose mokosi apie 22 tūkst. darbininkų, ir 
darbo valstiečių ir 550 kursų, kuriuose mo
kosi,apie 30 tūkst. suaugusiųjų. 1941 metų 
plane šiuos didelius pasiekimus suaugusiųjų 
švietimo srityje numatoma dar labiau su
stiprinti ir liaudies universitetų bei viduri
nių suaugusiems mokyklų tinklą išplėsti ir 
perorganizuoti taip, kad jis būtų prieinamas 
mokslo ištroškusiai darbininkijai ir darbo 
valstiečiams.

1940 m. rudenį visoje respublikx^je tebuvo 
213, viešųjų bibliotekų; 43 miestuose ir 170 
kaime. Dėl tokio mažo bibliotekų tinklo 
darbininkams ir darbo valstiečiams knyga 
buvo neprieinama. 1941 m. planas viešųjų 
bibliotekų skaičių padidina ligi 286. Greta 
to, planuojama suorganizuoti 22 rajoninius 
kultūros namus ir pirkias—skaityklas kai
muose, kur būtų galima skaityti periodinę 
spaudą ir kultūringai praleisti laisvalaikį.

Daug sunkumų šiandien mes sutinkame 
naujame mūsų ūkiško gyvenimo rekonstruk
cijos darbe dėl tinkamai paruoštų kadrų 
stokos. Ypač mums trūksta paruoštų kadrų 
pramonei ir statybos darbams. Dėl stokos 
tinkamai paruoštų specialistų, mes turime 
prilaikyti kai kurių mūsų gamybos šakų au
gimo tempą.

Kadrai bus ruošiami kursuose, atitrau
kiant ar neatitraukiant iš darbo. Per kur
sus praeis apie 10,000 įvairių kvalifikacijų 
specialistų, kurie turėtų užkimšti tą specia
listų trūkumo spragą.

Amatų mokyklos, .kurios ligi šiol ruošė tik 
amatininkus, bus taip pat perorganizuotos. 
Amatų mokyklos turės paruošti mūsų pra
monei, statybai ir žemės ūkiui reikalingus 
kadrus, o ne atskirus amatininkus. Jų pro
grama bus priderinta minėtų, mūsų gamybos 
šakų reikalavimams. Amatų mokyklų tink
las ir jų mokinių skaičius bus žymiai padi
dinti. Į specialias mokyklas bus priimta apie 
13,000 mokinių.

Ligi tarybų valdžios susikūrimo mes tu
rėjome tris valstybinius teatrus. 1941 me
tais valstybinių teatrų skaičius, padidės ligi 
11. Greta teatrų, kaip aukščiausių kultūros 
židinių, 1941 m. bus sustiprintas darbas ir 
kitų, kultūrinių įstaigų, kaipk sakysime, kino- 
teatrų, chorų, muzikos mokyklų ir t.t.

Išplečiant mokyklų ir kultūrinių įstaigų 
tinklą, reikia plėsti ir jų statybą. 1941 me
tais statyba pralenks Visas ligi šiol šioje sri-

bos įsigyja ne tas, kuris gali daug brangių 
valgių suvalgyti, daug visokių gėrimų išgerti 
ir dailiai salionuose lankstytis, bet tas, kuris 
moka savo sąžiningu darbu padidinti ga
mybą, praturtinti visuomenę, jai suteikti ge
resnį ir kultūringesnį gyvenimą. Tokie yra 
mūsų laikų didvyriai, jie išskiriami iš kitų 
tarpo ir statomi pavyzdžiais visai darbo vi
suomenei, nes jie teisingai supranta ir tei
singai vykdo socialistinės tėvynės piliečių 
pareigas.

Stachanoviečių sąjūdis pas mus jau gimė 
ir visi privalome jį palaikyti ir jų darbus 
paremti. Bet greta tikrai pasigėrėtino dar
bo, lenktyniavimo eigoje pasitaiko ir nepa
geidaujamų reiškinių, pvz'., kai kur dėl per 
didelio skubinimo plyšta mašinos, nebepa
taisomi technologiški sugedimai ir rezul
tate išeina blogi gaminiai, arba dar blogiau 
—sugadinamos mašinos. Savaime supranta
ma, kad tokie draugai blogai pasitarnauja 
mūsų tėvynei. Stachanoviečių sąjūdis nieko 
bendro neturi su tokio tipo lenktyniauto- 
jais. Lenktyniavimas ir gamybos didinimas 
yra geras dalykas tik tuo atveju, kada su 
kiekybės didėjimu kyla ir kokybė bei me
džiagos ir darbo 
naudojimas.

Vadinasi, prieš 
daviniai ir mes

priemonių ekonomiškas iš-

mūsų akis stovį dideli už- 
bolševikiškai imamės jų

vykdymo. Kad visa tai sklandžiai vyktų, 
reikia ryžtingai atrefnti bet kur pasireiš
kiantį nepakankamą plano reikšmės ir jo 
vykdymo prievolės įvertinimą. Šį labai 
kenksmingą reiškinį reikia su šaknimis iš
rauti.

Reikia dar kartą pažymėti, jog plano 
nustatomi uždaviniai nemaži ir daug mums 
reikės padirbėti, kad juos įvykdytume. Čia 
darbininkų klasės avangardo — komunistų 
partijos dalyvavimas turi būti labai didelis. 
Partijos aktyvas turi duoti plano problemas 
svarstyti plačiajai visuomenei, turi ją sudo
minti plano problemomis, ją įtraukti į pla
no vykdymo kontrolę, pagaliau, turi įskie
pyti visuomenei plano vykdymo entuziazmą. 
Reikia atsiminti, kad Stalino Konstitucijos 
11 straipsnyje sakoma, jo “TSRS ūkinį gy
venimą nustato ir jį reikiama linkme krei
pia valstybinis liaudies ūkio planas, kuriuo 
siekiama padidinti visuomenės turtą, nuo
lat kelti materialinį ir kultūrinį darbo žmo
nių lygį, stiprinti TSRS nepriklausomybę ir 
didinti jos gyvybinį pajėgumą.”

Vykdydami šį planą, mes, nenukrypdami 
į šalis, eisime į priekį leniniškuoju keliu, va
dovaujami Visasąjunginės Komunistų Par
tijos (bolševikų)' ir mūsų vado bei didžiojo 
mokytojo draugo Stalino.

(Pabaiga)

Newark N. J.
Kon-

dalyvauti minėtame padengi
me. Pasidžiaugkite, savo pra
eities darbais.

Vadovaujant tam tikram 
profesionalų ir biznierių ko
mitetui nekurios organizacijos 
ir pavieniai lietuviai, serais su
kėlė nemažai kapitalo, kad 
perkraustyti J. Foot čeverykų 
dirbtuvę iš Worcester, Mass., 
į W. L. Douglas Co., num. 5. 
Kurie pirko Šerus, tiems pri
žadėjo duoti darbus, nekurie 
skyriai jau pradėjo dirbti; 
darbus mano gauti apie pora 
šimtų darbininkų.

Neseniai mirė Juozapavičie
nė, sulaukus su virš septynias- 
dešimts metų, amžiaus. Paliko 
nuliūdime dvi dukteris, G'airi- 
lienę ir buvusią Preisienę, 
anūkus ir kitus gimines.

Taipgi seno amžiaus pasi
mirė Šimkus; gyveno ant Bank 
St. Paliko savo šeimyną ir gi
mines dideliam nuliūdime.

Abudu palaidoti su bažnyti
nėmis apeigomis.

visomis priemonėmis. Nu- 
,60 gimdymo namų ir 65 
vaikų bei motinų konsul- 

Motinos ir vaiko apsaugos

tyje atliktas metines statybas. 1941 metais 
bus pastatyta didelė amatų mokykla Kau
ne, vidurinė mokykla Alytuje, mokytojų se
minarija Trakuose, 35 kaimo pradžios mo
kyklos ir atliekama visa eilė mažesnių staty
bų miestuose ir kaimuose.

SVEIKATOS APSAUGOS REIKALAI
įvedus nuo 1940 m. lapkričio 1 dienos ne

mokamą gydymą, ligi to laiko buvusią gydy
mo sistemą reikėjo visiškai perorganizuoti. 
Plačiai išsiplėtusią privatinę privilegijuotą 
praktiką reikėjo perorganizuoti į ambula
torijas. Kad visuotinis nemokamas gydymas 
būtų tikrai įgyvendintas, reikia atlikti stam
bius paruošiamuosius darbus. Didelė tų, dar
bu dalis bus atlikta 1941 metais, i.

1941 metais bus įsteigta visa eilė mažų 
ligoninių miesteliuose ir bažnytkaimiuose, 
kaip, sakysime, Kupiškyje, Obeliuose ir kt., 
pritaikant joms senus pastatus arba statant 
naujus.

Ambulatorinių gydymo įstaigų klausimas 
gana opus. 1940 m. birželio 15 d. jų buvo 
244. Ligi 1941 m. sausio 1 d. ambulatorinio 
gydymo įstaigų skaičius išaugo ligi 302. Per 
šiuos metus tų įstaigų skaičius padidės ligi 
639.

Atsižvelgiant į gyvą reikalą apsaugoti 
darbininkų sveikatą darbovietėse, pradėta 
steigti gydymo punktai prie pramonės įmo
nių. 1941 metais numatyta įsteigti 9 dides
nius ir 20 mažesnių punktų (su medicin. se
serimi arba felčeriu). Be to, veiks 21 grei
tosios pagalbos stotis.

Pagrindinės kovai su ligomis įstaigos yra 
dispanseriai. Kovai su tuberkulioze 1941 
m. sausio 1 d. veikė 20 tbc. dispanserių; 
1941 m. plane numatyta įsteigti 25 dispan
seriai. Be to, bus įsteigta apie 13 naujų tbc. 
punktų, kuriuos aptarnaus naujai įsteigti 
kilnojamieji dispanseriai.

Vienas jautriausių sveikatos apsaugos da
lykų yra motinos ir vaiko sveikatos apsau
ga. Dėl netinkamos gimdyvių ir kūdikių 
priežiūros, vaikų mirtingumas kai kada pa
siekdavo net *20.6% visų gimusių skaičiaus 
(1937 m.).

1941 m. plane numatoma su kūdikių mir
tingumu kovoti 
matoma įsteigti 
lopšeliai, be to, 
tacijos punktai,
Institutas Vilniuje, 7 socialinės-teisinės pa
galbos kabinetai, 2 vaikų poilsio sanatori
jos ir t.t.

Iš pagrindų bus pertvarkyti 3 svarbiausi 
kurortai: Druskininkai, Birštonas, Likėnai.

PABAIGA
Tokie yra 1941 metų plano bendrieji 

bruožai, šis planas yra pirmasis mūsų pla
nas. Jį sudarydami neturėjome 
mo, nei pakankamai medžiagos, 
jame teks daug kas taisyti. Bet 
mūsų jaudinti, nes planavimas 
plano sudarymu.

Sudarius planą, jis turi būti
Praktika ir gyvenimas aiškiai parodys 

teisingą kelią tolesnėms plano pataisoms ir 
jo tikslinimui. “Tik biurokratai,—sako 
draugas Stalinas,—gali manyti,.kad plana
vimo darbas baigiasi plano sudarymu. Pla
no sudarymas tėra tik planavimo pradžia. 
Tikrasi planingas vadovavimas vyksta pa
tikrinus vietoje plano įgyvendinimą taisymo 
ir tikslinimo eigoje.”

Kiekvienas mūsų ūkio tvarkytojas turi 
išstudijuoti planą, turi surasti ir įsisąmonin
ti savo darbo srities planavimo uždavinį, 
turi jį suprasti ir įvykdyti. Socialiniame 
ūkyje plano vykdymo klausimas turi pa
traukti ne tik mūsų ūkio tvarkytojų, bet ir 
visos mūsų darbo visuomenės dėmesį. Pla
čiosios darbo žmonių masės turi sekti mūsų 
plano vykdymą, pastebėti ir padėti pašalinti 
jo vykdymo trūkumus, kad būtų galima jį 
ištisai įvykdyti. Ypač svarbu, kad čia da
lyvautų partijos aktyvas. Jo budrumas 
tiems klausimams, kurie yra susiję su liau
dies ūkio plano vykdymu, turi būti įabai di
delis. Pirminės, valsčių ir miestų partinės 
organizacijos, dirbdamos savo srities darbą, 
daugiausia dėmesio turi kreipti į liaudies 
ūkio plano vykdymo problemą.

Čia reikia priminti, kad ligi šiol dar pa
sitaiko tokių ūkio darbuotojų, kurie visai 
nesupranta liaudies ūkio plano reikšmės ir 
į jį žiūri, kaip į nereikšmingą formalizmą. 
Į planą įrašo, kad dirbs tokius ir tokius 
gaminius, arba statys tokias ir tokias dirb
tuves—o iš tikrųjų dirba visai ką kitą ir 
stato visai kitokias dirbtuves, negu plane 
įrašyta. Tokie reiškiniai veda prie dezorga
nizacijos, todėl tarybų vyriausybė su jais 
visu griežtumu kovos. Juk, jei viena įmonė, 
trestas, ar komisariatas nesilakys plano, tai 
tuo pačiu pakenks ir kitų įmonių, trestų, ar 

i komisariatų planams, nes visi ūkiškieji reiš
kiniai yra tarpusavyje labai susipynę.

Kitas labai didelės reikšmės faktorius, 
kurio kapitalistinėje santvarkoje nėra ir ne
gali būti, yra stachanoviečių sąjūdis, Panai
kinus eksploataciją žmogaus žmogumi, dar
bas pasidarė garbės ir pasididžiavimo daly
ku. šiandien visuomenės simpatijų ir pagar-

dar

nei prityri- 
ir, gal būt, 
tatai neturi 

nesibaigia

plėtojamas.

Profesoriaus Bacevičiaus 
certas Jau Čia 

i
Gerbiamo prof. Bacevičiaus 

koncertas jau čia pat. Ar jau 
visi pasirengę jį matyti ir gir
dėti. Koncertas įvyks sekma
dienį, balandžio 27 dieną, ly
giai 3 valandą po pietų, pui
kioj Bosque teatro muzikos sa
lėj, 1020 Broad St.

Kiekvienas ir turim šiame 
koncerte dalyvauti. Kasgi ne
norėtų pamatyti ir girdėti lie
tuvį muziką. - kompozitorių, 
prof. Vytautą Bacevičių, ku
ris treti metai gostroliuoja po 
Europą ir Ameriką?!

Vadinasi, visą pasaulį ap
lankė. Tas reiškia, kad

[nėra buvę nei vieno lietuvio 
* muziko, kuris tiek plačiai me
ne, muzikoj būt atsižymėjęs, 
kaip prof. Bacevičius. O gi ži
nom, kad su profesorium da
lyvauja ir mūs jaunuolė Biru- 
ta Ramoškaitė, taip ' jau žy
miausia dainininkė tarp lietu
vių Amerikoje. Tai mūsų 
žvaigždutė, lakštingala. Jos 
malonus balselis kiekvieną 
klausytoją žavėte žavėja.

Salės durys. atdaros 2 vai., 
ten komitetas jau lauks svečių 
ir kiekvieną svečią maloniai 
priims.

Žinokim draugai ir drau
gės, kad šitas koncertas bus 
nepaprastas, klasikinis, kokio 
mes ikšiol neturėjom. O kai
nos žemos: 56 centai ir 80 
centų.

Prof. Bacevičiaus koncerte 
New Yorke, kuris buvo lap
kričio 28 d., 1940 m., Carne
gie Hall, tikietų kainos buvo 
iki 3 dolerių.

Pažymiu ir 
kad koncertas 
3 valandą, nei 
Kas manote,
bus, klystate. Todėl būkit visi 
į laika.

Visus ir visas kviečia,
Rengimo Komisija.

dar atkartoju, 
prasidės lygiai 
minutės vėliau, 
kad užtraukta

Cliffside, N. J

dalijančius sužinoti, J<uris 
miestas didesnis, Brooklynas 
ar Cliffside. Mat Prūseika 
apie Cliffsidę dažnai parašy
davo ir Cliffsidė pasirodyda
vo gražiais parengimais.

Dabar vėl Cliffsidę padėjo 
ant mapos J. Stasiukaitis, II. 
Bakūnas, Dęrenčius ir kiti. Jie 
vardu 
rengė vakarą ir turėjo pui
kias pasekmes.

H. Bakūnas su žmona, Sta
siukaitis, Derenčius, Mažeikie
nė ir keli kiti draugai sunkiai 
dirbo visą vakarą, bet nesi
skundė nuovargiu, tik džiau
gėsi gražiu pavykimu vakaro. 
H. Bakūnas buvo pilnas entu
ziazmo. Jis pareiškė, jog 
Cliffsidė, nuo dabar ■ triumfuos 
pirmyn, kaip ji triumfavo Prū- 
seikos laikais. Tokios pat nuo- 
mončsjra ir kiti cliffsidiečiai.

Reporteris.

Montello, Mass

is, Uęrencius ir kiti. Jie 
ALDLD 77 kuopos su-

Parengimai, Dirbtuvė, Miri
mai, Nelaimės

Dienraščio “Laisvės 
metų jubilėjaus paminėjimas, 
vakarienė, muzika, pasilinks
minimas, įvyks balandžio 26 
dieną, Liet. Taut. Namo sve
tainėje, 7 valandą vakaro.

Iš balandžio 12 į 13 naktį 
automobiliaus' nelaimėje, ant 
kampo Ames ir Montello St., 
sužeidė Raštikiuką, J. Rašti
kio Liet. Taut. Namo “dženi- 
toriaus” sūnų. Per kelias die
nas ir naktis be sąmonės kovo
jo su mirčia. Mat, jam sun
kiai užgavo galvos užpakali
nį kaušą. Dabar biskį geriau. 
Gal išgys. Linkėtina greito 
pasveikimo.

Žolynas.

Berlin, bal. 19. — Nazių 
valdininkai praneša, kad jų 
mechanizuota armija persi-

Įžanga tik 50 centų. Montel- per graikų-anglų ap-
los ir apylinkės visi “Laisvės” 
skaitytojai ir šiaip pažangūs 
lietuviai darbininkai prašomi

sigynimo liniją kalnuose ir 
įžengė į Thessalijos lygu
mas.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn —- “Laisves” Name

RUMUNAI DAR GALĮ IŠ
DUOT VOKIEČIUS
Budapest, Vengrija. — 

Vengrų radio pirmadienį 
įspėjo, kad Rumunija ap
gaudinėja vokiečius ir, pro
gai pasitaikius, gali juos iš
duoti.

Smarkiai vėl per Ameriką 
nuskambėjo Cliffsidės vardas. 
Liet. Literatūros Drg. 77 kuo
pa surengė teatrą ir balių 19 
d. balandžio. Brooklyno Lietu
vių Liaudies Teatro Grupė čia 
suvaidino komedijas “Aš Nu
miriau” ir “Į Ameriką.” Pu
blikos buvo apie 150. Vaidi
nimais publika pasitenkino. 
Rengėjai mano, kad pelno tu
rėsią apie $60.00.

Cliffside, N. J., yra arti prie 
New Yorko, tik už Hudson 
upės, mažas miestelis, kur lie
tuvių visai mažai tėra. Prieš 
keletą metų ten gyveno drg. 
L. Prūseika. Tuom tarpu Cliff
sidė buvo labai garsus mies
tas Amerikos lietuviams. Man 
tuom laiku gyvenant Chicago- 
je teko girdėti žmones, žingei-

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

' namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

NEWARK, N. J

Prof. Vytauto Bacevičiaus Koncertas
Ruošia Lietuvių—Rusų Susivienijimas

Prof. Vytautas Bacevičius

MOSQUE THEATRE

Sekmadienį

BALANDŽIO

APRIL

Pradžia 2 vai. po piety
Birūta Ramoškaitė

NEWARK, N. J1020 Broad St
Bilietai: 80c ir 55c ({skaitant taksus)

Garbes Viešnia Dainininke BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ
Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkes visuomenę dalyvauti šiame pui

kiame koncerte, kur išgirsite plačiai pagarsėjusį pianistą-kompozitorių Vytautą 
Bacevičių. Taipgi programo išpildyme dalyvaus garbės viešnia, Birute Ramoš
kaite, lyriškas sopranas, kuri smarkiai progresuoja savo karjeroje. Jos akompa- 
nistė bus lietuviams gerai žinoma muzikos mokytoja - kompozitorė L. Brone 
Šalinaite.

Todėl nepraleiskite progos neatsilankę į šį puikų koncertą, paraginkite savo 
draugus ir pažįstamus. z Užkviečia KOMISIJA.

— .......................... — ............ .... ■ - i
------------------------ ------- -•--------------------
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Trečiad., Balandžio 23, 1941 CAISVE

Philadelphia, Pa.
Prof. Vytauto Bacevičiaus 

Koncertas
Ateinantį šešetadienį, 26 

dieną balandžio, pasaulinis 
artistas-pianistas, kompozito
rius ii* muzikos profesorius, 
duos koncertą lietuviams, Sla- 
vokų Svetainėje, 510-12 Fair
mount Ave., Philadelphia, Pa., 
8 vai. vak.

Prieš koncertą, penktadienį, 
25 dieną balandžio, Vytautas 
Bacevičius duos lekciją apie 
muzika ir Lietuvos meninin
kus, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. čia pažangiesiems 
lietuviams reikėtų pasinaudo
ti proga.

Dėl koncerto Vytautui Ba
cevičiui jau nusamdytas didy
sis koncerto grand pianas, ku
ris turi virš 9 pėdų ilgio; kuris 
bus atidarytas ir skambės kai' 
vargonai. J *šį koncertą at-' 
eis ir svetimtaučių muzikos 
ekspertų pasiklausyti.

Philadelphijos ir apylinkes 
lietuviai kuo plačiausiai reng- 
kitės į šį koncertą ne tik iš
girsti tokį jau garsų pasaulio 
pianistą, kaip Paderewskis, 
Rachmaninoff, bet juo labiau 
pagerbti mūsų tautos žymiau
sią aukščiausios dailės artistą.
Jis skambins žymiausių kom-į 
pozitorių muziką ir skambins 
savo muzikos kompozicijas. 
Labiausiai lietuvių jaunuoliai, 
kurie mokosi muzikos, turėtų 
ateit ne tik išgirst skambi
namos muzikos, bet ir pasi
kalbėt, paklaust patarimų

Vaizdas iš filmos “The Great Beginning” v (“Didžioji 
Pradžia”), kuri bus rodoma Ironbound Teatre ant Ferry 
ir Jackson gatvių, Newarke. Pradžia balandžio 23 dieną. 
“Naujoji Latvija” rodoma toje pat programoje.

Youngstown, Ohio
“The Man with the Gun,” 

naujas Sovietų, krutamasis pa
veikslas, bus rodomas Ukrai
ną svetainėje, 525 W. Rayen 
Avenue, Youngstowne, ketvir
tadienį, gegužės 1, 7:30 vai. 
vakaro.

Ben Atkins, negrų vadas iš 
Akrono ir Gus Hali youngs- 
townietis sakys kalbas. Jie 
kalbės apie esamą pasaulinę 
karinę padėtį ir apie darbo 
žmonių išeitį iš esamosios pa
dėties. šalę puikios filmos ir 
kalbų, bus geros muzikos.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti Pirmosios Gegužės ap- 
vaikščiojime.

Sally Winters.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

W. PHILADELPHIA, PA 
I

LDS 107 kp. ruošia vakarienę su 
šokiais, bal. 27 d., pas drg. Barta- 
šiūną, 7822 Lyons Ave. Kviečiame 
dalyvauti, linksmai laiką praleisti, 
čia grdži vieta, taip kaip parke. — 
A. Skališienė, koresp. (96-98)

NEWARK, N. J.

LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 25 
d. bal., 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų, ypač 2- 
ro Apskr. pikniko klausimu. — Sekr.

(96-98)

SO. BOSTON, MASS,
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 24 d., 8 v. v. Prašome narius da
lyvauti. Antrašas, 376 Broadway. —

i Rast. (96-97)

apie muziką, pasitarti.
Vytautas yra draugiškas, 

^irdingas lietuvis pianistas.
Labiausiai atkreipėm atydą 

i tuos visus tikietų platinto
jus, kurie paėmė išplatinti ti- 

[ kietų, visi turi tą dieną su
grąžinti tikietus, kurie par
duoti ir neparduoti, nes už 

I kiekvieną parduotą tikietą 
mums reikės užmokėti taksus 
valdžiai, o jinai duoda tik 3— 
4 dienas sutvarkyti; reikia vi

są raportą' išduoti.
Tikietus galima įsigyti se

kančiose vietose: 5809 No. 
Fairhill St.; 110 W. Thomp
son St.; 186 Tioga ; 2316 
Margaret St.; 1223 No. 11th 
St.; 5123 Funston St.; 143 
Pierce St. Tikietu kainos: 50c 
ir 75c.

Visų musų pareiga kuo dau
giausiai įtraukti publikos.

A. J. Smitas.

7

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Krislai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Connell. Pasak “Darbinin
ko”, jis pasakė, kad slaptos 
pajėgos slaptai darbuojasi 
įtraukimui Amerikos į karą. 
O, girdi, Europai reikia ne 
ginklų, bet maisto.

Kas teisybė, tai teisybė.

APOLLO TEATRE
1050 W ASHINGTON ST. BOSTON, MASS.

Bus rodoma filmą

“University of Life”
(Iš Maxim Gorkio gyvenimo)

Balandžio (April) 24, 25 ir 26
Nuolatinis rodymas nuo 1 vai. p. p. iki 10:30 vai. vak. 

25c nuo 12:30 iki 1 valandos
35c nuo 1 vai. iki 5 vai. — 40c nuo 5 iki uždarymo (su taksais)

Taipgi specialė filmą:

SOVIET LITHUANIA

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Tikrai baisios žinios at
eina iš Francijos, kur kon
centracijos stovyklose su
grusta tūkstančiai Ispanijos 
lojalistų. Gauta kablegra- 
mą, kad stovykloj vardu Le 
Vernay policija paskerdė 
150 lojalistų.

Amerikoj prasidėjo kam
panija už lojalistų išlaisvi
nimą. Visi ją paremkime.

NAUJAUSIOS FILMOS IŠ USSR.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

! Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Ii

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD.,' GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

Imagine how thrilled 

she’ll be widi a watch so 
gorgeously styled ... so 
exquisitely thin . . . that 
America's leading fash
ion designers call it the 
most beautiful popular- 
priced wristwatch ever 
made! From $29-75 . . . 
On display here now

MaketkiAtlne ■
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BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių Unijos 54 Skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks bal. 23 
d., Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. — Ch. 
Nečiunskas, sekr.

DETROIT, MICH.
Šokių Vakaras Įvyks Draugijų 

Svetainėj, šeštadienį, 26 d. balan
džio, 4097 Porter St. Kviečia vi
sus Draugijų Svetainės Komitetas.

(96-98)

she will never forget!

VERI-THIN* PtTITt —15 
jewels, pink, white or yellow 
gold filled cose.........$29.75

MONTROSE —17-jew.l Pr.- 
cition* movement. Pink or yel* 
low gold filled cote, Guildite 
bock........... ..............$39.75

•[Registered Trade Mark

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;
* —.J

Robert Lipton Jeweler
Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS 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.

VYTAUTO
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertas Įvyks:

Sekmadlenj, balandžio 27 d., Mos
que Theatre, 1020 Broad St., New
ark, N. J., pradžia 2 vai. po piety. 
Bilietai 80c ir 55c. Dainuos ir B. 
Ramoškaitė.

Antradienį, balandžio 29 d., Car
negie Hali, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman. Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $8.30.

šeštadienį, 26 d. balandžio, Sla/- 
voki; Svet., 510-12 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. Pradžia 8 v. v. 
Bilietai 5Oc ir 75c. Penktadienį, ba
landžio 25 d. bus muzikos paskaita, 
735 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

Sekmadienį, geg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c ir 
55c. Dainuos ir Lyros Choras. Po 
programų! seks šokiai. Pirmadienį, 
gegužės 5 d. įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 853 Hollins St., pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui.

Prašome įsltėmyti šias datas ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

THE BAKERS*

) UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

'a

Ut<r*«i4n«Į
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Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Silver

'bell baking cohv.

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street, Newark, N. J.
kampas Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminską Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

Office Phone 
EVergreen 4-6971

FLUSHING
Inside Phone

EVergreen 4-64Š5

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh A» • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. in. After 11 p. in. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and • 

Sun. all day and night.

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusioms kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. ‘Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
•Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI —- X-RAYS
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.

Y4

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Kiisite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IK1 BUSHWICK AYES., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

• Geresnės Prekės
• Geras Patarnavimas

Šis kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
stampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

Tėm y kite 
krautuves 
duodančias
Grand Street 
Štampas.

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.
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Lankėsi K. B. Karosie 
nė, CIO Organizatorė 

Iš Kalifornijos

Buvo Nuvykęs Kanadon Daugiau Žinių apie

Pereito pirmadienio vakarą 
“Laisvės“ įstaigą aplankė Ks. 
B. Karosienė, iš San Francis- 
co-Oakland, Kalifornijos, at
siųsta New Yorkan į Teksti
lės Unijos Konvenciją, prasi
dėjusią pirmadienį Colonial 
viešbutyje, New Yorke.

—Kaip viskas tolimame Pa- 
cifike ?—paklausėme.

—Darbininkai gerai organi
zuojasi ir susiorganizavę uni
jas saugo, kad jos tarnautų jų 
pačių reikalams. Dėlto pas 
mus geresni uždarbiai, negu 
kur nors kitur už tokius pat 
darbus.

D. M. Šolomskas, Liet. Li
teratūros Drg. Centro sekr., 
su reikalais buvo nuvykęs Ka
nadon, kur išbuvo apie savaitę 
laiko ir ta proga matęsis su 
daugeliu organizacijos narių, 
tenykštės liaudies spaudos 
skaitytojų ir platintojų, taipgi 
organizacijų veikėjų.

Masės kanadiečių lietuvių, 
sako veikėjas, gyvai susido
mėjusios Lietuvos padėtimi, 
pritaria ten atsiektiems darbi
ninkų. laimėjimams ir sėkmin
gai darbuojasi stiprinime 
nadiečių liaudies judėjimo 
taiką ir žmonių gerovę.

Komedijų

ka- 
už

Daktaras Walmus Apsivedė

Mes tikimės, kad ši naujai 
parašyta Seno Vinco komedija 
lietuviškai publikai patiks, to
dėl, kad nuo pradžios iki pa
baigai pilna juokų.

štai tė myk i te į vaidintojų 
sąstatą, kurie yra žymiausi 
lietuviai vaidintojai, kaip an
tai : J. Lazauskas, O. Pranai
tienė, St. Lengerdaitė, U. Bag
donienė, P. Grabauskas,.J. Ju- 
džentas, G'. Klimas, M. Stako- 
vas, J. Byronas, Wari-
spnas.

Lietuvių Organizacijų 
Atstovai Tarėsi Dėl 
Gegužinės Parado

Ks. Baltrūnytė-Karosienė

* tik

ant

$

SU- 
ne-

kol
An
di r-

Vakarinių valsti- 
šapose, kur ji 
uniją, lietuvių

valandą iki dolerio su 
mokesties per valandą, 

paakstino kitus darbinin- 
išsikovoti geresnes sąly- 
ir jie to atsiakė. Kitas

sekmadienj, balan- 
dieną, apsivedė 

Adam Walmus su 
Benuliute. šliūbą 

John’s Evangelistų 
Gi puota daly-

—O kaip ten su ta Bridges 
byla? Ar jis ištikro toks jau 
svarbus asmuo, kad net rytuo
se spaudoj niekas taip tan
kiai nesimato, kaip Bridges?

—Bridges, žmogus, kaip vi
si, — atsakė nusišypsojus vieš
nia. Visas dalykas tame, kad 
jo vadovybėje susiorganizavo 
pajūrio darbininkai-longshore- 
manai ir išsikovojo algas nuo 
pirmiau gautų 32 ir 50 centų 
per 
virš 
Tas 
kus 
gas 
“baisus“ Bridges^o__prasikalti- 
mas yra tame, kad jis nepa
perkamas, neparsiduoda, tad 
vienintelė reakcininkų viltis 
beliko deportavime. Bet ne
lengva bus jį išdeportuoti, nes 
jis yra darbininkų labai myli
mas.

—Kaip ten lietuviai?
—Dar sveiki ir energingi, 

sulyg nedidelių lietuvių kolo
nijų, man atrodo, gerai dar
buojasi. Pas jus perdaug 
miršta — pastebėjo viešnia.

Iš tolesnio pasikalbėjimo 
lietuvių reikalais buvo aišku, 
jog ji seka taip vidurvakari- 
nę, taip rytinę lietuvių spau
dą, nors jos darbas unijoj 
šiuo tarpu būna išimtinai tarp 
kitataučių, 
jų tekstilės 
organizavo 
siranda.

—O kaip konvencija?
— Sunku pasakyti. Dar 

atlikome maldas, kelias pra
kalbas ir paskyrėm komisijas. 
Mane irgi paskyrė į organiza
cinę komisiją. Tikroji darby- 
metė bus vėliau. Lietuvių 
kas nemačiau. Naujosios 
glijos tekstilėj minios jų 
ba. Turėtų būti.

Greta delegato žymės 
atlapo pastebėjau raibuojan
čią sagą, kurią palaikius ko
kia konvencijos puošmena pa
rūpo apžiūrėti.

—Ne. Tai Kalifornijos uni- 
jistų dovana išleistuvėms. Gal 
jie norėjo priminti man, kad 
neužmirščiau, ką atstovaujanti 
—atsakė ji.

Pernai ją išleisdami konven- 
cijon unijistai buvo apdovano
ję rašomąja mašinėle, šiemet 
laikrodėliu. Nariai į savo or
ganizatorę atsineša kaip į se- 
serj.

Karosienė pastaraisiais me-

Pereitą 
džio 20-tą 
daktaras 
Beatrice 
ėmė St. 
bažnyčioj,
viams buvo Bay Ridge Maso
nic Hall, 257 Bay Ridge Ave., 
Brooklyn, N. Y. Svečių ir vieš
nių buvo apie 300 ir visi tapo 
skaniai pavaišinti, nes valgy
mai buvo pagaminti gerų gas- 
padinių, kaip tai: Walmusie- 
nės ir Benulienės.

Daktaras arba dantų gydy
tojas, kuris užlaiko dabar ofi
są po numeriu 705 Fourth 
Avenue, South Brooklyne, yra 
sūnus gerų ir darbščių darbi
ninkiškų veikėjų, draugų Wal- 
musų, southbrooklyniečių. Be
atrice Benuliute taipgi yra 
duktė gerų ir širdingų, žmo
nių Benulių ir taipgi south- 
brooklynietė.

Taigi, linkiu jaunavedžiams 
laimingo ir ilgo ženybinio gy
venimo.

STELA LENGERDAITĖ, 
jauna mergaitė, bet jau ke
liuose veikaluose pasižymėjo 
didelėse rolėse kaipo gabi vai-

Ta komedija 
Kraičiu” bus 
sekmadienį, 27 
Ukrainą Salėje, 
Brooklyne. 
vakare.

Po vaidinimui bus šokiai.
Komedijai 

nuolė Aldona 
Kviečiame

“Atvažiavo su 
suvaidinta šį 
d. balandžio, 

101 Grand St.,
Pradžia 5-tą vai.

J. Juška.

PADĖKA
Gerbiamos draugės kliubie- 

tės, dėkoju jums nuoširdžiai 
už malonias sutiktuves, kurių 
aš nesitikėjau, taipgi už dova
ną, man įteiktą sutiktuvėse 
balandžio 17-tos vakarą, Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bo susirinkime,

Josephine Augutienė.
tais yra Tekstilės Unijos or
ganizatorė ir jai pavestoj apy
linkėj darbą atliko. Ji taipgi 
yra CIO organizacinio komi
teto apšvietos direktorė Paci- 
fiko distrikte ir CIO vice-pre- 
zidentas Kalifornijos valstijoj.

Brooklyno ir apylinkių lie
tuviai turės progą pasiklausy
ti šios puikios organizatorės 
įdomių pasak ojimų unijų 
klausimu prakalbose šio penk
tadienio vakarą, balandžio 25- 
tą, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne, kur kviečiami visi. 
Pradžia 7 :30 vai. 
Įžanga nemokama. 
Liet. Mot. Apšvietos

vakaro. 
Rengia 

Kliubas.
Rep.

vadovauja jau- 
šertvietytė.
visus dalyvauti.

Rengėjai.

d., Cumber- 
mirė Jonas 

amžiaus, gy- 
Ave., Brook-

MIRĖ
Balandžio 21 

land ligoninėje, 
Pocius, 55 metų 
veno 75 Hudson
lyn, N. Y. Bus palaidotas pen
ktadienį, 25 d. balandžio, 10 
vai. ryte, šv. Jono kapinėse.

Paliko gailestyje žmoną, 2 
sūnus ir vieną dukterį. Jo kū
nas pašarvotas namuose, 75 
Hudson Ave.

Laidotuvių direktorius Juo
zas Garšva.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas, 14 familijų ir 2 štorai, lotas 
50x100. Lietuvių apgyventa. Rondos 
$3000 per metus, parsiduoda už 
$12,000, reikia tik $4000 pinigais. 
Kas nupirks, turės gerą namą. Pra
šome kreiptis: S. R. 181 Plane St., 
Newark, N. J. (95-97)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

PARDAVIMAI
Parsiduoda lietuviška bekernė, ar- 

' ba galima parandavot. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas labai seniai. 
Kostumeriai yar lenkai, rusai ir lie- 

Į tuviai. Kadangi savininkas nesijau- 
: čia gerai, tai nori parduoti. Hought
on Street Bakery, Hudson, Mass.

(95-100)

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

■

Pirmadienio vakarą, “Lais
vės“ salėj, įvyko lietuvių or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
artėjančios Pirmos Gegužės 
reikalais. Dalyvavo keliolikos 
organizacijų atstovai. Svarsty
ta, kas būtinai reikia atlikti 
prisirengimui gegužinei, ir 
apie patį dalyvavimą. Išklau
syta raportai iš dalyvavusių 
Bendros Gegužinės konferen
cijoj apie pasiruošimą gegu
žinei viso miesto skale.

Nutarta išleisti du tūkstan
čius lietuviškų lapelių ir pa
dėti skleisti anglišką literatū
rą gegužinės klausimu, kad 
surengti, didžiausį Pirmos Ge
gužės Paradą, kokiu jis šie
met turėtų, būti, kadangi tai 
bus masinis liaudies pasisaky
mas už taiką ir žmonių teises.

Išrinkta platus komitetas, 
kuriam pavesta užsakyti iška
bas ir pravesti kitus galutino 
pasiruošimo darbus, taipgi su
šaukt tolimesnius pasitarimus, 
tam esant reikalui.

Konferenciją sveikino toli
mi svečiai —< K. N. Karosienė, 
iš Kalifornijos, ir jaunas lie
tuvis Ispanijos demokratijos 
gynėjas Stulpinas, išbuvęs ke- 
lioliką mėnesių belais vėj 
Francijos koncentracijos kem
pėse, laikinai apsistojęs 
Brooklyne. D.

J. Čirikas Sužeistas
Anksti pirmadienio rytą, 

apie 3 vai., einant skersai gat
vę prie Union Avė. ir So 2nd 
St., Williamshurge, pravažiuo
janti mašina skaudžiai sužei
dė J. Čiriką ir nuvažiavo. 
Kraujuose paplūdęs, jis vėliau 
pašaukto ambulanso buvęs pa- 

i imtas ir nuvežtas, menama, 
Kings County ligoninėn. Apie 
nelaimę pasakojo su juo kar
tu ėjęs jo 
šikšninis.

Juozas 
Švendubrės 
par., netoli
dino apylinkės.

kaimynas Juozas

Čirikas paeina iš 
kaimo, Ratnyčios 
Druskininkų, Gar-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 šviesūs kampi

niai kambariai su naujausiais įren
gimais, tiktai be šilumos. Kaina pri
einama. Prašome kreiptis: 111 Ain- 
slie St., Brooklyn, N. Y., Williams
burg sekcijoj.

“Nauja skrybėlė 
padaro skirtumą 
žmogaus ūpui. O 
kas tai naujo pri
dėta ir ci gar etai— 
suteikiant jam nau
ją skonį ir sma
gumą.

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

B
Seniausi Amerikos Tabako prekijai-—IslkOre 1760

' NAUJA . . . praixinis iž Rytinio Viduržemio tabakas, 
kurio smulkūs lapai širdies pavidalo padaro garsiqjq 
Old Gold's sudėtį net dar malonesnę. Jo gausa dabar 
brandinama mūsų Amerikiniuose sandėliuose užtikrina įums 
šiuos puikesnius Old Golds visai eilei metų.

'T’AI NAUJASIS Old Gold —praturtintas 
priedu specialaus importuoto tabako! Iš

bandyk jį— dabar malonesnio skonio cigare- 
tas negu bet kada, nes kas tai naujo pridėta! 
Gauk pakelį šiandien.

Visi Old Golds pas 
■ ūsu krautuvininkų zĮ 
dabar yra NAUJI , 
Old Golds. Tas 
pat pažįstamas 
pakelis.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ii* šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

85c 
60c 
60c 
60c 
60c

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas 

, Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 

. užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

SKELBKITES “LAISVĖJE
r

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
’512 Marion St., Brooklyn 
' Kamp. Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Line 

TeL Glemnore 5-6191

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
Telefonas: Humboldt 2-7964

Jūs mokėsite už rakandus, o nė už išrodymą

Stat 
a<h-esas.

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

JuS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(8HALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

101

OE

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

V AL ANDOS: 2-4 ir 6-8 
NCra valandų sekmadieniais

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandanskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Turime Geros Degtinės ir Vynų
v Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
9

Tol. Ev. 4-8698

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

OE3Q




