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■it

saviškius, 
lietuviški

pastaba 
keikūnas,

džios užsakymus armijai 
troku, traktorių ir kt.V 7 C

geštapi- 
tuomet

tėvo stalyčių” ir sakytų, 
kad tai anglai ją užpuolę. 
Tuom, girdi, Mussolinis 
bandytų sukelt pasaulio ka
talikus prieš Angliją.

Dabar lauksime, kada kleri
kalai, fašistai ir socialistai 
pradės rinkti aukas tiems hit
lerininkams, kurie buvo repa
trijuoti iš Lietuvos į Vokieti-

Athenai. — Graikai teigia, 
kad iki šiol jie ir anglai už
mušė bent 50 tūkstančių 
vokiečių, ir “tarpkalnės pil
nos vokiečių lavonų.’

Berlin, bal. 19. — Vokie 
čiai praneša:

Vokiečiai užėmė kariškai 
svarbų miestą Larissą Grai-.

savaites
reikalaudami iš

Harvester korporacijos pri
dėt jiem algos ir pripažint kij°j, I, pietus nuo Olympo

Tuomet, kai tarp Lietuvos 
ir Vokietijos ėjo apsimainy- 
mas gyventojais, kai iš Suval
kijos ir Klaipėdos krašto atvy
ko į Lietuvą tūkstančiai lie
tuvių, tai Lietuvos vokiečiai 
persikeldinėjo į Vokietiją.

Vokiečiais užsirašė ir j Vo
kietiją persikėlė gyventi tokios 
smetoniškai-hitleriškos pažibos: 
generolas Adamkevičius, adv. 
Gužas, Skučas, Talmantas, na, 
ir socijal-demokratų lyderis 
adv. Požėla ir kiti.

Nemanykit, Hitleris nebūtų 
jų priėmęs, jei jie nebūtų jam 
pirmiau užsitarnavę. Jie dir
bo Hitleriui Lietuvoje, tiesio
giniai jie buvo susirišę su Hit
lerio Gestapo. Na, ir dėl to 
šiandien jie yra hitlerinės Vo
kietijos piliečiais!

Tie žmonės bėga nuo socija- 
lės revoliucijos. Jie j ieško už- 
uvėjos hitlerinėje pastogėje. 
Bet jie yra labai akli. Jie ne
supranta, kad hitlerinė Vokie
tija susmuks, kad ten neužil
go darbo žmonės pasiims į sa
vo rankas šalies reikalus tvar
kyti, panašiai, kaip Lietuvoje.

Kur jie tuomet bėgs? Ko
kios šalies piliečiais 
ninkai-žvalgybininkai 
bandys patapt?!

Visokis brudas, visokios sru
tos po biskelį iš Lietuvos pra- 
siskiedžia ir atsiduria hitleri
nėje Vokietijoje,—Vokietijoj, 
kur kelios dešimtys tūkstančių 
darbininkų ir intelektualų yra 
kankinami kalėjimuose pana
šiai, kaip prie smetoniškojo 
režimo buvo Lietuvoje.

Toje Vokietijoje suranda 
laisvę Lietuvos liaudies neprie
teliai !

Atsimename, tos rūšies Lie- 
luvos liaudies priešai, viešpa
taujant Lietuvoj carizmui, iš
sižadėdavo katalikų tikybos, 
priimdavo pravoslavų tikybą 
ir eidavo tarnauti carizmui, iš
davinėti Lietuvos liaudį.

Dabartiniai Požėlos ir kito
kį nenaudėliai išsižada lietu
vių tautos vardo, pasiduodą 
vokiečiais ir vyksta nuolankiai 
tarnauti Hitleriui, nes lietuvių 
tautai jie yra labai nusidėję!

Juozas Tysliava ragina fa
šistus imtis teroro prieš tuos, 
kurie neina su smetonininkais, 
Lietuvos neprieteliais. “Dantis 
už dantį, akis už akį” šaukia 
jis.

Atsieit, kai Lietuvoje tampa 
suimtas smetonininkas, buvęs 
žvalgybininkas, tai Tysliava 
mano, Amerikoje turėtų būti 
užpultas arba nužudytas sme- 
tonininkų priešas.

Gerai, kad Juozas taip iš
siplepa viešai savo tikslus, sa
vo mierius. Italai fašistai jau 
pradėjo terorą prieš 
Kuomi gi prastesni 
fašistai ?!

Mano prieteliška 
Juozui: Esi didelis
bet dar didesnis bailys.

Ar negeriau būtų prikąsti 
liežuvį ?

• L

“Keleivis” rašo:
“Lietuvos komunistų visados 

buvo labai nedaug, bet šian
dien... jų visiškai nebeliko.”

Mes gi pasakysime: Niekad 
Lietuvos Komunistų Partija 
nebuvo tokia stipri, tokia di
delė, kaip šiandien. Ir kas
dien ji vis auga, kasdien na
rių skaičiumi didėja.

“Keleivis” yra įpratęs rašy
ti dalykus, kurių jis nežino. 
Šis buvo eilinis “Keleivio” me
las.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 
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CIO SMERKIA VINSONO SUMANYMĄ PRIEŠ STREIKUS
GABENASI GINKLUS

PRIEŠ MAINIERIUS
New York. — John L. 

Lewis, pirmininkas Jungti
nės Mainierių Unijos, per
siuntė raštiškus įrodymus 
valdžiai Washingtone, kad 
savininkai minkštųjų ang- 
liakasyklų pietinėse valsti
jose gabenasi revolverius ir 
šautuvus iš Springfield, 
Mass., prieš unijistus strei- 
kierius tose valstijose.

Šiaurinių minkštųjų ang- 
liakasyklų kompanijos jau 
kelios dienos atgal sutiko 
pridėt visiem mainieriam po 
dolerį algos dienai. Bet 
(šiuos žodžius berašant) 
pietiniai tokių kasyklų sa
vininkai vis spiriasi, sutik
dami tik 60 centų per dieną 
pakelt mainieriui uždarbį.

Lewis sako, 400 tūkstan
čių minkštųjų angliakasyk- 
lų mainierių šiaurinėse ir 
pietinėse valstijose strei
kuos tol, kol visi tų kasyk
lų savininkai bus priversti 
pridėt lygiai po dolerį algos 
dienai visiem mainieriam 
visose valstijose.

Graikai-Anglai, Besigin
dami, Išžudė Daugybę 

Vokiečitj
Athenai, Graikija. — 

Graikų ir anglų kariuomenė 
stipriai laikosi prieš vokie
čius ir padaro kelisyk dau
giau jiem nuostolių, negu 
vokiečiai anglam ir grai
kam. Bet vokiečiai turi 
daug kartų didesnę armiją 
ir nepalyginamai daugiau 
karo pabūklų prieš graikus 
ir anglus; ir dar vis dau
giau vokiečių atvyksta į 
frontą. Todėl graikai-anglai 
yra priversti toliau trauktis 
atgal, trumpindami savo 
apsigynimo liniją.

Vokiečiai jau pasiekė 
punktus nuo Olympo kalno. 
Bet, besigrumiant jiem pir- 

'myn, daugybė vokiečių bu
vo užmušta ir sužeista, o 
graikų - anglų linija niekur 
nepralaužta, kaip skelbia 
graikų komanda.

PUSKETVIRTO BILIŪNO DO
LERIŲ NAUJŲ TAKSŲ

Washington, bal. 19. — Šį 
pirmadienį kongresinė lėšų 
komisija pradeda svarstyt, 
kaip sukelt įvairiais naujais 
taksais apie pusketvirto bi- 
liono dolerių daugiau, kari
niams reikalams Amerikos 
ir Anglijos.

Vėl Daugiau Kaip 100,000 
Bombų Numesta į Londoną
Berlin, bal. 19. — Vokie

čių lakūnai, minėdami 52 
metų sukaktį nuo Hitlerio 
gimimo, įtūžusiai bombar
davo Londoną; numetė į 
miestą 100 tūkstančių pade
gančių bombų ir tūkstan
čius sprogdinančių bombų.

Philipas Murray, CIO Pirminiu- 42,000 HARVESTER DARBININKU
kas, Pareiškė, Jog Tas Sumany 

mas Siekia Naikint Unijas
Trustai Riebiau Pinigaujasi, bet Jie Pasimojo Išplėšt Darbininkam Demokratines* 

Laisves, Streiko Teisę ir Unijas, Įrankius Darbininką Būklei Gerint
Washington. — Philipas Jis paliečia pačią darbo uni- 

Murray, genęralis pirminin- jų gyvybę. Bet jūs nedavė- 
kas CIO unijų, griežtai pa
smerkė kongres. Vinsono 
sumanymą verstinai taikyt 
darbininkus šu samdytojais 
ir užkirst kelią streikam. 
Kartu jis pasmerkė ir kong- 
resmanų komisiją laivyno 
reikalais, kad jinai užgyrė 
tą sumanymą a t k r e iptą 
prieš darbininkų teisę strei
kuoti ir prieš pačias darbo 
unijas.

Savo laiške Vinsonui, tos 
komisijos pirmininkui, Mur
ray sako:

“Jūsų sumanymas siekia 
pagamint įstatymą, priešin
gą darbininkų reikalam, 
spaudžiantį darbininkus. Tą 
sumanymą turi smerkt visi 
organizuoti darbininkai. Jis 
skaudžiai paliečia reikalus 
milionų žmonių ir labai blo
gai atsilieptų net į mūsų 
šalies gynimo programą. 
Tai labai rimtas dalykas.

Berlin. — Vokiečiai pra
nešė šeštadienį, kad jie “su- 
kriušinę” anglus ties istori
niu Olympo kalnu Graiki
joj; jie paėmę patį kalną ir 
užkėlę savo vėliavą ant jo.

Vokiečių komanda sako, 
kad jie išmušę anglus ir 
graikus iš kelių kariškai 
svarbių tarpkalnių šiaurinė
je Graikijoje^ bet pripažįs
ta, kad anglai ir graikai gi
nasi labai smarkiai ir at
kakliai.

Vokiečių orlaiviai bombo
mis nuskandinę 29,000 tonų 
Anglijos laivų stovėjusių 
Graikijos prieplaukose; tai 
buvę keli iš tų laivų, kurie 
ten priruošti gabenimui 
anglų armijos iš Graikijos.

Vokiečiai apėjo strateginį 
Olympo kalną iš rytų ir va
karų pusės, kaip teigia vo
kiečių komanda.

Vakarinėje Graikijos 
fronto dalyje anglai ir grai
kai daugmeniškai traukiasi 
toliau atgal/sako vokiečiai.

VOKIEČIAI VĖL smarkiai 
BOMBARDAVO LONDONĄ
London, ba’l. 19. —- Vokie

čių orlaiviai., per dvi valan
das bombardavo Londoną, 
visai žemai skraidydami. Be 
kitko, jie sužeidė Anglijos 
seimo rūmą;'padarė dikčiai 
medžiaginių nuostolių įvai
riose miesto- dalyse; gana 
daug žmonių užmušė bei su
žeidė. v :

te CIO unijoms progos pri
sirengt, kad jų atstovai ga
lėtų atėję Į jūsų komisiją iš- 
statyt parodymus prieš tokį 
sumanymą. Viso jūs skyrė
te tik dvi dienas tam klausi
mui svarstyti, ir leidote kal
bėt tiktai dviem žmonėm, 
Frankui Knoxui, karinio 
laivyno ministerial, ir John- 
’ui Greenui, vienam iš mūsų 
unijų pirmininkų. Bet J. 
Greenui jūs davėte tiktai 
vieną dieną laiko pirm pa
šaukdami ji išreikšt mūsų 
nuomonę.

“Jūsų sumanymas, bilius 
HR. 4139, kerta smūgį pa
čiai darbo unijų gyvybei, 
sunaikina demokratines tei
ses darbo vyrų ir moterų ir 
aštriai aprėžia tas teises, 
kurias darbininkai dabar 
turi pagal šalies Darbo San- 
tikių įstatymą.

AthenaL — Graikai tei
gia, kad jie ir anglai niekur 
neleido vokiečiam pralaužt 
jų frontą; bet graikų politi
kai sako, “labai sunki mum 
padėtis.”

Vokiečių orlaiviai pavertė 
griuvėsiais daugelį Graiki
jos miestų.

Anglai Turės Kraus
tytis iš Graikijos 

London. — Anglų kariuo
menei, turbūt, teks neužil
go kraustytis iš Graikijos, 
rašė “Times,” “London He
rald” ir kiti Anglijos laik
raščiai šeštadienį. Anglai ir tybėlę. Sako, kad italai mė- 
graikai didvyriškai ten ko- tytų paimtas nesprogusias 
voja, bet vokiečiai Graiki- anglų bombas į “šventojo 
joje turi daug sykių dau
giau karo mašinerijos ir ar
mijos negu graikai ir ang
lai, kaip nurodo Anglijos 
spauda, ir sako, jog pats 
anglų kariuomenės iškraus- 
tymas iš Graikijos bus la
bai sunkus ir pavojingas.

Londono laikraščiai pra
veda tokią mintį, kad ang
lų karas Graikijoj faktinai 
pralaimėtas. Bet, girdi, 
Anglija ir jos talkininkai 
galų gale, sumuš vokiečius 
kitur; tada anglai savo lai
mėjimais apdovanos ir 
Graikiją už jos karžygišką 
kovą prieš vokiečius ir ita
lus.

ORAS. — šį pirmadienį bū- 
šią lietaus.

“Kai dabartiniu laiku pel
nai trustų smarkiau ir 
smarkiau didėja, o pragyve
nimas, žmonėm vis brangsta 
ir brangsta, tai būtinai rei
kalinga, kad šios šalies dar
bininkai per savo unijas ga
lėtų kovot dėl savo būklės 
pakėlimo, dėl žmoniškesnių 
algų ir pagerintų darbo są
lygų. O jūsų' sumanymas 
kongresui siekia atimt dar
bininkam tokią teisę.”
DARBO FEDERACIJA 

TAIPGI SMERKIA
VINSONO SUMANYMĄ
Amerikos Darbo Federa

cijos komitetas įstatymiš
kais reikalais pasiuntė 
kong. Vinsonui laišką, ku
riame neigia jo sumanymą 
dėlei verstiną darbininkų 
taikymo su fabrikantais, ir 
sako, jog Darbo Federacija 
priešinasi ir priešinsis to
kiem pasimojimam ant dar
bininkų teisių.

London. — Jeigu vokie- 
čiai-italai iš oro bombar
duos Graikijos sostinę 
Athenus arba Egipto maho
metonų šventmiestį Cairo, 
tai anglų orlaiviai pradės 
sistemačiai bombarduot Ro
mą, kaip įspėjo Anglijos mi
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill. — Egiptas 
yra Anglijos kontroliuoja
mas kraštas.

Anglų lakūnai vengs bom
barduot popiežiaus Vatika
ną, užtikrino Churchill. Bet 
anglai sužinoję, kad patys 
italai ruošiasi mėtyt oro 
bombas į tą popiežiaus vals-

Anglija ir Amerika Norėjo 
Sukurstyt Karą Tarp So

vietų ir Vokiečių
Maskva. — Sovietų' spau

da rašo, kad jų bepusišku- 
mo-nekariavimo sutartis su 
Japonija nėra atkreipta 
prieš Vokietiją ar prieš bet 
kurią kitą šalį. Sako, ši su
tartis tai srriūgis Anglijos ir 
Amerikos imperialistams 
kurie stengėsi sukurstyt ka
rą tarp Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos. '

Chicago. — CIO unija 
privertė International Har
vester korporaciją pridėt po 
penktuką algos per valandą 
keturiasdešimt dviem tūks
tančiam darbininkų ketu
riuose .tos korporacijos fa
brikuose. Dabar unija dera
si dėl didesnių algos priedų 
darbininkams.

Jie devynias 
streikavo,

CIO uniją.
Unijistai per streiką taip

gi išreikalavo, kad Harves
ter fabrikuose būtų padary
ti darbininkų balsavimai, 
kad darbininkai galėtų pasi
sakyt, kokios unijos jie no
ri. Tie balsavimai neužilgo 
įvyks priežiūroje Šalies 
Darbo Santikių Komisijos.

CIO unijistai yra tikri, 
kad darbininkai didžiule 
dauguma balsų pasirinks 
CIO uniją. „

Harvester korporacija tu
ri stambius karinius vai-

“Pilnos Tarpkalnės Vo 
kiečiu Lavonų,” Kaip 

Sako Graikai

VOKIEČIAI SAKOSI UŽ
MUŠĘ 60,000 ANG- 

LŲ-GRAIKŲ
Berlin. — Vokiečių ko

manda skelbia, kad jie iki 
šiol užmušė 60 tūkstančių 
graikų ir anglų karių Grai
kijoj ir į nelaisvę paėmę 
apie 70 tūkstančių.
Vokiečių Parašiutistai Už

nugaryje Anglų
Vokiečiai iš orlaivių nu

leido parašiutais savo rink
tinius kareivius užnugariu 
anglų linijos į pietus nuo 
Olympo kalno Graikijoj. Su 
šiais parašiutistais nuleista 
ir kanuoliukės šaudyt ang
lų ir graikų tankus.
Vokiečiai Pasiekią Grai

kijos Lygumas
Vokiečių karininkai jau 

šeštadienį tvirtino, kad vi
sai trumpu laiku jie užims 
Kalabaką, svarbųjį Graiki
jos geležinkelių miestą. Ta
da jie išeisią į lygumas, o 
lygumose vokiečiai su savo 
tankais ir abelnai mechani- 
|zuota armija galėsią kur 
kas sėkmingiau veikt prieš 
graikus-anglus negu kal
nuose, per kuriuos vokiečiai 
jau baigią persigrumt.

Pats Hitleris yra Graiki
jos fronte.

Roma1. — Italai skelbia, 
kad jie jau visiškai išviję 
graikus iš Albanijos.

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

. Extra!
VOKIEČIAI UŽĖMĖ LARISSA 

GRAIKIJOJ

kalno, J r nužygiavo dar 30 
mylių pirmyn šioje rytinėje 
fronto dalyje. Vokiečių 
bombininkai sunaikono dau
gius anglų ir graikų šarvuo
tų automobilių ir trokų į 
pietus nuo Trikkalos. “Ke
liai užversti lavonais anglų 
ir graikų kareivių.”

GRAIKAI IR ANGLAI TRAU 
KIASI ATGAL

Athenai, bal. 19. — Grai 
kai sako:

Graikai ir anglai iš 
nuolat traukiasi atgal, bet 
vokiečiai niekur nepralaužė 
ang.lų-graikų fronto. Anglai 
ir graikai traukdamiesi pa
darė milžiniškų nuostolių 
vokiečiams.

Graikų Ministeris Pirminiu 
kas Korizis Nusižudęs

Athenai, bal.. 19. — Grai
kijos ministeris pirmininkas 
Aleksandras Korizis pats 
nusižudė, nusiminęs dėl to„ 
kad vokiečiai gal sunaikins 
Graikijos nepriklausomybę, 
sako graikų valdžia.

Perorganizuotas graikų 
ministerių kabinetas. Kara
lius Jurgis II pats pasiskyrė 
save ministerių pirmininku. 
Jo vice-ministeriu pirminin
ku tapo generolas Al. Ma- 
zarakis.

Sako, kad Anglai nužudę 
Graiku Minister; Pirmininką 

, z

Berlin. — Vokiečių valdi
ninkai tvirtina, kad Angli
jos agentai. nužudę Graiki
jos ministerį pirmininką 
Korizį dėl to, kad jis nesu
tiko graikų laivais išgabent 
anglų armiją iš Graikijos į 
Egiptą.

NUSKANDINTA 25 ANGŲ 
JOS LAIVAI

Berlin, bal. 19. — Vokie
čiai teigia, kad jų submari- 
nai ir orlaiviai per paskuti
nę savaitę nuskandino 25 
prekinius anglų laivus, viso 
167 tūkstančius tonų įtal
pos.

London.-Anglija atsiuntė 
būrius savo kariuomenės į 
Basrą, Iraqe, nors anglai 
vadina Iraqą “savarankiš
ku, nepriklausomu” kraštu.
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ti, dar nepaskelbtą, bet jie turės būti su
rinkti.

Spauda skelbia, kad didžioji dalis tų 
taksų bus užversta ant nugarų smulkių 
biznierių ir darbininkų. Ir tai nėra ko 
stebėtis. Visuomet priversti karo išlai
das panešti, tie, kurie mažiau uždirba, 
— darbininkai, farmeriai, biznieriai.

Bet tai tik pradžia. Juo toliau, tuo ka
ro reikalams daromos išlaidos bus pa
justos sunkiau.

Iš karinio biznio pinigų pasišienaus tik 
turčiai, tik kapitalistai. Jeigu pereitasis 
karas pagimdė tūkstančius naujų milijo
nierių, tai šis karas jų pagimdys dar 
daugiau. Tuo pačiu sykiu darbininkų kla
sė pasijus labiau suvarginta, labiau nu- 
biedninta, labiau suvaržyta.

Maisto Ženklų Planas Dabar 
Vykdomas 220 Vietų

Žemdirbystės Departmen-
to Maisto Ženklų Planas mįngas
pradėtas 
1939 m., 
jau veikia 220 miestuose, 
miesteliuose ir kiekvienoj 
valstijoj, apart Virginijos.

Pradžioje, planu naudojo
si tik žmonės, kuriems pa- 
šelpa buvo teikiama, bet 
numatoma, jog su pabaiga 
šios žiemos apie penki mi- 
lionai žmonių juomi pasi
naudos, ir galimas daiktas,

Planas buvo toks pasek-
; vienoj vietoj, jog

. gegužės mėnesį, greitai prašymai buvo gau- 
Rochester, N. Y., ti iš kitų vietų. ^Vietomis

perka tuos ženklelius nuo 
krautuvininkų.

Pavyzdžiui, tiek daug 
mėlynos spalvos ženklelių 
pereito spalio mėnesį buvo 
išdalinta, jog vaisių ir dar
žovių suvirš $1,200,000 ver
tės perduota suvarfo tojams, 
kaip ir 2,158,000 s v. svies
to, 2,657,000 tuzinų kiauši-planą priėmė miestai, kuo

met patys pašelpą gaunan- nių, 6,619,000 svarų kiaulie- 
tieji žmonės to prašė. Kito- nos, 3,831,000 svarų taukų, 
se vietose planas yra dalimi ir 25,130,000 svarų grūdinio 
pašelpos programos.

Planas lengvai veikia.
Krautuvininkai biednesnėse Paduota bie noms šeimoms

maisto. Iš viso suvirs $5,- 
maisto. perviršio

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

Act of March 3, 1879.

Jugoslavija Pasidavė
Pagaliau Jugoslavijos kariuomenė pa

sidavė. Apie milijonas karių, kad ir la
bai pasiaukojusių ir narsių, negalėjo at
laikyti prieš peklišką gerai ginkluotą vo
kiečių įsiveržėlių armiją. Pasimušę per 
virš savaitę laiko, jugoslavai priversti 
buvo kapituliuoti, pasiduoti.

Be abejo, yra visa eilė rimtų priežas
čių, kodėl Jugoslavijos kariuomenė neat
silaikė ilgiau. Pirmoji bene bus ta, kad 
ji buvo prastai mechanizuota, neturėjo 
stiprios oro jėgos, neturėjo užtenkamai 
tankų ir kitų moderniškų ginklų, kuomet 
vokiečiai tą viską turėjo.

Antra priežastis bene bus ta, kad Ju
goslaviją per ilgą laiką valdė pro-hitle- 
rinis elementas. Vokiečių šnipai turėjo 
atviras Jugoslavijoj rankas, atdarus ke
lius. Kiekviena karinė “paslaptis” buvo 
Vokietijos karo štabui pilniausiai žino
ma. O kai priešas tatai žino, jis jau yra 
pusę kovos laimėjęs.

Į Jugoslaviją buvo prigūžėję tūkstan
čiai rusų baltgvardiečių, kurie per įlgus 
metus ten buvo šelpiami ir užlaikomi. 
Tasai elementas dirbo Tie Jugoslavijos 
naudai: jis dirbo hitlerinės Vokietijos 
gaudai ir štai dabar tasai elementas ga
lėjo suvaidinti didelį vaidmenį krašto 
pervedimui Vokietijai.

Jei Jugoslavijoje valdžia būtų buvusi ' 
fries metus laiko, Sakysim, ne prohitle- 

iška, jei jai tuomet būtų rūpėję krašto 
l^ikalai, tai ji būtų visiškai kitokią užsie
ninę politiką vedusi ir šiandien krašto 
padėtis būtų buvusi kitokia, geresnė. Ji 
būtų tuomet sudariusi su Sovietų Sąjun
ga draugiškumo sutartį, ji būtų ragi
nusi daryti tą patį ir kitus Balkanų kraš
tus ir šiandien Hitleris ten nebūtų drį
sęs įkelti kojos.

Deja, viskas išėjo ne taip, kaip norėjo x 
Jugoslavijos liaudis, bet kaip norėjo im- 
perijalistai. •

Ką šiandien Hitleris darys su Jugosla
vija? Yra visokių spėjimų. Kiek tai lie
čia Kroatiją, jinai, sakoma, jau padaryta 
“.nepriklausoma.” Jos nepriklausomybę 
užgyrė ir Mussolinis ir Hitleris. Slovė
nijai gal bus duota “autonomija.” Na, p 
^erbij.ą, galimas daiktas, Hitleris bandys 
išdalinti tarp kelių: Vengrijos ir Rumu
nijos, o gerą dalį sau pasiimti ir valdyti, 
kąip valdo ^Lenkiją.

Žinoma, tai nėra galutinas žodis. Bal
kanuose, kaip ir visoje Europoje, anks
čiau ar vėliau, tars žodį liaudis, darbo 
žmonės. O tuomet visai kitokis paveiks- 

> las susidarys.
Šiuo metu Jugoslavijos liaudis bus pri

versta kęsti neišpasakytą priespaudą ir 
vargą. Ji, tačiau, netylės: kiek galėdami, 
serbai bandys kovoti prieš antdėtą ant jų 
nacišką naštą.

»

Iki šiol, reikią pasakyti, ne visi Ame
rikos piliečiąi tespėjo pilnai patirti, ką 
tai reiškia pasvyrimas bilijonų dolerių 
kąrųi. Bet kiekviena diena atneš sun
kumų, uždės ant darbo žmonių vis dides
nę ir sunkesnę naštą, kuri jiems prisieis 

‘vjjkti.
Štai iždo sekretorius paskelbia, kad 

greitų laiku bus uždėta ant Amepkos pi
liečių nugaros pusketvirto bj ii jono 
dolerių taksų. Kaip .tie tąksai bus surink-

Pirmad., Balandžio 2 T, 1941

Klausimai ir 
Atsakymai

Nonsensas
Pirmiau “Tėvynė,” paskui “Keleivis” 

paskelbė, kad į SLA “įstojo du lietuviai 
milijonieriai.” Sulyg tais laikraščiais, tai 
labai didelis dalykas, kad organizacijon 
stoją ne bile koki praščiokai, darbinin
kai', bet milijonieriai.

Sakysim, kad į SLA įstojo “du milijo
nieriai.” Na, tai kas? Ar dėl to, kad jie 
milijonieriai, tai organizacija iš jų tu
rės daugiau naudos, negu kad jie būtų 
darbininkai? Žinoma, ne. Jie už savo ap- 
draudą juk daugiau nemokės, kaip to 
amžiaus darbininkai. Tai kokis čia 
džiagsmas? O gal “milijonieriai” dau
giau organizacijai darbuosis, kaip dar
buojasi darbininkai? Irgi ne tiesa. Mū
sų Susivienijimus išaugino ir augina ne 
milijonieriai, bet darbo žmonės, — dar
bininkai, profesionalai, smulkūs biznie
riai.

Kas, jau kas, bet SLA vadovai turėtų 
nepamiršti vieno dalyko: kol toje orga
nizacijoje mažiau buvo “milijonierių,” 
tol ji augo ir bujojo. Kai pradėjo į SLA 
veržtis visoki “mokyti” žmonės, visoki 
“milijonieriai,” diplomatai ir advokatai, 
organizacija pradėjo nesveikuoti.

Įsidėmėtini Žodžiai
“Tarybų Lietuva” (iš vas. 11 d.) rašo:
“Vienas iš opiausių mūsų socialistinės 

statybos klausimų yra tarybinio aparato, 
naujų kadrų klausimas. Per trumpą lai
ką buvo sukurtas naujas, tarybinis vals
tybės aparatas, į valstybinį darbą buvo 
įtraukti tūkstančiai naujų žmonių — 
darbininkų, valstiečių, darbo inteligen
tų, kurie dar vakar buvo buržuazijos už
guiti ir niekinami. Tačiau mūsų valsty
biniam aparate dar yra likę nemaža to
kių, kuriems jame vietos neturi būti. Ta
rybinio aparato stiprinimas turi eiti ly
giagrečiai dviem kryptim — reikia pla
čiau, ryžtingiau kelti naujus kadrus iš 
darbo žmonių tarpo, reikia rūpintis jais, 
padėti, auklėti juos, ir tuo pačiu laiku 
reikią baigti su esančiu kai kuriuose mū
sų liaudies komisariatuose liberalizmu 
ir griežtai išvalyti tarybines įstaigas nuo - 
aiškiai priešiškų tarybų valdžiai elemen
tų. Tiems, kurie nėra buvę aktyvūs liau
dies priešai, nors ir priklausė įvairioms 
reakcinėms organizacijoms, tiems, kurie 
nori dirbti ir dirba sąžiningai, tarybų 
valdžia suteikia visas darbo galimybes. 
Tačiau liaudies priešams, visokiems bu
vusiems aktyviems ‘veikėjams,’ kurie iš
kreipia tarybų valdžios politiką, dezor
ganizuoja valstybinį aparatą, kurie tik ir 
tykoja kaip pakenkti tarybų valdžiai, — 
tokius reikia vyti lauk iš^tarybinių įstai-

“Visose mūsų ekonominio bei kultūri
nio gyvenimo srityse šiais metais yra nu
matyti dideli darbai, plati statyba. 1941 
metų ūkinio plano, apie kurį suvažiavi
me kalbėjo Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas dr g. Gedvilas, sėkmingas į- 
vykdymas reikalauja iš visų mūsų sąži
ningo, disciplinuoto darbo, ryžtingos ko
vos su visais trūkumais.”

Tai yra įsidėmėtini žodžiai kiekvie
nam, kuris nori suprasti dalykų padėtį 
Lietuvoj. Prie valdžius aparato imami vi
sokį žmonės ir jiems duodama progos 
taisytis, persio.rijentu.oti, pritapti prie 
naujų sąlygų. Kurie ištikimai dirba, tie 
paliekami, jiems padedama. Kurie ęlirba 
šelmiškai,' nepaisančiai — paleidžiami. 
Vienas iš tokių, matyt, buvo Mickis, ku
ris buvo paleistas iš savo pąreigų jr 
kurio šiandien fašistai, soęijaįistai įr kle
rikalai yerkia. Bet Lietu-vos liapdis tuo 
džiaųgiąsį.

vietose prašomi apsiimti 
parduoti maisto perviršį. 
Tada ženklų plano oficialai,• i J. i X civic V Z^ClllYlLl 1J1C111U UllVlftiai,

£« veikdami su pašelpos jstai-dengs 20,000,000 žmonių, 
kurie tinkami gauti kokios 
nors viešos pašelpos.

Maisto Ženklų Planas tu- 
xri dvigubą tikslą. Viena, jis 
parūpina nupirkimą ir su
vartojimą maisto perviršio, 
kuris kitaip būtų eikvoja
mas. Antra, šeimos, ku
rios gauna vienos arba kitos
rūšies pašelpos, gauna įvai-'dyką.
resnį maistą, geresnį ir dau
giau. Tik šeimos ar asme
nys, kurie gauna tam tikrą 
visuomenišką pašelpą, gali 
pasinaudoti šiuom planu. 
Išdalinimas ūkių maisto 

“perviršio per krautuves pa
gerina ir tų krautuvių biz
nį.

gomis, užregistruoja šei
mas, kurios nori planu pa
sinaudoti.

Šeima gali pirkti “apelsi- 
nos spalvos” (orange) ženk
lelį už $1.00. Su kiekvienu 
nupirktu “apelsinos spal
vos” ženkleliu, mėlynas 
ženklelis duodamas pirkėjui

Mėlynos spalvos ženklelio 
vfertė yra 50c, ir privalo bū
ti vartojamas nupirkimui 
maisto perviršio. Su “apel- 
sinos spalvos” ženkleliu ga
lima pirkti tokius reikme
nis, kokius šeima ar asme
nys paprastai perka su pi
nigais. Galutinai valdžia nu-

ir kaip planas pradės veikti 
naujose vietose, tikima, jog 
iki $10,000,000 į mėnesį bus 
perduota.

Krautuvės, kurios priima 
tuos ženklelius, paprastai 
randasi žemų įeigų apylin
kėse. Mėlynos spalvos ženk
lelių pardavimai pasiekia 4 
ar 5 nuošimtį visų pardavi- 
mų. ‘
; Kaip planas bus vykdo
mas į vis daugiau vietų, fe- 
deralė valdžia tiki, jog apie 
75% 20,000,000 žmonių, ku
rie galės juomi naudotis, tai 
skaitant WPA darbininkų 
šeimas, bus pasiekta. Val
džiai tas gali kainuoti iki 
$400,000,000, bet padidintos 
ūkio įeigos pasieks nuo 
$240,000,000 iki $444,000,000.

FLIS.

ŠYPSENOS
VADAS IŠDUODA LIEŽUVINSKUI 

PASLAPTĮ

Panorėjau sužinoti
Daugiau žinių apie vadą; 
Reik tą senį užsistoti, — 
Džiaugiaus Antaną suradęs.
— Vade, — tariau, — tark žodelį 
Ar teisybe, ką tie rašo, 
Bolševikai, tie bomeliai, 
Neverti nei vieno grašio.
“Smetona nėra joks vadas,” 
Sako tie “žydų berneliai,” 
Kas čia yra, kas čia dedas? 
Argi jie nėra durneliai?
Tave, vade, jie vadiną 
Smurtininku ir pijoku, 
Sako: prezidento cinas 
Esąs Zosės andaroke.
Jie jie rašo, kad Jadvyga
Taipgi daugel prisidėjo, 
O narsioji jūs žvalgyba 
Darė, kaip Zosė norėjo!
Pasakyki, aukštas vyre,
Ar gali valdyti tautą,
Ar likimas tau paskyrė z
Nešioti furjerio kautą?
— Dėkui, ponas, dėkui Mikai, <— 
Tarė vadas iškilmingai. — • 
Jie teisingi, bolševikai, 
Galiu sakyt iškalbingai.
Esu vadas tik durneliams, 
Tokiems, kaip Jurgėla, Klinga, 
Tik Tysliavoms ir avelėms 
Ir dar vienam kitam klingai.
Nieks mane vadu neskyrė, 
Be kelių ten karininkų;
Zęsė ląbai užsispyrė, — 
Na, ji mane ir išrinko...
Nekentė manęs mužikai,
Juokės Kauno darbininkai, 
O juos kurstė bolševikai, 
Tie Lietuvos šeimininkai.
Ne kartą turėjau strioko, 
Buvau baksus pasiruošęs, 
Slėpiausi už andaroko, 
Už Zosės plačios prijuostės.
Jei ne žvalgyba ir Skučas,
Jei ne Merkys, Povilaitis,
Jei ne koks ten ,^ar kitsglušas, 
Būčiau ąš kojas pakratęs...
Dar kartą sakau tau, Mikai,
Aš nesu tautos -vadas, 1
Tiesą sako bolševikai,
Kad juos sunaikintų ledas!...

* ' * . ’ J ’ '* • •• ' • i y* . | J ' *

< Bet ką gi galiu daryti, 
Kai .durniai titulą „duoda? 
Ąr verta, .atsisakyti 
Ir stot prieš ateitį juodą?

Ar verta atstumti šnapsas,
Ar verta atmest šampaną,
Kai koks ten durnelis kapsas, 
Garbina mane, Antaną?!
O jeigu dabar išdrįsčiau,
Atmesti titulą vado,

..Gerokai ašei suklysčiau,— 
<.,,jGrumotų šešėlis bado.

Garsiai tad sakau fašistams, 
Ir jų broliams sandariečiams, 
Kunigams, socialistams
Ir tiems suskiams gadyniečiams: 
“Klausykit jūs, mano ponai, 
Aš jūs vadas, aš jūs bosas, 
Jūs tik mizerni padonai, 
Jums jau to kis teko liosas!
Aš didysis Aleksandras, 
Aš antras Napoleonas,—
Kas neklauso, gaus per sprandą,— 
Aš gudrus, kaip Saliamonas.
Garbinkite jūs Smetoną,
Nes taip jums įsako Zosė, 
O jei ne, tai pas šėtoną 
Eisit visi virti košės!
Duokit aukų, duokit grašio, 
sVadui reikia ir paūžti, 
Nepaisykit, kas ką rašo, 
Be cento galiu palūžti...”
Ir tu žinai, ponas Mikai, 
Šitaip surenku aš skarbo, 
Net ir seni menševikai 
Stoja prie to svarbaus darbo!
Už dienelės, už savaitės,
Patapsiu vis turtingesnis, 
Na, o mulkiai, bezdzionaitės 
Niekad nebus protingesni.
.Tik tu klausyk, ųiielas pone: 
Palaikyk šitą už dančio, 
Nepaskelbk, kad jūs malonė, — 
Aš bijausi tų šarahčių.
— Ačiū, — tariau, — aukštas pone,
Už teisybę, atvirumą, 
Dabar žinau jūsų stoną, 
Žinau visą palaidumą.
Viešai tu vis būsi vadas, 
Vis mokytas, prezidentas^ 
Nepaisysim, kas kur dedas,— 
Tu aukštų asabų frentas.
Bet privačiai, ponas mielas,

* Apsimetėlis tu būsi,
Tegu myli tave dievas, 
Tokiu jau tu ir supūsi.
—Ąčįų, ačiū, ponas laikai, —
Tarė yadas iškalbingai,
Šitoki yya dalykai,—- 
yęikim ^ydu paslaptingai.

ĮJežuvjuąkas.

Klausiiuas
Gerbiamieji: Aš susidū

riau su keblumu dėl mano 
gimimo certifikato. Atrodo, 
kad mano gimimas nėra už
rašytas jokiose valdiškose • 
knygose, ar kaip ten atsiti
ko. Ką aš turiu daryti, tai 
yra, kaip aš galėčiau gauti 
gimimo certifikatą, kuris 
būtų valdžios priimtas už 
tiesotą? Už atsakymą iš 
anksto jums didelis ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas:

Yra visa eilė būdų gavi
mui gimimo paliudijimo ar
ba certifikato. Čia suminė
sime kelius, o jūs galite pa
sirinkti sau tinkamiausią:

1. Krikšto certifikatas, ku
rį gaunama pas kunigą, jei
gu buvote krikštytas, bus 
geras įrodymas gavimui gi
mimo certifikato.

2. Taipgi priima paliudi
jimą tėvo arba gydytojo, 
kuris buvo prie jūsų gimi
mo. Gali paliudyti ir šiaip 
piliečiai, kurie tikrai žino 
apie jūsų gimimą.

3. Gali patarnauti ir mo
kyklos rekordai.

4. Šeimos užrašai. Nors 
nedaug yra tokių šeimų, 
kurios veda užrašus apie 
savo vaikų gimimą, tačiau 
atsiranda. Tokie užrašai ir
gi gali patarnauti gavimui 
gimimo certifikato.

5. Priima už dokumentus 
ir senus apdraudos paliudi
jimus.

6. Federalio Cenzo Biuro ' 
paliudijimai gali labai gerai 
patarnauti. Reikia kreiptis 
Washingtonan į Cenzo Biu-

7. Nežinome jūsų am
žiaus, bet jeigu tarnavote 
pereitam pasauliniam kare 
armijoje, tai paliudijimai iš 
armijos bus valdžios pri
imami.

Lenku “Premjero” Prana
šavimai ir Planai

New York. — Generolas 
Wl. Sikorskis, ministeris 
pirmininkas lenkų “val
džios” Anglijoje, pareiškė 
laikraščių r e p o r teriams 
New Yorke, kad negalima 
laukt greitų Anglijos ir tal
kininkų laimėjimų prieš vo
kiečius, bet Vokietija, galų 
gale, vis tiek būsianti su
mušta.

Pirmiau jis lankėsi pas 
prez. Rooseveltą ir ameriko
nų spauda skelbė, kad prez. 
Roose veltas žadėjęs paremt 
londoniškę “Lenkijos val
džią.”

Gen. Sikorskis ketina su- 
mobilizuot tūkstančius len
kų iš Jungtinių Valstijų ir 
Kanados kariauti už Angli
ją

New Yorke jis, be kitko, 
skelbė, kad Rusija, girdi, 
esanti “silpna.”

Italai Užginčija, kad Anglai 
Sunaikinę 8 Jų Laivus

Roma, bal. 18. — Italų ko
manda užginčija kaipo me
lagingą Anglijos pranešimą, 
kad anglų karo laivai tarp 
Sicilijos ir Tripolio nuskan
dinę tris Italijos naikintu
vus ir penkis prekinius lai
vus, prikrautus kari nių 
reikmenų.

Italai sako, kad jie tame 
jūros mūšyje nuskandino 
stambų Anglijos naikintuvą 
“Mohawk,” o anglai nu
skandino 1 italų naikintuvą 
ir du prekinius laivus ir su
žeidė du kitus italų nąikin- 
tuvus.

> •
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Trečias puslapis

Lietuvos Liaudies Ūkio Planas 1941 Metams
»

Amerikos lietuviams .bus nepapras
tai įdomu patirti apie Lietuvos ekono
minius pasimojimus šiais metais. Jie 
yra stačiai milžiniški. Lietuvos gyveni
mas nebeina kur ranka, kur koja. Da
bar viskas apgalvojama ir suplanuoja
ma.

Apie 1941 metų ūkio planą plačiai 
kalbėjo M. Gedvilą Lietuvos K. P. su
važiavime vas. 7 d. Savo skaitytojų in
formacijai tą prakalbą žemiau talpina
me. — Redakcija.

Liaudies ūkio planas nustato plėtotės tem
pus ir paskirų mūsų ūkio sričių darbus 1941 
metams. Planingame ūkyje sąmoninga žmo
gaus valia nustato liaudies ūkio plėtotės pro
cesą, parenka tam procesui vagą, kad jis 
neitų anarchiškai, kaip kapitalistinėje ga
myboje, kur ūkio plėtotę, nustato ne pla
nas, o pelnas, tai yra pralobimas iš kapitalo.

Planingas socialistinis ūkis nepriklauso 
nuo periodinių krizių, jame nėra gaminių 
pertekliaus, nėra nedarbo. Susiedamas ir 
suderindamas visus liaudies ūkio elementus, 
jis užtikrina lygų kelią į nuolatinį darbo 
žmonių gerovės kėlimą. Planas įgalina mus* 
panaikinti gamybos anarchiją, kuri yra bū
dinga kapitalizmo epochai.

Liaudies ūkio plano reguliuojamoji socia
lizmo ūkio sritis nemaža. Tatai mus įparei
goja išmintingai ir taisyklingai tvarkyti šį 
ūkį ir griežtai laikytis nustatytoje plano.

Tačiau liaudies ūkio planas yra ne vien 
tik priemonė teisingai suvisuomeninto ūkio 
sektoriui tvarkyti. Pereinamuoju laikotar
piu, vadinasi, mūsų dabar gyvenamuoju me
tu, vedančiu į socializmą laikotarpiu, kurį 
teoriniu atžvilgiu apibūdino Marksas “Goto 
programos kritikoje,” planas yra darbo 
žmonių priemonė, padedanti kuo greičiau
siai išplėsti socialistinį sektorių ir likviduoti 
priyatųjį sektorių. Kova dėl plano, dėl jo 
įvykdymo ir jo perviršijimo yra kova dėl 
socializmo, dėl visiško perėjimo į socialis
tinės gamybos būdą. Reikia atsiminti, kad 
planas mūsų, krašte vykdomas dar tebe
egzistuojant ir privačiam sektoriui, klasinės 
kovos sąlygomis, o tai verste verčia, kad 
partijos aktyvas į plano vykdymo klau
simus kreiptų ypatingą dėmesį. Reikia 
taip pat prisiminti, kad plano įvykdy
mas priklauso nuo sąmoningos darbo draus
mės stiprinimo ir nuo teisingo darbo žmo
nių elgimosi su visuomenės nuosavybe. To
dėl reikia varyti griežtą kovą su buržuazi
nės ir smulkiai buržuazinės psichologijos li
kučiais darbo žmonių tarpe, “reikia, kaip 
sako Leninas, panaikinti gausių smulkiosios 
gamybos likučių pasipriešinimą (dažnai pa
syvų, kuris nepaprastai atkaklus ir kurį la
bai sunku pašalinti), reikia pašalinti didžiu
lę įpročio ir inertiškumo jėgą, susijusią su 
tais likučiais.”

Sunkus palikimas Lietuvos liaudžiai teko 
iš buvusių jos likimo vairuotojų : menka ir 
primityvi pramonė, visą pusamžį atsilikusi 
nuo kitų kraštų, gerokai nualintas žemės 
ūkis, visai neaprūpintas dabartinių laikų 
technika, gamybos technikos atžvilgiu tokio 
lygio, kuris mažai teprašoka žemės ūkio ly
gį, buvusį prieš pirmąjį imperialistinį karą.

Ištikimasis kapitalistinės gamybos sanke- 
leivis—nedarbas papildydavo tą nepatrauk
lų mūsų ūkio vaizdą.

švietimas ir sveikatos reikalai buvo visiš
kai apleisti. Plačiosios valstiečių ir darbi
ninkų masės negalėjo leisti savo vaikų net 
į vidurines mokyklas, nekalbant jau apie 
aukštąjį mokslą. Neturtingieji ir vidutiniai 
valstiečiai dėl visai menkai kaime išplėsto 
medicinos darbuotojų tinklo faktiškai me
dicinos pagalba beveik nesinaudodavo.

Kokie gi pagrindiniai mūsų liaudies ūkio 
1941 m. plano uždaviniai? Pagrindinis pla
no uždavinys yra supramoninti mūsų šalį, 
stengtis greitai likviduoti jos pramonės atsi
likimą. Reikia greitais tempais išplėsti nau
jų dirbtuvių statybą, vietinės žaliavos ra
jonuose išplėsti lengvosios pramonės, cuk
raus pramonės, mėsos ir pieno pramonės, o 
taip pat statybos pramonės bazę ir tuo būdu 
sudaryti sąlygas visoms mūsų žaliavos rū
šims perdirbti vietoje," ryžtingai padarant 
galą neperdirbtų žaliavų prekių eksportui, 
kuris buvo pagrįstas buržuazinės Lietuvos 
koloniale priklausomybe nuo kapitalistinių 
vakarų Europos kraštų. Taip pat didelis už
davinys yra perstatyti senus fabrikus, nes 
daugelis iš mūsų pramonės objektų toli at
silikę nuo. dabartinės technikos. Jiems re
organizuoti teks nemaža padirbėti. Taip pat 
turime nemaža dirbtuvių, kurios pirmiau 
neveikė, nors buvo įrengtos, aprūpintos ma
šinomis ir turėjo vietinės žaliavos. Jų, nevei-\ 
kimo priežastys buvo glaudžiai susijusios su 
pačia kapitalistinės gamybos esme. Kapita
listinėje gamyboje įmonių veikimo arba ne
veikimo klausimo sprendimą nulemia ne rū
pinimasis kiek galint geriau patenkinti gy
ventojų pareikalavimus, o pelnas. Todėl 
'dažnai atsitikdavo, kad bendrovės, įmoninin- 
Jcų sindikatai uždarydavo veikiančias dirb
tuves, kad tuo būdu, aprėžę į rinką pa
tenkančios tam tikros prekės kiekį ir pakėlę 

jos kainą uždirbtų dvigubai plačiųjų masių 
apiplėšimo sąskaita. Dabar tokias ligšiol 
neveikusias dirbtuves mes paleidžiame į 
darba.

Plečiant fabrikus ir dirbtuves, tenka plės
ti ir kuro bazes. Mūsų miškų turtai buvo iš 
pagrindų sunaikinti tais laikais, kai viešpa
tavo kapitalistai, kurie, iškirsdami daugiau, 
negu prieauglio norma, parduodavo liaudies 
turtą užsienio rinkose, šiais metais mes pir
ma karta ne tik neišvesime iš Lietuvos miš
ko, bet dar daugiau kaip mil. kubinių 
metrų įsivešime iš broliškų Sąjungos respu
blikų. Bendrai, mums reikia rimtai susirū
pinti kitomis vietinio kuro rūšimis—durpė
mis ir hidroenergija. Perstatytoji ir išau
gusioji mūsų pramonė pagal 1941 metų pla
ną žymiai padidins gamybą. Ji aprūpins 
miesto ir kaimo darbo žmones pramonės 
prekėmis, pakels jų gerovę.

Tuo pat metu žemės ūkis turi išplėsti sa
vo pasėlių plotą, kad aprūpintų žemės ūkio 
gaminiais greit augantį miestų gyventojų 
skaičių.. Prekių mainų tarp miesto ir kai
mo išplėtimas verčia pakelti mūsų transpor
to lygį. Uždavinys likviduoti sunkų paliki
mą sveikatos apsaugos ir švietimo srityje 
verste verčia greit plėsti kaimo mokyklų ir 
sveikatos punktų tinklą. Plano įvykdymas 
turi gerokai pastūmėti į priekį mūsų pra
monę, turi pakelti pramonės ir žemės ūkio 
prekių vartojimą, turi galutinai likviduoti 
nedarbą ir žymiai išplėsti darbo žmonių 
kultūrinių reikalų tenkinimą.

PRAMONĖ
Kapitalistinės Lietuvos valdovai į pramo

nę nekreipė dėmesio. Jie ligi nuobodulio 
kartodavo, kad Lietuva yra ir visą laiką tu
rinti pasilikti grynai “žemės ūkio kraštu,” 
atseit, pasmerkta tūnoti primityviškos civi
lizacijos stadijoje, gyventi nuolatiniame 
skurde ir, kad mūsų krašto darbo visuome
nės natūralinis prieauglis, bado spaudžia
mas, turės pusdykiai bernauti mūsiškiems 
eksploatatoriams arba tapti Pietų Amerikos 
plantatorių vergais.

Nežiūrint į silpną mūsų krašto industriali
zaciją, prie kapitalistinės santvarkos dide
lė dalis pramonės įmonių teišnaudojo tik 
apie 30% savo gamybinio pajėgumo. Todėl 
Tarybų valdžia iš pat pirmųjų dienų ėmėsi 
gamybos didinimo, atremontavo ir paleido 
į darbą stovinčius fabrikus, veikiančiuose 
fabrikuose padidino darbininkų skaičių, 
įvesdama naujas pamainas, ir energiškai 
pradėjo statyti naujus fabrikus.

Prie kapitalistinės santvarkos Lietuvos 
•pramonė susidurdavo su didele kliūtimi, ku
ri būdinga visam kapitalistiniam pasauliui, 
t. y. su rinkos siaurumu. Tuo tarpu socia
listinėje santvarkoje tokio klausimo iš viso 
negali kilti. Juk žmonių gerovei didėti ribos 
nėra, todėl negali būti ir klausimo apie pre
kių perprodukciją. Juo daugiau mūsų pra
monė ir žemės ūkis pagamins įvairių, pro
duktų, juo daugiau darbo visuomenė galės 
jų sunaudoti. Pažvelgsime dabar į atski
ras pramonės šakas:

ENERGETIKA
Lietuvos TSR energijos ištekliai yra ne

dideli, todėl visi energijos šaltiniai turi būti 
labai rūpestingai sunaudojami. Pagrindinis 
mechaninės energijos šaltinis yra vandens 
jėga ir iš dalies durpės, o pagrindinis. pra
monės ir namų ūkio kuras—durpės ir mal
kos. Susisiekimo ir žemės ūkio mechaniza
cijos reikalamas teks įvežti naftos gaminius 
ir iškasamąją anglį.

Kapitalistinė Lietuva pilnai išnaudojo tik 
vieną energijos šaltinį, t.y. malkas. Miškus 
nerūpestingai kirto, su jais lopė nuolat sky
lėtą savo biudžetą ir užsienio prekybos ba
lansą, todėl sugebėjo mišką iškirsti net už 
visus 10 metų pirmyn.

Mes* dabar, atsižvelgdami į mūsų krašto 
sąlygas ir panaudodami Tarybų Sąjungos 
ilgamečius patyrimus, dedame pagrindinį 
dėmesį į vandens'elektrinių statybą.

Ypatingą dėmesį m^ kreipiame ir į vie
tinį kurą. Durpynų turime pakankamai, to
dėl bereikia tik daugiau durpių pagaminti 
ir jas technišku atžvilgiu pritaikinti pramo
nės pakuroms. Durpių gamybą pakelsime 
naujomis mašinomis, kurias šiais metais pra
dėsime vartoti durpių pramonėje. Dalį tų 
mašinų. (10) pasigaminsime savo krašte, dalį 
(7) gausime iš kitų respublikų. Mūsų dur
pynų bazės techninis išplėtimas leis paga
minti 1941 metais durpių masės beveik tris 
kart daugiau, kaip 1939 m. Tuo būdu gausi
me 360,000 tonų durpių. Mūsų pramonės 
uždavinys į šį kiekį orientuotis.

STATYBOS MEDŽIAGŲ PRAMONĖ
Ligi šiol statybos medžiagų pramonė buvo 

apleista, nors dėl Lietuvos “sumūrinimo” jau 
keletą metų spauda kėlė triukšmą. Buvu
sieji šeimininkai '“sumūrinimą” suprato ta 
prasme, kad kiekvienas iš jų. darbo žmonių 
sąskaiton privalo sau pasistatyti po 3—6 
aukštų “mūrelį.”

Bet nežiūrint į tai, kad mūrinės Lietuvos 
idėja yra gerokai nuvalkiota, vis tiek mums 
tenka kuo greičiau pereiti prie mūrinės sta

tybos, nes miško medžiagos turime labai ma
ža ir todėl medieną reikia visomis priemo
nėmis taupyti. Statybos medžiagų nugar
kaulį sudaro degto molio gaminiai. Mes už
sibrėžėme jau 1941 metais degto molio sta
tybos medžiagų gamybą padidinti 59%, ly
ginant su 1940 metais. Be to, tokia pat pro
porcija bus padidinta gamyba čerpių, kok
lių, tuščiavidurių plytų ir kitų statybos me
džiagų. Bus naujai pradėta gamyba ko
ringųjų plytų, kurios yra lengvesnės ir ge
riau užlaiko šilumą.

Beveik visos iš kapitalistinės santvarkos 
paveldėtos įmonės buvo labai apleistos ir 
visai nepritaikintos didesnio masto gamy
bai. Todėl Tarybų valdžia beveik visas šias 
įmones turėjo iš pagrindų, pertvarkyti, pra
plėsti, pvz., iš 45 nacionalizuotų plytinių 
praplėtimo darbai vykdomi 40 plytinių. Da
lis praplėtimo darbų yra tokio masto, kuris 
prilygsta naujų įmonių pastatymui. Taip 
pat bus plečiama plytų gamyba kaimo ply
tinėse.

Be senųjų įmonių praplėtimo, 1941 metų 
darbų plane yra numatyta pradėti ir baigti 
statyti 6 naujas (po 5 mil. plytų gamybos) 
pramonines plytines, 20 naujų, (po 0.5 mil. 
plytų gamybos) kaimo plytinių, pastatyti 16 
šachtinių krosnių kalkėms degti ir cemento 
fabriką.

Tai bus pirmasis cemento fabrikas. Bet 
jo toli gražu neužteks. Todėl dar tais pa
čiais 1941 metais bus pradėti paruošiamieji 
darbai ir antrajam cemento fabrikui.

Be šių fabrikų, šiais metais bus atlikti 
tyrinėjimo darbai ir pradėta statyba trijų 
naujų silikatinių plytinių ir trijų, pramoninių 
plytinių, veikiančių apvalius metus, šių ply
tinių statymo darbai turės būti taip sutvar
kyti, kad jau 1942 metų kovo—gegužės mė
nesį jos pradėtų pilnu tempu veikti.

Ypatingai didelį šuolį turės padaryti kal
kių pramonė, šiuo metu veikia tik dvi pra
moninio tipo kalkių degyklos (su šachtinė
mis krosnimis), o 1941 metais numatyta pa
statyti bent 16 tokio tipo krosnių. Kadangi 
kalkėms žaliavos turime pakankamai ir kal
kės mūrinėje statyboje turi platų, pritaiky
mą, todėl reikia šią gamybą pakelti ligi to
kio lygio, kad ji patenkintų visą vietos pa
klausą. Ligi šiol pramoninėse krosnyse buvo 
išdegama tik 5,000 tonų, o iš viso, t.y. su' 
kaimo degyklomis, buvo išdegama 15,000 to
nų, tuo tarpu 1941 metais vien Statybos Me
džiagų Pramonės Tresto kalkinės užsibrėžė 
išdegti 40,000 tonų kalkių. Savaime supran
tama, kad tam tikrą kiekį kalkių išdegs ir 
kaimo kalkinės, todėl rišamosios medžiagos 
trūkumo nebus.

1941 metais bus baigtas statyti ir paleis
tas į darbą eternito fabrikas, šiuo metu eter- 
nitas yra pati geriausia stogų dangos me
džiaga, tik, deja, tokių fabrikų ligi šiol pas 
mus nebuvo.

METALO PRAMONĖ
Mūsų metalo pramonė yra silpna ir, ži-, 

noma, nesant vietoje pagrindinių metalo ža
liavų, ji negalės labai išsiplėsti. Tačiau tary
bų valdžia nemano jos užleisti. Jau šiemet 
bus vykdomi pagrindiniai praplėtimo ir re
konstrukcijos darbai svarbesniuose fabrikuo
se ir statomos dvi naujos metalo konstruk
cijų bazės. Ligi šiol kiekvienas metalo fa
brikas buvo perdaug universalus: gaminda
vo visokius metalo dirbinius, pradedant nuo 
arklių pasagų ir durų spynų, ir baigiant dur
pių agregatais. Tokia įvairi gamyba veda 
prie išsiblaškymo, neleidžia pilnai išnaudoti 
mašinų pajėgumo ir trukdo' darbininkams 
bei techniškam personalui specializuotis, o 
viso to pasekmėje gaminiai išeidavo brangūs 
ir blogos kokybės. Todėl tarybų vyriausybė 
ėmė metalo fabrikus specializuoti, kiekvie
nam nustatydama mažesnį asortimentą ga
minių. Ta kryptimi bus einama, ir toliau. 
Tikslingesnio gamybos paskirstymo ir pil- 
nesnio mašinų išnaudojimo dėka, 1941 me
tais metalo pramonės gamyba numatoma, 
lyginant su 1939 m., padidinti 62%.

Mūsų metalo pramonė turi pereiti prie 
darbo priemonių, įvairių įrankių, ir mašinų 
gamybos. Pirmiausia, ji turi pagaminti ma
siniai naudojamas' žemės ūkio mašinas ir 
įrankius. Reikia pripažinti, kad ji to darbo 
ne taip noriai imasi. Tačiau tai yra būtina, 
nes, tik gamindami šias darbo priemones vie
toje, galūne pilnai prisitaikinti prįe specifi
nių vietos sąlygų.

Dar didesni uždaviniai metalo pramonei 
tenka pramonės mašinų gamyboje. Reikia 
vietoje gaminti plytinių mašinas, durpių ma
šinas, medžio apdirbimo mašinas, metalo 
apdirbimo stakles, paprastesnes tekstilės fa
brikų mašinas, atsargines mašinų dalis, elek
tros motorus ir kitas panašias .mašinas, ku
rioms vietoje yra didelė paklausa. .

Šiuo metu didelis metalo pramonės trū
kumas yra tas, kad ji neturi nei vienos plie
no liejyklos. Tą trūkumą turėsime artimiau
sioje ateityje pašalinti. Plieno liejykla turė
tų perdirbti visą geležies laužą, kurio kas
met susidaro apie 3-^-6 tūkstančius tonų. 
Anksčiau šis laužas buvo pusdykiai ekspor
tuojamas užsienin ir įvairūs spekuliantai 
iš jo gerai uždirbdavo. Tokia liejykla buvo 

pradėta statyti jau prieš pirmąjį imperialis
tinį karą, bet ligi šiol taip ir' liko nebaigta.

Kitas metalo pramonės uždavinys yra ap
rūpinti rinką plataus vartojimo reikmenimis. 
Juk mums reikia peilių., šakučių, spynų, du
rų ir langų apkaustymo reikmenų, geležinių 
indų, plaktukų, replių, žirklių, dviračių, vai
kų vežimėlių, lovų ir kitų panašių metalo 
dirbinių. Ir tuos visus gaminius, neskaitant 
vienos kitos detalės, galime patys pasigamin
ti. čia tenka prisiminti š.m. sausio 9 d. TSRS 
Liaudies Komisarų Tarybos ir Komunistų 
Partijos Centro Komiteto nutarimą apie pla
taus vartojimo prekių gamybos išplėtimą, 
kuris ne tik sudaro šiai gamybai visas sąly
gas plėstis, bet kartu ir įpareigoja mus ne
užmiršti šios labai reikšmingos liaudies ger
būviui gamybos.

TEKSTILĖS PRAMONĖ
Drabužiai yra pirmo reikalingumo pre

kės, bet ligi šiol mūsų pramonė patenkin
davo tik -apie 40% visų tekstilės gaminių 
paklausos. Vadinasi, didesnę dalį audinių 
pirkdavome kitur. Ir tuo pačiu metu iš 
bendro 25—30 tūkstančių tonų linų pluošto 
derliaus tekstilės pramonė perdirbdavo tik 
apie 1,800 tonų. Apie 5—6 tūkstančius to
nų pluošto perdirbdavo namų pramonė (vir
vėms ir audiniams) ir apie 15—25 tūkstan
čius tonų eidavo užsienin kaip žaliava. Bet 
kaip visiems žinoma, mūsų žaliavos rezer
vai yra nedideli, o kraštas yra gana tirštai 
apgyventas, todėl mums reikia savo žaliavą 
pilniau apdirbti ir pateikti rinkai galutinai 
paruoštą gaminį. , <

Be to, ligi šiol buvo didelis nesuderini- 
mas tarp audimo ir verpimo staklių. Prie 
kapitalistinės santvarkos beveik visos au
dyklos gaudavo suverptus siūlus ir čia tik 
išaušdavo, ši aplinkybė mūsų audykloms 
trukdė plėsti gamybą. Jos buvo labai pri
klausomos nuo svetimų verpyklų, nuo sveti
mų kapitalistų. Karui prasidėjus, tokios pri
klausomybės liūdnas pasekmes tuoj pajuto
me. Mūsų, fabrikai ištisus mėnesius negau
davo verpalų ir stovėdavo be darbo. Tiesa, 
Lietuvos Tarybų Respublikai įėjus į TSR Są- 

.jungą, verpalų pristatymas susitvarkė. Ta
čiau visiškai sklandžiai audyklos gali veikti 
tik tada, kada greta audyklų, yra ir verpyk- 
los, nes tik tuo atveju galima visiškai su
derinti jų veikimą.
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Taip pat trukdė tekstilės pažangai fabri
kų universalumas. . Buvo daug visai mažų 
tekstilės fabrikėlių, kurie turėjo po vienas— 
dvejas verpimo arba audimo stakles ir, be 
to, dar užsiimdavo kita, nieko bendra su 
tekstile neturinčia gamyba, pvz., virdavo 
muilą, gairindavo ratams tepalą ir pan. Sa
vaime suprantama, kad tokie “kombinatai” 
nieko gero negalėjo pagaminti ir nepaga
mindavo. 

A

Tarybų Vyriausybė, perėmusi tokioje pa
dėtyje esančią tekstilės pramonę, ėmėsi sis- 
tematingo pertvarkomo ir išplėtimo fabrikų. 
Tos pačios gamybos fabrikai buvo jungiami 
į didesnius vienetus, nes tik didesnis fabri
kas gali išlaikyti reikalingą specialistų kad
rą ir tuo užtikrinti normalų mašinų veikimą. 
Be to, 1941 metais numatyta pastatyti dide
lę medvilnės verpyklą, kuri galės visas med
vilnės audyklas aprūpinti verpalais.

Iš kitų didesniųjų darbų verta paminėti 
Kaune “Drobės” fabriko, Plungėje—buv. 
Kučinskio—Pabedinskų fabriko ir Biržuose 
—“Siūlo” fabriko rekonstrukciją ir praplė
timą. Numatyti įvykdyti 1941 metais teks
tilės pramonės rekonstrukcijos darbai pa
dvigubins tų fabrikų gamybinį pajėgurfią. 
Tikslingesnio mašinų išnaudojimo ir pra
plėtimo dėka, mūsų tekstilės pramonė 1941 
metais pakels gamybą 67%, palyginus su 
1939 metais. Viso į tekstilės pramonės plėti
mą 1941 metais \umatyta investuoti, be linų 
perdirbimo pramonės, 9.5 mil. rublių.

LINŲ PERDIRBIMO PRAMONĖ
Ligi šiol pas mus linai perdirbami nuo se

nų senovės įprastu būdu, t.y. kiekvienas 
valstietis juos pats rauna, mirko, mina, bru
ka, šukuoja.- Toks perdirbimo būdas nebe
atitinka šių dienų technikos, nes linų per
dirbimas remiasi biochemiškais procesais, 
kuriems turi didelės reikšmės temperatūra, 
vandens sąstatas ir kitos sąlygos. Savaime 
suprantama, kad kiekvienas augintojas ne
gali pavirsti technologu. Todėl kiek yra li
nų augintojų, tiek pasidaro, atksirų pluošto 
rūšių. Toks margas pluoštas tekstilės pra
monėje žemai vertinamas, nes iš jo negali
ma pagaminti vienodų siūlų ir vienodų au
dinių. Be to, linų perdirbimas rankiniu bū
du, ypač jų mynimas ir brukimas, reikalau
ja labai daug darbo jęgos, ir tas darbas 
vyksta nehigieniškose sąlygose. Liaudies 
ūkio planas užsibrėžia iš pagrindų pertvar
kyti linų perdirbimą. Tatai bus padaryta 
per keletą metų. 1941 metais numatyta pa
statyti trys dideli linų perdirbimo fabrikai. 
Į šią pramonės šaką 1941 m. numatoma in
vestuoti per 4 mil. rublių.

(Bus daugiau)

Laisvės
Stovyla

Amerikos Laisvės Stovy
la šiais metais, spalio 28-tą 
dieną, sulauks 55 metų gim
tadienį. Nuolatinis sargas . 
viduryje New Yorko uosto, 
ji sukelia vilties ir dėkin
gumo jausmus širdyse mili
jonų naujai atvykusių į 
Jungt. Valstijas.

StoVylą sumanė Frederic 
Auguste Bartholdi, francūzų 
skulptorius, kuomet jis pir
mą kartą matė New Yorko 
uostą 1870 metuose. Jo aky
se stovėjo naujo pasaulio 
laisvė, ir jis pageidavo ko
kiu nors simboliu perstatyti 
žmogaus neužgęstančius tro
škimus būti savystoviu.

Ta idėja jį taip kankino, 
kad sugryžęs Franci j on jis 
savo galvą suko, kaip ge
riausia perstatyti laisvę.

Tam tikslui jis suorgani
zavo garsių francūzų drau
gystę. Aukos buvo renka
mos per visą Franci ją įvyk- 
dinimui Bartholdio sapno. 
Net Franci jos biedniausi 
žmonės, kurie pilnai tikėjo, 
jog laisvė nemirštanti, siun
tė kuomažiausias aukas tam 
tikslui. Vienu kartu, kuo
met pinigai sustojo plaukę, 
bet darbas vis ėjo, Barthol
di užstatė savo asmenišką 
turtą, kad tik gvarantavus 
stovylos užbaigimą.

Bartholdi prisidėjo prie 
aukų rinkimo, tuo pačiu lai
ku statydamas šitą brangią 
stovylą. Ėmė penkis metus 
užbaigti ją. Galų gale Pary
žiuje stovyla tapo pastaty
ta 1881 m. Kaštavo 250,000 
dolerių.

Bet reikėjo paramos iš
Valstijų. 1883 m. tapo 

suorganizuotas komitetas 
rinkti pinigus šioje šalyje 
pastatymui papėdės, ant ku
rios būtų pastatytas šitas 
bronzinis milžinas. Papėdė 
užbaigta statyt 1886 m.

Bedloe’s Island, New 
Yorko uoste, buvo parinkta 
vieta stovylai. Ir iš Frakci
jos milžiniška stovyla tapo 
atgabenta.

Spalio 28 d., 1888 m. su iš
kilmingomis ceremonijomis, 
kuriose dalyvavo tūkstan
čiai žmonių,, stovyla buvo 
atidengta. Prezidentas Cle- 

' velandas vedė ceremonijas. 
Bartholdi taipgi dalyvavo 
užbaigime darbo, kuriam jis 
pašventė net 15 savo metų.

Šita didelė stovyla, di
džiausia visame pasaulyje,

• kaštavo iš viso $600,000.
Sverią 450,000 svarų arba 

. 225 tonus. Jos vienoj rankoj 
gali stovėti 30 žmonių, o

• dvylika žiburyje. Yra 403 
laiptai iki žiburio.

-FLIS.

Anot Knudseno, Ameri
ka Viršys Ginklais Bet

Kurias 2 Šalis
Washington. — Karinės 

gamybos direktorius Wm. 
S. Knudsen užreiškė sena
torių komisijai; kad Jungti
nės Valstijos pagamins ka
ro pabūklų ne tik daugiau 
už Vokietiją, bet daugiau ir 
už bile kurias dvi šalis Eu
ropoj, sudėjus krūvon jų 
padirbamų ginklų kiekį.

Knudsen - teigia, kad iki 
šių metų galo Amerika bus 
pastačius jau 33,000 karinių 
orlaivių h* beveik dveja tiek 
daugiau jų motorų; 14 
tūkstančių iš tų orlaivių bū
sią perleista Anglijai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Inside Thone 
E Vergreen 4-6485

Sąjungos 
labai lin- 
Aš Jums

Office Phone 
EVęrgrcen 4-6971

Pašauktas gydytojas pripa
žino kraujo antplūdį į smege
nis.

<4 ,

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

Vaizdas iš cirko, kuris šiomis dienomis atsidarė New 
Yorke.

draugo, 
ir nuo- 
žmonių

nuo Day tono. Aš jam parody
čiau, ką reiškia LDS.

Vargelis.

■

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

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

“Laisvės” neskai- 
kad “Vilnį” turė-
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beer and wine at retail under

at 222—22nd St., Borough of
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Kovo 16 d. turėjom svečią, 
tai gerbiamą Dr. J. J. Kaškiau- 
čių, kuris pasakė labai gerą 
prakalbą ir davė gerų patarimų 
kaip užsilaikyti, kad apsisau
go! nuo ligų.

Kadangi prakalbas rengė dvi 
kuopos — LLD 39 ir LDS 82, 
todėl pirmiausia kalbėjo apie 
LDS, kaip ir kodėl jis susiorga
nizavo ir kaip po trumpo (vos 
11 metų) savo gyvavimo am
žiaus, daug nuveikė.

Nurodė, kokia nauda yra pri
gulėti darbininkų šeimoms prie 
virš minėtos organizacijos.

Po tam kalbėjo apie sveikatą. 
Čia nereikia nė aiškinti apie 
kalbos nuoseklumą, nes kurie 
girdėjo jį kalbant Scrantone 
dar 1939 m. gegužės 14 d., tai 
gali įsivaizduot kiek gerb. dak
taras padarė progreso medici
nos srityje. Bet man netik dak
taro prakalba patiko, bet ir pu
blikos gražus užsilaikymas. Mat 
39 mot., kada gerb. daktaras 
pasakydavo nevatnesnį sakinį, 
tai publika tuoj pradėdavo juo
ktis ir net pamėgdžiot kalbėto
ją; dabar to nebuvo, visi ra
miai klausėsi, o pabaigus dak
tarui kalbėti, tuojaus jį apipylė 
įvairiais klausimais ir kiekvie
nas gavo tinkamą atsakymą. 
Todėl Scrantono publikai reikia 
atiduot didelis kreditas už gra
žų užsilaikymą.

Čia neaiškinsiu, kokius klau
simus publika statė kalbėtojui, 
ir kaip atsakinėjo, nes užimtų 
perdaug vietos laikraštyj, tik 
turiu pasakyti, ka/l prakalbomis 
publika likosi labai patenkinta.

Teko girdėti, kad daugelis ap
gailestauja, kad nedalyvavo 
prakalbose, o turėję svarbių 
klausimų ... čia, draugai, tai 
jau niekas nekaltas, kaip tik 
jūs patys už apsileidimą. Juk 
gerai žinojote, kad prakalbos 
rengiamos, nes buvo garsinta 
per lietuvių ir anglų spaudą, o 
ir plakatai buvo plačiai pas
kleisti.

Prie užbaigos dar paaiškino 
apie ALDLD reikalus, ir su 
tuom prakalbos užsibaigė. .

Islicitavo Mokyklą.
Montevidejaus lietuvių Dr. 

Basanavičiaus mokykla likvida
vosi. Tos mokyklos mok. Bro
nius Savickas, konsulo sekreto
rius, išvaržė iš varžytinių visą 
mokyklos inventorių, o knygas, 
vadovėlius ir mokslui medžiagą 
įteikė smetonininkams ir pats 
išdūmė į Argentiną. Mat, pasi
baigė litiena, pasibaigė ir “ap- 
švieta.” Kada progresyvės or
ganizacijos buvo pasiūlę suda
lyti mokyklos komitetą jos iš
laikymui, tai mokytojas pasita
ręs su nekuriais buvusiais litų 
graužikais, pasikvietė mokyklų 
inspektorių ir smetoniškus “sa- 
moderžavus” į susirinkimą mo
kykloj ir išplūdo progresyvius 
organizacijų atstovus bei visą 
koloniją už tokį sumanymą. O 
“deržimordos” po savo “tautiš
kų” griaudinančių prakalbų pa
liepė kaip šunims apleisti susi- 
rinkimą, jei nenori pasižadėt 

kų"tapo" surinkta $7.89," bet kad, Savickui. Pasak jų ir mokytojo, 
lėšos buvo didesnės, todėl pasi-j^^3^ 
dare deficito $4.85, kurį paden
gė viršminėtos kuopos. Publikos 
buvo apie 160. T. D.

Nors nesu “Laisvės” skaity
tojas, bet patyręs, kad “Lais
vė” turėjo 30 metų jubilėjinį 
pamųiejimą, noriu ir aš, nors 
pavėluotai, tą tiesos skelbėją 
pasveikinti, 
čiau 'dėlto, 
jau (kol Kanadon dar leido). 
Būdamas Lietuvoj ir atvykęs 1 
į Kanadą labai gėrėjaus “Ke
leiviu.” Buvau ir jo skaityto
ju. Nors “Laisvę” ir “Vilnį” 
nemažiau įvertinau, bet dide
lio skirtumo nemačiau. Man 
atrodą, kad taip komunistai, 
taip socialistai yra darbo žmo
nių reikalų gynėjai. Bet pa
tyręs Kanados pyragų, pradė
jau permatyti, kad aš klaidin
gą nuomonę turėjau. “Kelei
vis,” kiek įmanydamas puolė, 
niekino darbo žmonių vadus, 
juos visaip pravardžiuodamas.

Pradėjau sau manyti, kodėl 
darbininkų laikraštis taip nie
kina tuos, kurie kovoja su iš
naudotojais. Juk tas tiktų tik 
kapitalistų laikraščiui (o tuo 
tarpu mano “Keleivio” “per
lai” labai atatiko geltonląpių 
teorijoms.)

Tuom aš pasipiktinau ir po
rą metų paskaitęs, paprašiau 
poną Michelsoną “Keleivio” 
siuntinėjimą sulaikyti. Tai bu
vo 1932 m. Dabar tas laikraš
tis manęs visai nedomina, nes 
jis atsistojo priešų frontan. Jį 
paskaičius, susidaro vaizdas, 
kad kapitalistų žygiai palai
minti. O ką darbo žmonės 
sukūrė ir kuria, viskas pra
keikta. Tokie darbo žmonių 
“prieteliai,” tai maskuoti ap
gavikai. Taigi šiandieną aš 
įsitikinęs, kad “Laisvė,” “Vil
nis” ir kiti progresyvįai laik
raščiai yra tikri darbo žmo
nių švyturiai, nes Kanados po
nai jų neleidžia, bijo, kad

Staiga Mirė d. M. Valunta
Per keletą metų draugas 

Maikis Valunta dirbo Spruce 
Falls kompanijos miškuose, 
Kapuskasing apylinkėje. Už
sibaigus miško kirtimui va
žiuodavo į Winnipega praleis
ti liuoslaikj. Taip ir šiais me
tais draugas užbaigęs žiemos 
sezono darbą buvo išvažiavęs 
į Winnipega ir, pasilsėjęs kiek 
laiko, sugrįžo atgal į Kapus
kasing. čia manė su draugais 
linksmai praleisti Velykas, 
bet likimas kitaip klojosi. Ba
landžio 12 d. ryte buvo svei
kas ir linksmas. Aplankęs ke
letą savo pažįstamų apie 3 
vai. po pietų nuėjo į finų gari
nę pirtį apsiprausti. Apsiprau
sęs rengėsi. Beužvaustant ba
tų raiščius staiga krito ant že
mės ir mirė. ;

Juozas Daubaras iš Athol, 
Mass., gavo laišką iš Lietuvos 
nuo savo sūnaus ir brolio, kurie 
pareiškia džiaugsmą dėl esamo
sios Lietuvoj santvarkos.

Vasario 10 d., 1941, 
Vabalninkas.

Brangus Tėvai!
Mes prie Tarybų 

prisiglaudę gyvename 
ksmai ir labai gerai,
jau anksčiau rašiau apie visus 
įvykius. Manau, kad jūs mano 
laišką gavote. Taigi dar pakar
totinai pranešame jums, .kad 
mes Lietuvos darbo žmonės da
bar jaučiamės laimingiausi. 
Mūsų gyvenimo persitvarkymas 
eina dideliais šuoliais. Labai 
pakilo darbininkų uždarbis. Vi
si kas dirba ir visos darbo žmo
nių šeimos gauna veltui gydy
mą, mokslą, užlaikymą senat
vėje. Visi gali gauti darbo, kas 
tik nori dirbti. Statoma ir per
tvarkoma daug fabrikų, namų 
ir kelių. Pertvarkomas ūkinin
kavimas sulig naujausių meto
dų. Kurie pirmiaus bijojo ko- 
munizmo-socializmo ir tie dabar 
pasidaro socializmo draugais, 
žinoma, blogiau tiems, kurie 
prie Smetonos poniškos valdžios 
negražiai elgėsi su darbo žmo
nėmis. Nors jų niekas nerušio- 
ja, bet pas juos labai bloga sa
vijauta. Jie negali niekur už
imti vadovavimo darbininkams. 
Gi darbas visiems patikrintas. 
Suvalstybino tik didelius ūkius 
ir didelius namus. Įsteigta ir 
dar tebesteigiama įvairių suau
gusiems mokslinti- kursų. Nebė
ra išdidumo buvusių ponų, nei 
pavydo. Tikrai gražus gyveni
mas. Labiausiai jauniems au
gantiems žmonėms didelė atei
tis. Dabar pas mus kas savai
tė vyksta visokie susirinkimai, 
dainos ir muzika bei šokiai, kad 
net senam rodu šokti.

“Dir.” pareiškia, kad Daytone 
nėra vietos del LDS. Mat, ten 
yra vietos tik pelenų vartyto- 
jams. Ir kas to tikėjosi. Jeigu 
man .kas būtų sakęs anksčiau, 
kad iš to žmogaus išsivystys 
toks “didvyris,” kuris išdrįs 
kibti prie tokios organizacijos, 
kaip LDS, aš būčiau jį pavadi
nęs kreize. Bet žiūrėkite, ta 
asaba išaugo į labai didelę ...

Dabar aš prašau Frank J. 
Madison, Daytono ir apielinkės 
geros valios lietuvius, padaryti 
sarmatą “Dirvutei” ir jos pa
tui jotams. Suorganizuokite di
džiulę LDS kuopą ir prirašyki
te “Dirvutes” patui jotą. Jis yua 
apsigimęs sveiku, bet... dak- 
tauas patikrins...

Būkite geri draugai, pasisto- 
rokite. Ten galima suorganizuo
ti kuopa, jeigu tik norėsite ir 
padirbėsite.

Gaila, kad aš gyvenu tolokai

žangą.
Visi lietuviai kviečiami at

silankyti ir išgirsti šią įdomią 
ir pamokinančią paskaitą.

Kviečia rengėjai.
Komiteto narys S. Zavis.

Bostoniečiams Svarbus Prane

šimas; Prof. Vytauto Ba

cevičiaus Paskaita 

Trečiadienį, balandžio 23,
valandą vakare, Municipal 
Hali Auditorijoj, So. Boston, 
prof. Vytautas Bacevičius 
duos iliustruotą paskaitą apie 
lietuvių muziką, lietuvių dai
nas ir jų reikšmę. Taipgi api
budins darbus lietuvių kompo
zitorių, klasikinę muziką ir 
abelną lietuvių muzikos pa-

Roma. — Įtakingasai fa
šistų laikraštininkas Virgi- 
nio Gayda rašo “Giornale 
d’Italia,” kad Anglija “dau
giau negu tikrai” taps su
mušta. Jis, todėl, pataria 
Jungtinėms Valstijoms ge
riau elgtis linkui Vokietijos 
ir Italijos, nes kitaip, tai, 
girdi, Amerika galės nuken- 
tėt už dabartinę savo politi
ką, taip priešingą italams ir 
vokiečiams.

ENGLISH-LITHUANIAN
SELF-INSTRUCTOR

Parašė Dr. J. J. Kashkevich 
Išleido dienraštis “Laisvė”

I jokios kontrolės, tik pezai rci- 
1 kalingi. Nes komitetan įeisią 
komunistai ir sugadinsią visą 
jų mokslą ir pakenksią šalies 
įstatymams. Nors šaukė Savic
kas ir prisiplakę keli tipai pa
sivadinę socialistais per “ALB” 
ir “PA-žinias,” kad jie išlaiky
sią lietuviškoj dvasioj mokyklą 
be “raudonųjų” pagalbos, bet 
kaip matyt, išlaikė tol, kol buvo 
uždėtas užstatas už mokyklos 
namą litais. Pasibaigė litai — 
baigėsi ir “kultūra.” Uzurpato
riai tol didvyriais esti, kol iš
eikvoja kitų sutaupąs ir nebe- 
gaudami iš “pilkosios masės” 
paspirties sprūksta į laiminges
nę vietą.

Progresyvės organizacijos la
bai norėjo suteikti savo patar- 

, navimą mokyklai išlaikyti, ir 
būt- išlaikę, pritariant kolonijos 
visuomenei, jeigu būtų prisilei- 
dęs Savickas ir jo šalininkai — 
smetonininkai. Su mūsų organi
zacijomis eina didžiuma koloni
jos, kur nėra sunku išlaikyti 
spauda bei organizacijų loka
lus, kur taip pat būtų išlaikę 
mokyklą, bet .kada smetoninin- 
kų rankose mokykla buvo ir jie 
nenorėjo prie jos prisileisti 
jiems nepageidaujamo elemen
to, tai taip ir išėjo ant vėjo jų 
pūsti burbulai.

“D.” Korespondentas.

Draugas Maikis buvo pa
žangus darbininkas ir progre
syvių minčių. Jis priklausė 
Lietuvių Literatūros Draugijai, 
buvo nuolatinis Liaudies Bal
so skaitytojas ir rėmėjas. Vi
sados ramaus būdo, draugiš
kas, su visais gerai sugyveno. 
Jo staigi mirtis tarpo čia esan
čių lietuvių sukėlė gilų liūdesį.

Ilsėkis, drauge, amžinai šios 
šalies žemelėj. Mes gi liūdėsi- 
me tavęs ne tik kaipo 
bet ir kaip kovotojo 
širdaus rėmėjo darbo 
veikimo.

Idėjos draugas

Mes gyvename labai gerai. 
Darbo yra užtektinai. Uždirba
me neblogai. Esame visi sveiki. 
Vaikai mokinasi. Jane tuoj bus 
mokytoja, o Lėoijąs dabar lan
ko Kauno muzikos konservato
riją. Ma.t, prie Tarybų valdžios 
labai gerbiami meno darbuoto
jai, kaip tai muzikantai, rašyto
jai, sportininkai, dailininkai. 
Jie visi labai gerai uždirba.

Taigi, tam kartui tiek. Tik 
nežinia ar šį laišką įsileis jūsų 
poniška valdžia į U. S. Ameri
ka.

Jūsų sūnus ir brolis
J. Daubaras.

Skaitytojų Balsai
Apie Daytono Lietuvius.

Andai skaitau 15-tą num. 
“Dirvutes.” Vienas didvyris iš 
Dayton, Ohio, kuris kadaise per 
visus šventus vartydavo pelenų 
bačkas, kaip dvilis kupstus, per

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6592 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 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 7415 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 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1400 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 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5340 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 4997 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 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tfyit License No. 
RL 1626 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law af 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS-JOHN BARON 
518 Grand St.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , 
RW 265 has lx?en issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 328 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ‘
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MINGOIA
222—22nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is “'hereby given that License No. 
RW 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 852 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK KRASNER
852 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

Tai knyga angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi galima iš jos lietuviškai kalbantiems mokytis 

angliškai.

252 puslapių, stipriais audimo apdarais, karna $1.50

Kas šią knygą nupirks kaipo dovaną Amerikoje gi
musiam lietuviui ar lietuvei, tai bus labiausia įvertinta 
dovana. »

Platintojams duodame gerą nuolaidą. Geriausia pro
ga šią knygą platinti bus piknikuose, kur susirenka 
daug jaunimo. Tad platintojai yra prašomi išanksto 
užsisakyti English-Lithuanian Self Instructor ir būti 
prisirengusiais platinti jį piknikuose.

“Laisves” Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Ine.

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 At • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
Žinokite Teisybę Apie Lietuvą

SKAITYKITE KNYGĄ

Naujoji Lietuva'
UŽEIKITE IR JŪS

skriaudžiamieji šviesos neiš
vystų. No, o “Keleivis” ir 
“Naujienos” labai ‘Welcome.’ 
Argi tas neparodo, kieno jie 
reikalus gina.

Nors mes kanadiečiai nega-' 
limo savo spaudos — “Lais
vės” turėti, bet mes kartu su 
draugais amerikiečiais džiau
giamės, kad “Laisvė,” tarsi 
tas švyturys, nebodama šiau
rių vėjų, rodo mums kelią į 
ląimingą rytojų. Todėl savo ir 
Toronto progresyvių lietuvių 
vardu, sveikinu “Laisvės” šta
bą ir visus “Laisvės” skaity
tojus bei draugus.

Jonas Mikaila.

Knyga “Naujoji Lietuvą Faktų ir Dokumentų šviesoj” jau gatava ir 
platinama. Knyga turi 200 puslapių. Ją paruošė Antanas Bimba. Išleido 
Lietuvos Draugų Komitetas. Platina Literatūros Draugija.

Knygoj yra:
Įvadas, Negrįš Ta diena, Kur Praėjo, Kovos Kelias Laisvai Darbo Lie

tuvai, Prie ko Smetonos Valdžios Politika privedė Lietuvą; Lietuva—Tary- 
' bų Socialistinė Respublika, ir kiti. Viso yra 35 skyriai.

Šioj knygoj jūs rasite visas smulkmenas, kas tie “pabėgėliai” iš Lietuvos, 
kas jie buvo ir kodėl bėgo. Sužinosite, kaip žem.ės klausimas išrištas. Kas 
naują Lietuvoj valdžią sudarė. Kodėl Lietuva susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Kaip darbininkai gyvena, kiek jie uždirba. Kaip išrištas religijos klausi
mas, ir kiti reikalai nušviesta. Gale knygos telpa nauja Lietuvos Konstitu
cija.

Knygos kaina 35 centai. Platintojams, kas perka ne mažiau 5 kopijų, 
parduodame po 25 centus. Apmokame ir persiuntimą. Už pavienes kopijas 
galite prisiųsti ir pašto ženkleliais. —35 centus.

Literatūros Draugijos kuopoms jau išsiuntinėta po tam tikrą skaičių 
kopijų. Pasiųstos ir bilos. Už knygas reikia atsiteisti tiesiai į Literatūros 
Drąugiją. Visais knygos reikalais kreipkitės

A.L.D.ĮLD.
46 Ten Ęyck St. Brooklyn, N. Y

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

iIs^žiavę pasiyažinėt arba būdami Greaft Necke |i 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., (IRI’.AT NECK, N. X

Telephone Great Neck 1546
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FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAIDomeika

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

NOTARY
Lietuvos PUBLIC

Drabužių Krautuve

Telefonas Poplar 4110

NUO UNION IKI BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITELVEX

GRAND STREET ŠTAMPŲ

) UNION LABEL

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jpm taupys.

yra 
unijinė

Telephone
STagg 2-5043

sveiki vi- 
nuo j ūsų

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Varpo 
keptuvė

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kurtinus) 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.

per 
gavo 
pilnu

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

Tčmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, Čielų .rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias 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.

530 SUMMER AVE
Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Lindbergh Sako, Anglai 
Prakiš, Nežiūrint 
Amerikos Pagalbos

Mes dabar esame 
si. Sudiev. Lankčiu 
laiško.

Laisves” Name

PHILADELPHIA, PA

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Ms i te patenkinti.

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progų parodyti jums 
mūsų tavorų. Trio krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

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

Baro- 
darbi- 
nusto- 

energin- 
kokiu

Keletas Draugo Jono Barono 
Biografijos Bruožų

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

pašto.
1941 m. II 3 d 

sesute Anastazija 
ačiuoju už laišką

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadęriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

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

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

Parsamdo automibilius ir ka^ 
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

karą Anglijai, ir tai karas 
nebūtų laimėtas anglam?’

“Su visa mūsų (Ameri
kos) organizacija ir pramo
ne, vis tiek mes negalime 
ir negalėsime pergabent per 
vandenyną gana didelę ar
miją, kad sėkmingai įsiveržt 
į Europos žemyną, kol ten 
yra stiprios europinės armi
jos gintis,” įspėjo Lind- 
berghas, ir šaukė “visus A- 
merikos žmones vieningai 
išstot prieš šios šalies kiši
mąsi į Europos karą.”

Jis ypač ragino sukrus t 
prieš planus reikalaujančius 
lydėt kariniais Amerikos 
laivais prekinius laivus į 
Angliją, nes tai būtų žings
nis stačiai į karą.

Priminkite ši skelbimų ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

Miela 
širdingai 
kurį gavau šiandien. Mes svei
kiname jus visus ir dėkojame 
už pinigus, kuriuos jūs siuntė- 
te mums pereitą pavasarį.

Kiek žinau, parašysiu apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Mes Smetonas visai nesigai- 
lim. Bet dar yra tokių, kurie 
dar ir dabar jo gailisi. Lietu
voje žmonių niekas nekankina 
ir nemano kankinti. Kai kurie 
ponai yra pasodinti į kalėji
mus, bet tiktai už politiką. 
Nuo darbo žmonių nieko ne
atėmė. Atėmė tik žemes nuo 
ponų, pas kuriuos ėjo baudžia
vą valstiečiai. Miestuose, kas 
turėjo didelius namus, dideles 
krautuves, tai nuo tų. atėmė. 
Kaslink rusų kareivių, tai kiek 
man teko su jais sueiti ir kar-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prof. Vytauto Bacevičiaus paskai

tos jvyks antradienį, balandžio 22 d., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Dalyvau
kime visi. Turėsimo progą susipažin
ti su Vytautu Bacpvičiu. (93-95)

pas mumis ant visados.
Draugas

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn

Chicago. — Lakūnas pul
kininkas Chas. A. Lind
bergh, įstodamas į “Ameri
ka Pirmoj Vietoj Komite
tą,” pareiškė, kad “Anglija 
ir Franci j a prakišo karą 
net pirma negu jos paskel
bė jį.”

Lindbergh’as sakė: “Jei
gu Amerika net visomis sa
vo jėgomis pultųsi "laimėt

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

17 d., Detroit, Mich., 
kovo 20 d. buvo pa- 
labai veiklus mūsų 

(judėjimo ir

VARPO KEPTUVĖ
3640 Stagg St. Tel. Stagg 2:5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

apvaikščioji- 
vasario.

vos

“Kaip dalykai eina su or
ganizavimu Fordo ?” Jau šian
dien Fordo darbininkai visai 
arti laimėjimo. Labai gaila, 
kad Jonas nesulaukė matyti ir 
džiaugtis Fordo darbininkų 
galutinu laimėjimu.

Su mirčia crrg. Jono 
no Detroito pažangus 
ninku judėjimas daug 
jo, nes tokių sugabių 
gų ir darbščių žmonių 
buvo drg. Jonas, yra nedaug.

Draugas Jonas nuliūdime 
paliko savo gyvenimo draugę 
Oną, dvi dukteris — Oną ir 
Anelę, du žentus James Ty
son ir William Spink, dvi se
seris, Elzbietą ir Uršulę, Lie
tuvoje, ir daug kitų artimų gi
minių ir draugų.

Jonas mirė ir jau ilsisi po 
žeme, bet jo pavyzdingas gy
venimas ir nuveikti darbai pa
liks

Geo. Kaminskas 
152 Ferry Street, 

kampas 

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba, 
riausia 
tik nori

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

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsiuntė 
laišką metiniam suvažiavi
mui Amerikos Laikraščių 
Redaktorių Draugijos, ku
riem rašo, kad “valdžia ne
kontroliuos laikraščių, iš
skiriant tokius atsitikimus, 
kur reikia slėpt svarbias 
karines žinias.”

balsavimus, tai' jie yra labąi 
mandagūs žmonės ir nieko 
sauvališkai neima. Neima jie 
nei laikrodžių, nei drabužių. 
Ką perka, tai moka aukštas 
kainas. Prie Smetonos val
džios atskaitydavo penkis li
tus akcijom už parduodamus 
bekonus. Tas buvo prie Lapė- 
no. Kada Lapėno nebeliko, 
tai ir akcijų niekas neima. 
Prie šios valdžios nieko neat- 
skaito, viską apmoka iš sykio. 
Degtinės pas mus yra kiek tik 
reikia, ir geria kiek kas nori. 
Valstybinės degtinės parduo
tuvės veikia kaip veikusios. 
Restoranų tai mažiau bėra. 
Kuršėnuose buvo penki, dabar 
tik vienas. Pas Kremerį Kur
šėnuose, kur buvo didelis res
toranas, dabar yra sporto 
kliubas ir profsąjungos buvei
nė. 
#;•

Mūsų Pranui teks išeiti į 
kariuomenę. Jau užsiregistra
vo. . . Mes dabar turime du 
arklius, dvi karves, dvi avis ir 
tris kiaules. Tuo gyvulius nu
pirko Juozas kai gavo 6 ha 
žemės nuo Kairio.

Sekamą laišką gavo d. 
Anastazija Domeikiene, (dor- 
chesterietė) iš Lietuvos nuo 
savo brolio iš švendrių kaimo, 
Raudienų

Iš LLD 39 Kuopos Susirinki
mo, Įvykusio Balandžio 6 d.
Susirinkimas buvo pusėtinai 

skaitlingas. Protokolų sekrt. 
J. Gluoksniui neatvykus, pro
tokolą skaitė jo moteris M. 
Gluoksnienė, kuri sutiko ir už
rašyt nutarimus.

Komisija išdavė pilną ra
portą iš LLD 39 kuopos 25 
metų sukakties 
mo, kuris įvyko 23 d 
Nors ^clno liko nedaug, 
$2.80, bet moralė nauda, 
didelė, nes, apart geros 
skaitos, kurią skaitė d. St. Ja- 
silionis, buvo gražių dainuš
kų, kurias sudainavo Wilkes 
Barre Lyros Choro merginų 
ensemblis. Buvo pora duetų, 
na, ir puiki vakarienė. Reikia 
pasakyti, kad ir publikos bu
vo apsčiai, arti poros šimtų.

Ta pati komisija išdavė ki
tą raportą iš dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus prakalbų, kurios 
įvyko 16 dieną kovo. Prakal
bos pavyko gerai, bet kuopos 
turėjo deficito $4.89. Kadangi 
prakalbos buvo rengtos bend
rai su LDS 82 kuopa, todėl ir tu buvoti Svirbučių dvare per

mušeikos prie darbo užpuolę 
jį sumušė, sužeidė ir prašali
no iš darbo. Be darbo buvo 
virš tris metus. Jis pėsčias stu- 
ba nuo stubos ėjo ir organiza
vo darbininkus į uniją.

Kada po trijų metų 
teismus bekovodamas 
darbą atgal, tai vis su 
atsidavimu tęsė tą unijos or
ganizavimo darbą. Ir net jau 
esant didžiausiuose skausmuo
se jo pirmutinis klausimas bu
vo :

svetai- 
bus ir 

konferencija, 
svečių

deficitą padengė bendrai, mūs 
kuopai atsiėjo $2.43.

Nutarta pasveikinti “Lais
vę” jos trisdešimties metų gy
vavimo sukakties proga su 
dviem doleriais ir dar seka
mi draugai aukavo: J. Klikū- 
nas 35c.; po 25c.: M. Gluoks
nienė, D. Praleikienė ir M. 
Kupstienė. Be to, dar fin. se- 
kret. žadėjo atlankyti neku- 
riuos biznierius, gal ir jie dar 
prisidės prie pasveikinimo.

Išrinkti delegatai į 12 Aps
kričio konferenciją, kuri įvyks 
27 d. balandžio, 134 W. Mar
ket St., Scrantone, V. Meškė
no Svetainėje. Delegatai: P. 
Indriulienė, P. Šlekaitis, V. 
Medelis, A. Galinis ir 
vjnskas.

Kadangi toj pačioj 
nėj ir tuo pačiu laiku 
LDS apskričio 
todėl bus daug svečių, tad 
abudu apskričiai (bendrai) 
rengia didelį bankietą su me
nine programa, kurioje daly
vaus dainininkas St. Kuzmic
kas ir jo moteris, Wilkes Bar
re Lyros Choras ir vietiniai 
dainininkai Valukai. Todėl 
mūsų kuopa pilnai sutiko duo
ti darbininkus ir patarnaut 
svečiams. Darbininkais išrink
ti : P. Šlekaitis, J. Norkus, P.

Medelienė, D. 
VI. Medelis, M. 

■ A. Butkienė.

Indriulienė, 
Praleikienė 
Kupstienė
Bankieto pirmininku išrinktas 
J. Norkus. Sekantis susirinki
mas nutarta laikyti 7 d. ge
gužės, 7:30 vai. vakaro, pas 
J. Gluoksnius. T. D.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bąnkietams, vestuvėms 

ir pąrėms

KAJP PASILAIKYT SVEIKU
gįĮjį Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 

Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
' * Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės

*r Plačiu Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų*sekmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — SLAPUMO ^YRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

ištyrimai dovanai

DR

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

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

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

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. I

Kovo 
mirė ir 
laidotas 
darbininkiško (judėjimo ir 
spaudos darbuotojas drg. Jo
nas Baronas.

Kad drg. Barono gyvenimą 
ir darbus kiek plačiaus pažy
mėti, tai reikėtų tam knygą 
parašyti. Todėl aš čia tik 
trumpus bruožus padarysiu.

Jonas gimė liepos 12 d., 
1882 metais, Gulbiniškio kai
me, Pilviškių valsčiuje, Suval
kų rėdyboj. Jau Lietuvoje Jo
nas dalyvavo veikime prieš 
carizmą. Į Ameriką Jonas pri
buvo 1903 metais į Shamękin, 
Pa., kur išgyveno apie porą 
metų. 1905 metais Jonas ap
sigyveno mažame minkštųjų 
anglių kasyklų miestelyje, El
co, Pa., ir ten išgyveno iki 
1910 metų. Čia Jonas 1907 
metais apsivedė su Ona Me- 
telioniūte ir pavyzdingai su ja 
išgyveno iki mirties — virš 33 
metus. 1907 metais Elco, Pa., 
Jonas buvo suorganizavęs Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kuo
pą. Bet ne po ilgo kasykla tapo 
uždaryta. Lietuviai išvažinėjo 
kitur ir kuopa mirė.

1910 metais Jonas su šei
myna apsigyveno Collinsville, 
Ill., kur išgyveno iki 1924 me
tų. Per tūlą laiką Collinsvillėj 
Jonas veikė vien tik anglia
kasių unijoj, užimdamas ko
mitete darbą ir tam panašiai. 
Bet kada 1917 metais Ame
rika įsivėlė į pasaulinį karą ir 
kai kurie veikėjai buvo pa
šaukti į karą “už demokrati
ją,” o kiti pabūgo reakcijos ir 
pasitraukė iš veikimo, tai ta
da drg. Jonas stojo į darbą ir 
išlaikė mūsų lietuvišką veiki
mą ne tik Collinsvillėj, bet 
daug gelbėjo ir kitoms arti
mesnėm kolonijom. Net ir tie 
baisūs Palmerio laikai (1919 
—1920 metais) nesulaikė drg. 
Baroną nuo veikirrio, nes jis 
dirbo dar su didesne energi
ja, agitavo, organizavo ir tt. 
O kada 1921 metais tarpe lie
tuvių darbininkų įvyko skili
mas, išdygo vadinami “ekstra 
- kairieji,” tai daugiausia 
ačiū drg. Jono pastangoms 
Collinsvillėj, East St. Louis, 
Ill. ir kitose artimose koloni
jose tų skilimų nebuvo. 1924 
metais drg. Jonas su šeima 
pribuvo į Detroitą ir čia gyve
no ir darbavosi iki akis už
merkė.

Jis per virš 16 metų De
troite pastoviai ir pasišventu
siai stovėjo pirmose eilėse, ne 
tik mūsų lietuviško darbinin
kų veikimo, bet dar surasdavo 
nemažai laiko ir dirbo tarp
tautiniam darbui. Jis darba
vosi p a r t i j o j, Literatūros 
Draugijoj, LDS 21 k p., Dar
bininkų Svetainės palaikymo 
komitete, gelbėdavo Aido cho
rui, Laisvamanių Draugijai ir 
teatrališkos dailės veikime. 
Pereitais metais, kada ėjo 
ALDLD narių, gavimo vajus, 
tai drg. Jonas vienas Detroite 
prirašė arti 70 narių į 52 kp.

Be to, Jonas per daugelį 
metų buvo mūsų darbininkiš
kos spaudos — “Laisvės” ir 
“Vilnies” nuoširdus rėmėjas ir 
bendradarbis.* žodžiu sakant, 
nebuvo tokio mūsų darbinin
kų judėjime darbo, kuriame 
drg. Jonas nebūtų paaukavęs 
savo energijos ir laiko. Visa
dos jis pats dirbo atsidavusiai 
ir kitus žadino prie to, nes 
pilnai žinojo, kad tik per dar
bą galima laimėti žmoniškes
nį gyvenimą. Taipgi drg. Jo
nas daug darbavosi Civilių 
Laisvių Federacijoje ir Michi
gan valstijos senatoriaus St. 
Nowak išrinkimui. Bet už vis 
daugiausia dirbo tai organiza
vimui Fordo darbįninku į uni
ją. United Automobile Wor
kers of America, CIO unijoj 
drg. Jonas buvo tiesiog gele
žinės energijos žmogus. Net ir 
keli nepavykimai nesumažino 
jo energijos, o dar su dides
niu pasiryžimu dirbdavo iki 
laimėjimo. O kiek daug drg. 
Jonas ypatiškai nukentėjo dėl 
organizavimo unijos! Fordo

Simai
Newark, N. J.

Adam St.,

ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge- 

pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

THE BAKERS
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N Yorko-z^/ž^( Žinioj
Dariaus - Girėno Pa 

minklui Aukos, ir 
Prašymas

“Atvažiavo su Krai 
čių” ir “Bury The 

Dead”-

Girdėsim Paskilbu 
sios Veikėjos 

Prakalbą

Pasirašęs Aršų Bilių, 
Lehmanas Ramino 

Unijistus

dalyką ponai užmiršo, būtent 
tą: kur dės tuos desetkus tūk
stančių darbininkų ir ką pa
statys jų vietosna. Juk tai vis 
žinojimo ir ilgo patyrimo rei
kalingi darbai. O darbininkai, 
kaip atrodo, yra pasiruošę ei
ti iš vien.

Teisėtas Streikas?

Šiuomi teikiame gerbiamai 
visuomenei septynioliktą sąs
kaitą atsiųstų aukų, sulig ko
vo 25 d., 1941 tn., pakvituotą 
Fondo Komiteto iždininko p. 
J. Spurgos.

Kazimieras Vilkas, brookly
nietis, surinko sekamas aukas 
nuo P. Yuškevičiaus drabužių 
dirbtuvės darbininkų : Auko
jo : P. Yuškevičius $1. Po 50c 
aukojo: J. Batapas, M. Shar- 
kus, V. Mafiošaitis, J. Staco- 
pa. Smulkių $7.55; kartu 
$10.55. Iš šios sumos penki 
doleriai gauta pirmiau ir tilpo 
13 paskelbime “Laisvėj” rug
sėjo 28 d., “Vienybėj,” spalių 
9 d. praeitų metų, ir kituose 
laikraščiuose; tokiu būdu čia 
kvituojame tik $5.55.- Blankos 
numeris 307.

J. Ambrozaitis, brpoklynie- 
tis, atsiuntė šias aukas, surink
tas nuo pavienių asmenų: J. 
Rask, W. Garszva po $1.00; 
J. Zupiro 75c; J. Kadakans- 
kas, S. Tenis po 50c. Smulkių 
50c. Kartu $4.25. Blankos nu
meris 649.

Mrs. Frances Petrauskienė, 
brooklynietė, pasidarbavo ir 
pateikė surinktas šias aukas: 
nuo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 9 kuopos, Brooklyn, 
N. Y., $3.00, Geo. Beckis, J. 
J. Lasker, F. Remkus po 
$1.00. Po 50c aukojo: Wm. 
Katinas, K. Stepanovįa, A. B. 
Arlauskas, B. Zues, J. Anta
naitis, M. K. Antanaitis. Smul
kių $16.00. Sykiu $25.00. 
Blankos numeris 196.

Birutės Merginų Kliubas iš 
Long Island, N. Y., aukojo 
$10.00 ir rašo: Kartu su šiuo 
laišku siunčiame tiek aukų 
Dariaus-Girėno paminklo pa
statymui. Įvertinam Jūsų Ko
miteto pasiryžtą darbą įvyk
dyti. Tat, nors mažą auką 
šiam tikslui teikiame, šia pro
ga sveikinam Dariaus-Girėno 
paminklo statymui Komitetą 
ir linkime pasisekimo. Ateity
je tikimės gausesnę paramą 
Jums suteikti. Su gilia pagar
ba. Frances Mockus.”

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Maspeth, N. Y., per pirminin
ką advokatą Steponą Briedį, 
atsiuntė aukų $5.00 ir laiškas: 
Šiuomi teikiame nors mažą au
ką Dariaus Girėno Paminklo 
Fondui atsiteisdami už nega
lėjimą pilnai dalyvauti vasario 
2 d. koncerte paminklo nau
dai. Ši dovana lai stiprina ir 
ugdina paminklo Fondą mūsų 
didvyrių lakūnų garbei.”

J. A. Fifer, 
aukojo $1.00. 
Pittsfield, Mass
kevičiūtę, brooklynietę, auko
jo $1.00.

Aukščiau pažymėtam sąra
še gauta aukų nuo draugijų, 
kuopų bei pavienių asmenų 
viso $51.80. Tai pavyzdys, 
kad visuomenė gausiai remia 
savo užbrėžtą kilnų tikslą. Vi
siems aukojusiems ir pasidar
bavusiems rinkime aukų reiš
kiame nuoširdžiausią padėką.

Su šiuo pranešimu ir ateity
je. skelbsime pilną sumą su
rinktų aukų paminklo Fon
dui/ Laike vienų metų, mūsų 
darbo iki balandžio 3 d., kuo
met įvyko Fondo Komiteto 
posėdis sutvarkymui iždo, pa
sirodė aukų pas iždininką J. 
Spurgą viso $1,501.32. Išmo
kėta $34.42. Grynas balancas 
$1,466.90, kuris susitaupė iš 
gautų aukų ir ruošiamų pra
mogų. Nors toli gražu nepa
kanka pastatyti tinkamam pa
minklui, bet jeigu būtumėm 
pradėję šį kilnų darbą septy
ni metai atgal, nuo tos nelai
mingos dienos ir valandos jų 
žuvimo, tai šiandien pagerbi
mui mūsų tautos didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno jau di
džiuotumės puikiu paminklu 
Lituanikos Aikštėje ar kitoj 
vietoj Brooklyne. Bet verčiau

Vaidinimų sezono pabaiga 
jau čia.- Kad gražiai ir nau
dingai baigus sezoną, Lietu
vių Liaudies Teatras stato sce
noje Seno Vinco naują kome
diją—“Atvažiavo su Kraičiu.” 
Prie komedijos, kuri turi tiek 
daug juoko, bus ir rimtas da
lykėlis, — tai scena iš veika
lo “Bury the Dead.” Pastara
sis veikalas yra prieškarinis 
veikalas. Prieš kelis metus šis 
veikalas buvo vaidintas Broad
way teatrų distrikte.

Vaidinimas įvyks balandžio 
27, d., 5 vai. vakare. Po vai
dinimui seks šokiai prie Jurgio 
Kazakevičiaus orkestro. Pa
rengimas įvyks Ukrainų Sve
tainėje, 105 Grand St., Brook-

Seno

O. PRANAITIENĖ 
Storaitienės Rolėje

Peikia pasakyti, kad
Vinco komedija yra įvairia
spalvė. Joje išsivysto tas juo
kingiausias ir kartais karčiau
sias gyvenimas ateivių lietu
vių, gyvenančių ir dirbančių 
anglies kasyklose. Aldonos 
Šertvietytės režisūroje veika
las išeis pagerėjęs.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame vaidinime. Įžan
ga tik 50c. Rengėjai.

brooklynietis 
L. Bagdonas, 

per M. Sin-

vėliau, negu niekados.
Taigi, prašome organizaci

jų, draugijų, kuopų ir pavie
nių asmenų skubiai remti au
komis šį pradėtą darbą. Iš
siuntinėtos aukų rinkimui 
blankos dar ne visos grąžin
tos. Teikitės parinkti ar pa
skirti iš draugijų iždo kiek au
kų ir siųskite Komiteto iždi
ninkui, išrašant čekį ar Money 
Orderį tik šiuom vadu: Da
rius Girėnas Monument Fund 
ir adresuokite, Mr. John Spur
ga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Aukų siun
tėjas gaus nuo iždininko kvi
tą už pasiųstą aukų sumą, be 
to, visos aukos skelbiamos . į- 
vairiuose laikraščiuose ir prie 
progos per radio.

Iždininkas yra po užstatu, 
o pinigai dedami bankan jo 
ir dviejų iždo globėjų vardu.

PAMINKLO FONDO 
KOMITETAS:
Adv. Steponas Briedis, 

/ finansų sekretorius;
Jonas Šaltis, pirmininkas;
Walter Shabūnas, 

vice-pirmininkas;
Jonas Spurga, iždininkas;
Juozas Kairys ir 
Jurgis Karpus, 

iždo globėjai. \

K. B. Karosienė, nepapras
tai gabi kalbėtoja ir unijų or- 
ganizatorė-vadovė šiuos žod
žius rašant jau randasi kelyje 
iš San Francisco į New Yorką, 
kur pabuvojus vieną savaitę 
vėl grįš į vakarus. Ji atvyks
ta į Tekstiliečių Unijos Nacio- 
nalę konvenciją, kuri įvyks šią 
savaitę. K. B. Karosienė yra 
tos unijos vice-prezidente Pa- 
cifiko pakraščių valstijose.

Tolimoji viešnia sutiko vie
ną vakarą pašvęsti pasikalbė
jimui su lietuviais unijų ir ki
tais svarbiais mūsų šalies ir 
pasauliniais reikalais. Jos pra
kalbos įvyks šį penktadienį, 
balandžio 25-tą, Liet. Pik 
Kliubo Salėje, 280 Union Ave
nue, Brooklyne. Įžanga nemo
kama. Rengia Moterų Apšvie- 
tos Kliubas.

Prakalbose bus ir graži dai
nų programa. Apie ją matysi
te daugiau sekamuose prane
šimuose.

Komisija.

Dalyvaukite Geguži
nes Konferencijoj

Gegužės Pirma yra tarptau
tinė darbininkų šventė. Darbo 
žmon. tai dienai pasirengia su 
visokiais obalsiai, kurie šaukia 
už darbo žmonių reikalus. Vi
so pasaulio kampeliuose, vals
tijose, miestuose ir miesteliuo
se Gegužės Pirmą iškilmingai 
d e m o n s t ruoja darbininkai, 
profesijonalai ir smulkūs biz
nieriai.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuvių organizacijos turėtų tu
rėti gerą atstovybę prisirengi
mo konferencijoj, kuri įvyks 
balandžio 21 d. “Laisvės” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyn, 
vai.

N. Y. Prasidės kaip 7 :30 
vakare.

Laikina Komisija.

Nušovė Gengsterį
Sidney (Shimmy) Sallis, 35 

m., vienas iš 14-kos įkaitintų 
Lepkės gengsterių, tapo nu
šautas balandžio 17-tos vaka
rą einant First Avė., netoli 
15th St., N. Y. Menama, kad 
jį nudėjo jo buvusieji sėbrai iš 
baimės, kad jis neliūdytų 
prieš juos.

E

buvo minėta, kad 
pasi-

Jau 
gubernatorius Lehmanas 
rašė priešdarbininkišką Wicks 
bilių. Jis jį pasirašė tiksliai, 
pataikaudamas stambiųjų fi
nansų interesams. Pasirašė ba
landžio 15-tą, sekamą dieną 
po to; kai paskutiniame vieša
me biliaus pernagrinėjime 
pereitą pirmadienį CIO ir 
AFL unijų, taipgi kitų masi-s 
nių organizacijų atstovai ir 
masinės delegacijos pareiškė 
protestą prieš tą bilių, ragino 
jo nepasirašyti. ,

Kas laikoma prasikaltusiu 
Wicks biliuj, aiškinama seka
mai :

“Asmuo, kuris liuosnoriai... 
paliktų be priežiūros bile va
goną, busą ar kitą kurią tran
zito piriemonę ar įrankį, pa
duotą jo žinion ar priežiūron 
kaipo viršininko, samdinio ar 
agento bile kurios tokios pri- 
vatiškai ar visuomeniškai val
domos ar operuojamos gelžke- 
lio, gatvekario ar buso siste
mos ...”

Tame prasikaltusius siūlo 
bausti net iki 20 metų kalėji
mo.

Reiškia,- kiekvienas tarnau
tojas ar darbininkas gali būti 
įkaitintas nusikalstamajame 
darbe ir brukamas kalėti. Už
simojimas didelis. Tik vieną

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du atskiri kamba

riai, rytuose (east side). Gera trans- 
portacija. Prašome kreiptis pas: 
Mrs. A. Shabas, 12121 Wilshire, De
troit, Mich. (92-94)

Pasirandavoja keturi kambariai, 
visi šviesūs ir į kampus. Nauji įren
gimai, be šilumos. Kaina prieinama. 
Prašome kreiptis po antrašu: 111 
Ainslie St., Brooklyn, N. Y., Wil
liamsburg sekcijoj.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 ni. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo— 
bloga sveikata. Kreipkitės po antra
šu: 355 West 21št St., New York 
City, N. Y. Tel. Watkins 9-1840.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų-merginų dirbti 

prie vilnonių skudurų išskirstymo. 
Prašome kreiptis pas Eisenberg-Ru- 
bin, Ine., 173 Hudson Street, New 
York City, N. Y. (93-94)

Reikalingas geras lietuvis advo
katas, prašome tuoj atsišaukti seka- 

! mu antrašu: Joe Atronsky, R. D. 12, 
Point Marion, Pa. (92-94)

Vytautas Bacevičius
VĖL CARNEGIE HALL

Garsusis Lietuvos pianistas-virtuozas Prof. Bacevičius 
su žymiais Amerikos menininkais:

PAUL ROBESON, Dainininkas
BENNY GOODMAN, Su Savo Grupe

Dalyvauja Koncerte Carnegie Hall, 7th Avenue ir 
ir W. 57th St., New Yorke 
Balandžio 29 dieną

S

1)’ yra ir nėra. Darbinin
kams visi jų streikai yra teisė
ti, bet bosų ir valdininkų jie 
laikomi “neteisėtais.” Wicks 
akto draudimas apleisti darbą 
yra priešstreikiškas. 0 kad jis 
tokiu neatrodytų, Lehmanas 
bandė jį užmaskuoti pasaldi
nimais apie “teisėtus strei
kus,” kad darbininkai be pro
testo prarytų, kaip gryną sal
dainį :

“Bilius jokiu būdu nedrau
džia ar neriboja teisėj strei
kuoti įstatymiškai - 
sakė gubernatorius, 
damas išsiteisinti 
kams, kurių balsais, 
sis darbininkų
sugrąžintas ofisan.

teisėtai,” 
bandyda- 
darbinin- 
dėdama-

draugu, buvo

laikytis 
unijistai, 

Transporto

Unija Veikia
Unijistai, kaip atrodo, nesi

ruošia tą apsaldintą kartėlę 
praryt, bet pasiryžę 
savo teisių kaipo 
kaipo žmonės.
Darbininkų Unija išleido mi- 
lioną kopijų brošiūraišių po 
antgalviu “Amerikinis Būdas 
Išspręst New Yorko Tranzito 
Darbininkų Problemą,” ir pla
nuoja kitus veiksnius.

Kas Norite Važiuoti 
Clevelandan?

Galite Važiuoti už Nupigintą 
Kainą Kartu su LDS Jaunimu

Kaip jau daugeliui žinoma, 
graži grupe LDS jaunimo iš
važiuoja Clevelandan gegužes 
2 dieną, vakare, dalyvauti Na- 
cionaliam LDS Bowling Tur- 
namente, kuris prasidės ge
gužės 3 d., vakare. Jaunuoliai 
pasistorojo gauti gelžkeliu va
žiuoti nupiginta kaina. Tad 
dabar, kurie noritd važiuoti 
kartu su jaunuoliais pas savo 
gimines arba šiaip j svečius 
Clevelandan, galite irgi pasi
naudoti šia proga ir gauti bi
lietą už $15.45. Traukiniu nu
važiuoti reikia visiems kartu, 
bet sugrįžti galima bėgyje 20 
dienų, kad ir pavieniai.

Traukinys, kuriuo jaunimas 
rengiasi važiuoti, išeis iš 
Grand Central Stoties 11:30 
vai. vakare, Clevelandan pri
bus 11:16 sekamą rytą. Reiš
kia, kelionė užims ne visai 12 
valandų.

Kurie važiuos kartu, turės 
progą dalyvauti su jaunuoliais 
ir pamatyti didžiausią Bowl
ing Turnamentą, koks yra bu
vęs tarpe lietuvių, galės daly

vauti sekmadienio vakare ban- 
kiete, kur bus suteiktos dova
nos laimėtojams, ir pasisve
čiuoti.

šia nroga gali pasinaudoti 
ir tie, kurie mano dalyvauti 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
me, kuris įvyks gegužės 11 d., 
Čikagoje. Gali važiuoti kartu 
su jaunuoliais iki Clevelando, 
dalyvauti iškilmėse ir pamaty
ti turnamentą, o paskui va
žiuoti Čikagon. Po suvažiavi
mo, jie ir vėl galės iki Cleve
lando atvažiuoti ir pasiėmę 
traukinį nuo Clevelando iki 
New Yorko baigti kelionę.

Kurie norite pasinaudoti 
proga, galite daugiau infor
macijų gauti LDS Centre pas 
J. Ormaną arba “Laisvės” 
raštinėj.

a--------------------------------------------------(i
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
(Ii,------------------------------------------------- ra

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius •..........' 60c
Dusulio arbata ............-........ 60c
Kokliušo arbata ................... ; 60c
Ramatų žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena, 

i gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir plhnetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

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

r-

FOTOGRAFAS » **1 
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. Glenmore 5-6191

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.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

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 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7170

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.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

i

Įžangos kainos: 83c, $1.10, $1.65, $2.00, $2.75, ir $3.30
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Štai 
adresaS;

Šį Koncertą ruošia The American Russian Institute, .56 W. 45th 
St., New York City. Tame institute galima jau dabar gauti 

minimo koncerto bilietus.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias. suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Tel. Ev. 4-8698

O
Mūsų Inžinieriai ISmieruos jūsų namus Ir |dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.
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Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviai#
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo- ’ I 
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir' elius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti. "

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

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. Le VANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir. Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. '

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

| Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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