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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers,* DŽily)

Išeina Kasdieni, Apart 
Sekmadieniu

Kuomet sausra ir vargas 
spaudė milionus farmerių, 
jie turėtų rimtai pažvelgti į 
Komunistų Partijos prezidenti
nių rinkimų platformą ir susi
pažinti su jos pasiūlymais del 
jų vargo prašalinimo. Jokia ki
ta politinė partija nieko jiems 
nežada ir nieko neduos.

skleidžiamos faktinai

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Komunistų platforma sako:
“Mes pareiškiame, kad tai 

yra Amerikos valdžios prievolė 
išgelbėti Amerikos farmerius 
nuo vargo ir pragaišties, užtik
rinti farmeriams ir randaunin- 
kams jų nepaliečiamą teisę tu
rėti ir valdyti savo žemę, savo 
namus, gyvulius, padargus. ..

“Mes reikalaujame sustabdy
ti farmerių mėtymus iš ūkių ir 
jų nuosavybės 
mus už skolas. ..

“Mes stojame 
valdišką pagelbą
tiems farmeriams.. .

“Mes siūlome, kad būtų nuo 
taksų paliuosuoti smulkieji dir
bantieji farmeriai ir farmų ko
operatyvai.

“Mes stojame už tai, kad val
džia tvarkytų (reguliuotų) lau
ko ūkio produktų kainas taip, 
kad farmeriams būtų užtikrin
ta, kad jie gaus bent savo ga
mybos lėšas..
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Hoboken, N. J.—Saliūne 
susimušus keliems laivakro- 
viams, pereitą sekmadienį,1 
vienas (John Dtinlap) tapo 
nušautas ir du sužeisti.

komiteto pirmininkas 
Al. Trachtenberg pra- 
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Savo paskutinėj prakalboje? 
pasakytoj Brooklyne, Dr. šliu
pas ragino sudaryti bendrą 
frontą trimis klausimais: lietu
vybės, demokratijos ir kultū
ros. Stebėjaus, kuomet pama
čiau, kad šiam šliupo pasiūly
mui plojo Tysliava ir Vitaitis. 
žinoma, jų rankos buvo 
kios, vos judėjo, bet vis 
jos judėjo.

Nesigilinsime į šių vyrų
smus bei sąžinę. Tai jų daly 
kas. Mes juos sprendžiame pa 
gal jų darbus. 
Kaune 
rankų arbatą ėmė 
traukė.
bėję“ Smetonos fašistinę diktal 
turą į padanges kelia. O abu-\ 
du sušilę vedė kovą prieš Ame
rikos Lietuvių Kongresą Lietu
voje Demokratinei Tvarkai At
steigti.

Bet dabar, šliupui kalbant, 
jiedu plojo už demokratiją! To
kios jų drąsios akys, taip ščyra 
jų sąžinė!

KRISLAI
Dr. šliupo Linkėjimai.v 
Bendras Frontas jau Yra.
Ko Laukia Farmeriai?
Komunistų Suvažiavimas.

Rašo A. B.

DRG. BROWDER KALBĖ S 35-se MIESTUOSE 
RUGPJ. 5 IKI SPALIO 21 D.Vitaitis pernai 

iš Smetonos kruvinų 
ir skaniai 

Tysliava savo “Vieny- Seattle ............
Butte ..............
North Dakota .
Minneapolis . . .

II.

IV.
Milwaukee . . . September
Gary ..........
Terre Haute
Youngstown
Pittsburgh 
Cleveland

Chicago................ August
Wichita, Kansas .... Sept.
St. Louis........ • . ............ ’’

HI.
Detroit . .............September
Chattanooga ......
Birmingham ..........
Atlanta ................  . ”
Tampa .................... .
Norfolk ..............    .

Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė \jau tūri sudarius 
bendrą frontą formoje Ameri
kos Lietuvių Kongreso. Kong-7 
reso tiksluose randame sekai 
mus punktus: 'padėt Lietuvoj 
žmonėms atsteigti demokratinę\ 
tvarką ir rūpintis abelnais Am-' 
erikos lieuvią kultūriniais rei
kalais. Čia, matote, padengia
ma Dr. šliupo svarbieji linkėji
mai. Kam rūpi Lietuvos žmo
nių laisvė ir Amerikos lietuvių 
kultūriniai reikalai, tas nuošir
džiai rems Amerikos Lietuvių] 
Kongreso veiklą. Galime šliu-/ 
pa užtikrinti, to judėjimo 
rems mūsiškiai Tysliavos ir 
taičiai.

Prisirengimas prie Amerikos 
Lietuvių Komunistų Suvažiavi
mo eina visu frontu. Suvažia
vimas įvyks Rochesteryje rug
pjūčio 21-22 dienomis. Deda
mos pastangos, kad šiame suva
žiavime būtų atstovai iš kiek
vienos lietuvių kolonijos, kurio
je randasi lietuvių komunistų. 
Kiekvienas komunistas turi 
darbuotis del suvažiavimo pa
sisekimo. Tegul jis bus ne tik 
skaitlingas, bet gausus ir savo 
darbais.

New York. — Areštuotas 
F. W. Tatton už 8 kiaulių 
pavogimą Indianos valsti
joj, iš kurios jis pabėgo į 
New Yorką 4 mėnesiai at-

*
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Staiga Atkrito Didžiųjų 
Karščių Banga

CHICAGO,' Ill. — Vaka
rinėse valstijose J karščiai 
nuo virš 100 laipsnių ūmai 
nukrito žemyn Montanoj 
iki 48 laipsnių, Wyominge 
iki 58, Coloradoj iki 58, 
North Dakotoj iki 66. Vi- 
durvakarinėse v a 1 s t i jose 
jau buvo kiek lietaus. Bet 
daugely j vieti| lietūs atėjo 
pervėlai, kad atgaivint sau
lės nudegintus laukus, dar
žus ir sodus. į

Rooseveltas Numuša 
Kompanijų Nuošimčius

Už Valdišką Paskolą
«

WASHINGTON. — Pre
zidento Roosevelto vyriau
sybė nusprendė, kad valdiš
ka Finansų Afeteigimo 
Korporacija numuštų apie 1 
nuošimtį, palūkanų už pa
skolas gelžkeliams, kasyk
loms, fabrikams, apdraudos 
kompanijoms, stambiem ne
judamojo turto savinin
kams ir kt. Tom įmonėm 
valdžia yra suskolinus bi- 
lionus dolerių. Tai yra nau
jas \ Roosevelto padarytas 
nusileidimas išnaudotojams.

1 į..... —r

Liaudies Mongolijos
15 Metų Sukaktuvės

MASKVA. —"Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Respu
blikai liepos 11 d. sukako 15 
metų nuo jos nepriklauso
mybės įkūrimo. Ta proga 
žymieji Sovietų } Sąjungos 
vadai V. M. Molotov ir M. 
Kalinin pasiuntė^ sveikinimo 
telegramas M o n g o 1 i j os 
Liaudies valdžiai. »

15 metų atgal su Sovietų 
Raudonosios Armijos talka 
buvo iš Išlaukinės Mongoli
jos galutinai išmušti liku
čiai baltagvardiečių, Japo
nijos įrankių, vadovaujamų 
barono Ungerno.

Gręsia 100,000 Vilnonų 
Audėją Streikas

NEW YORK. — Vilnonų 
Darbininkų Federacija, da
lis Jungtinės Audėjų Uni
jos, buvo įteikus’ samdyto
jams tokius reikalavimus: 
pridėt 20 nuošimčių uždar
bio,’ įvest 35 valandų darbo 
savaitę; pripažint uniją; 
nedirbt daugiau kaip dviem 
'pakaitom į parą; jokiame 
atsitikime neverst darbinin
ką operuot daugiau mašinų, 
kaip operavo prie N RA.

Tuos reikalavimus atme
tė Vilnonų Fabrikantų Na- 
cionalė Sąjunga pereitą 
sekmadienį. Jungtinės Au
dėjų Unijos, vadai, todėl, 
planuoja visuotiną strfeiką, 
kuriame dalyvautų 100,000 
vilnonų darbininkų.

Budapest, Vengrija.—Per 
ledų lietaus audrą liepos 13 
d. tapo 6 žmonės užmušti 
ir šimtai sužeista.

PER RADIO RUS PASKLEISTA DESETKAI 
KALBU DRG. EARL BR0WDER10. KOMUNLBŲ DRG. EARL BROWDERIO, KOMUNISTU 

PARTIJOS KANDIDATO 1 PREZIDENTUS

NEW YORK. — Komu
nistų Partijos rinkimų va
jaus 
drg. 
neša 
der, 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų prezidentus, savo mar
šrute nuo rugpjūčio 5 d. iki 
spalio 21 d., sakys prakal
bas 35-se miestuose įvairio
se šalies dalyse. Daugiau 
kaip tuzinas tų kalbų bus 
per radio tinklus paskleista 
visai šaliai. Be to, per vie- 
tineš radio stotis tos kalbos 
bus 
kiekfienam mieste, kur tik 

darb
smulkieji biznieriai neturė
jo tqkios progos susipažint 
su
kova už jų reikalus, kaip 
per tą^drg. Browderio mar
šrutą. ' Jis kalbės sekan
čiuose miestuose.:

Įvairios Žinios
Paryžius.—Liaudies Fron

to valdžia Franci jo j sten- 
gasi paveikt dvarininkus ir. 
stambius ūkininkus, kad 
patenkintų r e i k ai avimus 
laukų darbininkų ir tuom 
išvengtų jų streiko.

Par yžius.—E d. Daladier, 
Francįijos apsaugos minis
teris, 
atsišaukia, kad jo partija 
sustiprintų savo ryšius su 
socialistais ir komunistais 
prieš fašistus.

BAUBO A, Panama.—Be
plaukiant Amerikos pulki
ninkui K. D. Shurtleff’ui, 
jam į galvą drožė tokia 
smarki banga, kad nulaužė 
jam sprandą, ir jis dėlto 
mirė.

Durant, Oklahoma.—Su
brendusios iki balsavimo 
amžiaus, pirmą kartą rin
kimų hominacijose balsavo 
keturios Keys seserys, gi
musios vienu kartu. Jos bai
gė ko 
mitrio

legiją; yra sveikos ir 
s.

Ocean City, N. J.—Tapo 
areštuotas philadelphietis 
I. Funston, kad jis per kar
ščius paliko automobilyj 
uždarytą savo šunį, kuris 
dėlto apalpo. Funston laiko
mas teismui po $10 paran-
dėlto

kos.

£ —

New York. — Nacionalė 
Saugumo ■ Taryba atrado, 
kad iš tūkstančio automobi
lių, vairuojančių gatvėmis, 
600 turi įvairių pavojingų 
trūkumų.

Montgomery, Alabama.— 
126 vaikai serga kūdikių 
paralyžium. Daugelyj apy
linkės miestelių uždaryta 
bažnyčios, kaipo apsauga 
prieš tos ligos skleidimąsi.

Albany, N. Y.—Per pas
kutinius 12 mėnesių į New 
Yorko valstijos iždą įplau
kė $21,321,751.89! taksų už 
alkoholinius gėlimus; tai 
virš 3 milionų daugiau negu 
metai atgal.

JAPONŲ KARINIAI GEL- 
ŽKELIAI PRIEŠ SOVIE-

, ............................ -I' •

TUS IR CHINUS
TOKIO. — Japonija ren

giasi pravesti aštuonias sa
vo gelžkelių linijas per 
šiaurinę ChinijąJ Tie gelž- 
keliai tarnautų J galutinam 
užvaldymui to Chinijos plo
to su 70,000,000 gyventojų.

Bet nauji gelžkeliai ir 
planuojami automobilių ke
liai' yra vyriausiai taikomi 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą.

Naziai Nužudys Garsų 
Priešfašistinį Vadų

H A M BURG. — Slaptas 
hitlerininkų teismas nu
sprendė nukirst galvą did
vyriškam vadui kovos prieš 
fašizmą, Edgarui Andre. Be 
jokių įrodymų jis nusmerk- 
tas neva kaip “valstybės iš
davikas.” Ištisus trejus 
metus jis buvo kankinamas 
nazių kalėjimuose ir būk 
tai ‘gydomas” jų ligoninėse.

Francijos Fašistų Mūšy 
Su Kairiaisiais Tapo 
Sužeista 55 Asmenys
NICE, Francija. — Dar

bininkai sekmadienį apsupo 
svetainę, kur apie 2,000 fa
šistų laikė mitingą. Fašis
tai urmu išsivertė iš svetai
nės ir ėmė daužyti darbi
ninkus. Iš to išsivystė smar
ki kova gatvėse. Kovėsi ko
kie 10,000 asmenų. Susikir
timuose sužeista 55 iš abie
jų pusių. Be kitų, darbinin
kai apkūlė fašistinį aktorių 
P. Treva-Goumetą, kuris, 
važiuodamas aut omobiliu, 
rėkė, “tegyvuoja Mussoli- 
nis!”

Bastilijos Paėmimo 
Minėjimas Franci jo j

Francijos liaudis mini 147 
metų sukaktį nuo Bastilijos 
kalėjimo išlaužimo ir politi
nių kalinių išlaisvinimo, lai
ke Didžiosios Francūzų Re
voliucijos. Tas įvykis ap
vaikščiojamas per keturias, 
dienas. Iškilmės baigsis šį 
antradienį, šiandien, todėl, 
Liaudies Frontas išstoja į 
didžiausias demonstracijas 
visoj šalyj.

Bastilijos paėmimo minė
jimo milžinišką demonstra
ciją Paryžiuj stebės nuo 
tam tikrų pagrindų Leonas 
Blum, socialistas ministeris 
pirmininkas, ir Maurice 
Thorez, Francijos Komunis
tų Partijos centro sekreto
rius. Liaudies Fronto val
džią padare prisirengimus 
blaškyti fašistų demonstra
cijas.

Sląstai Biedniem Vaikam
SAN FRANCISCO, Cal.- 

Krautuvninkas H. Gorwitz 
įtaisė sląstus gaudyti skur
džius vaikus, kurie bandy
tų be pinigų pasiimt kokių 
mažmožių iš jo krautuvės. 
Tai buvo tokie sląstai, ku
riais gaudo meškas. Kele
tas vaikų jau liko jais su
žeista, iki krautuvininkas 
tapo areštuotas. Jis laiko
mas teismui po $2,500 pa
rankos.

Waltham, Mass. — Plėši
kai pasmaugė Waltham lai
krodžių kompanijos naktinį 
sargą pasigrobė $20,000 lai
krodėlių ir pabėgo.

■mm

Austrija Žada Naziam 
300,ooo Armiją prieš 
SSRS ir Čechoslavus

20,000 Ex-Kareiviy Taikos 
Demonstracija Verdune

VERDUN, .Francija. — 
Tarp 20 ir 30 tūkstančių bu
vusių pasaulinio karo kar
eivių liepos 12 d. suvažiavo 
į tylią tarptautinę taikos 
demonstraciją dvidešimties 
metų sukaktuvėse nuo kru
viniausių mūšių Verdūne. 
Demonstracijoj dalyvavo to 
karo veteranai iš 14 šalių; 
tarp jų buvo ir 500 ex-kar- 
eivių iš Vokietijos. Visi de
monstrantai vienas po kito 
prisiekė-pasižadėjo darbuo
tis taikos palaikymui.

Jaunuolis-Augščiaiisias 
Žmogus Istorijoj

ALTON, Ill. — Robert 
Wadlow, 18 metų amžiaus, 
yra jau 8 pėdų ir 5 colių 
augščio; sveria 425 svarus. 
Per paskutinį pusmetį jis 
paaugo visą colį augštyn. 
Tai didžiausias iki šiol ži
nomas žmogus. Jis dėvi 
25-to “saizo” čeverykus.

600,000 Pennsylvanijos 
Bedarbiu be Pašalpų
PHILADELPHIA, Pa. — 

Jau virš savaitės kaip ne
gauna jokios valstijinės pa
šalpos 175,000 bedarbių šia
me mieste. Visoj Pennsyl- 
vanijoj del pašalpų nutrūki
mo stovi ant bado slenksčio 
600,000 bedarbių. Republi- 
koniškas valstijos senatas 
atsisako užgirti $55,000,000 
pinigų pašalpoms.

Pereitą sekmadienį šim
tai bedarbių Philadelphijoj 
demonstruodami pikietavo 
namus republikonų senato
rių M. Arono, J. C. Traino- 
ro ir kitų. Amerikos Dar
bininkų 
Piliečių 
tas planuoja visos Pennsyl
vanijos alkanųjų maršavi- 
mą į Harrjsburgą, valstijos 
valdžios centrą.

usivienijimas ir 
edarbių Komite-

Amerikos Valdžia per 6 Me
tus Daugiau Lešavo negu 

per 127 Metus Pirmiau
WASHINGTON. — Per 

paskutinius šešerius metus 
buvo išleista Jungtinių Val
stijų valdžios tikslams $11,- 
750,000,000 daugiau, negu 
per ištisus 127 metus pir
miau, kaip apskaitliavo Na- 
cionalė Ekonomijos Lyga. 

Endless Caverns, Virgi
nia.—Mrs. Louise Thaden 
vienasėdžiu lėktuvu padarė 
109 ir pusė mylios per va
landą, sumušdama moterų 
lakūnių greitumo rekordus.
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AUSTRIJA TARNAUS KAIP MUSSOLINIO - HIT
LERIO TILTAS BENDRAM FAŠIZMO FRONTUI

ę LONDON. — Viešai pa- 
skelbtoj Hitlerio sutartyj 
su Austrija naziai žada Au
strijai nepriklausomybę, bet 
tuo supratimu, kad Austri
ja yra “vokiečių valstybė.” 
Sutartis padaryta su Mus- 
solinio pritarimu ir pripa
žįsta Italijai įvairias pre
kybos pirmenybes Austri
joj. '

Bet nazių valdžia slėpė 
vieną labai svarbų “priedą” 
prie minimos sutarties. Tas 
priedas, aikštėn iškilęs lie
pos 12 d., reikalauja, kad 
Austrija įsitaisytų 300,000 
armiją, ginkluotą naujoviš- 
kiausiais karo pabūklais. 
Paryžiaus politikai supran
ta, jog tokia Austrų armija 
yra skiriama kaipo Hitlerio 
talkininkė karui prieš Če- 
choslovakiją, Franci ją ir 
Sovietų Sąjungą.

Londone politikos žinovai 
mato, kad ši sutartis daro 
Austriją tiltu, jungiančiu 
Vokietiją su Italija. Naziai 
jau susiuostė ir su Jugosla
vija.

Antra vertus, nelabai kas 
tiki, kad Hitleris atsisakytų 
nuo Austrijos užgrobimo 
ateityj.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos de
šinioji valdyba vis dar 
svarsto, ar suspenduot ar 
ne 12 didžių unijų, kurios 
darbuojasi išvien su Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komitetu ir veda kampani
ją už plieno darbininkų su
traukimą į uniją. Manoma, 
kad gal šiandien Federaci
jos valdyba paskelbs savo 
sprendimą.

UŽMIGUS AUTOMOBI 
LIO VAIRUOTOJUI, Už 

MUŠTAS JAUNUOLIS
Greenwich, Conn. — Už

migus automobilio šoferiui 
R. Stoikui, tapo užmuštas 
jo vežamas F. S. Holly
wood. Miegalius laikomas 
teismui po $2,500 parankos.

SUŠAUDYTA 15 JAPONŲ 
KARININKŲ

TOKIO. — Pagal karo 
teismo nuosprendį, liko su
šaudyta 15 fašistinių kari
ninkų, dalyvavusių š. m. va
sario sukilime prieš val
džią.

M
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Long Island Beach, L. L— 
Padarius kratą gemblerių 
lizde, tapo suimtas vienas 
teisėjas, buvęs miestelio 
valdžios prižiūrėtojas ir 32 
kiti “neprasti” piliečiai.
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Nesugriaunama Darbininkų ir 
Valstiečių Sąjunga

(Talpindami šios dienos “Laisvėje” 
naująją Sovietų Sąjungos konstituciją 
(jos projektą), ta proga kreipiame skai
tytojų domesį į žemiau telpantį straips
nį. Tai Maskvos “Pravdos” už birž. 25 
d., 1936, įvedamasis-editorialas. Verti
mas mūsų uolaus ir sugabaus bendradar
bio d. A. R.)

Tūkstantis devyni šimtai devyniolik
tais metais birželio dienomis, kada jau
ną sovietų respubliką buvo apsupę bega
lės ginkluotų priešų ir pilietinio karo 
frontuose buvo sprendžiamas socializmo 
likimas, Vladimiras Iljičius Leninas pa
rašė pilnas įkvėpimo “Didžios pradžios” 
eilutes. Pirmajam komunistiniam subot- 
nike ant Maskvos-Kazaniaus geležinke
lio Leninas jau tada įžiūrėjo naujos, so
cialistinės darbo organizacijos ir darbo 
disciplinos pradus, kurias neša žmonijai 
laimintis proletariatas, kaip labiausiai 
'Organizuota, susitelkusi, apmokyta ir už
sigrūdinusi mūšiuose su kapitalizmu kle- 
sa. Įsižiūrėdamas į ateitį per parako 
dūmus ir pilietinio karo debesis, Leninas 
matė ir rodė pasauliui visą sunkų, bet 
linksmą kelią, kuriuo proletariatas ves 
valstiečių mases, darbo žmonių mases 
prie komunizmo. Laimejimo_garantiją 
einant šiuo keliu Leninas m^ė nuosa
kiam proletariato diktatūros ^įgyvendi
nime.

Proletariato diktatūra! Šią didžiąją 
formulą pirmą kart iškėlė Marksas. Le
ninas pirmasis išvertė ją praktiško revo
liucinio masių veikimo kalbom Leninas 
ir Stalinas davė pasauliui tiek gilių pro
letariato diktatūros apibrėžimų, jos es
mės, atsiradimo sąlygų ir uždavinių pui
kiai nukaltų apibūdinimų! Ir visų pir
ma proletariato diktatūroj didieji vadai 
matė ypatingą klasinės darbininkų ir val
stiečių sąjungos formą komunizmo sta
tybai.

Ši sąjunga ėmė susidėti sunkiausiose 
pilietinio karo sąlygose, kada pagrindi
nis ir, rodėsi, vienintelis proletariato už
davinys buvo sudaužyti kare baltagvar
diečių armijas, nuslopinti dvarininkus ir 
kapitalistus. Tačiau Leninas žiūrėjo to
li į priekį, statė proletariatui ir daug su
dėtingesnius uždavinius. Jis rašė, kad 
ant proletariato pečių, ant jo partijos, 
kaip vadovaujančios darbininkų ir vals
tiečių sąjungai jėgos pečių guli uždavi
nys pertvarkyti visą šalies ekonomiką, 
sukurt naujus visuomeninius santikius ir 
liaują, socialistinę darbo discipliną. Pro
letariatui prisieina ne tik nuslopinti eks
ploatatorių klases, o ir radikaliai perauk
lėti savo sąjungininkus, nugalėti prieši
nimąsi “skaitlingų smulkiosios gamybos 
liekanų,... nugalėti didžiulę įpratimo ir 
surišto su tomis liekanomis nerangumo 
jėgą,” privesti sovietų šalį prie socializ
mo. Tada daugeliui tai rodėsi tik sva
jonė. Tačiau šią puikią ir rimtą svajonę 
jau antrajam sovietų valdžios gyvavimo 
dešimtmetyj įgyvendino Stalino ranka, 
tvirtai laikanti darbininkų klasės dikta
tūros vairą.

Dabar, iš istorinio nuotolio, kada su
lygini socializmo jėgas tais metais, kada 
kūrėsi darbininkų ir valstiečių sąjunga, 
su dabartinėmis Stalino gadynės dieno
mis, ypač ryškiai matyti mūsų peugalės 
didybė. Didybė visų pirma yra tame, 
kad senųjų klasių jau nebėra sovietų že
mėje. Kapitalistinės visuomenės klasės 
arba panaikintos, arba radikaliai pakeitė 
savo prigimtį. Panaikintos, likviduotos 
eksploatatorių klasės—dvarininkai, kapi
talistai, tame skaičiuje ir pikčiausia eks
ploatatorių klasė—buožija. Proletariato 
(fiktatūra išrovė kapitalizmo šaknis, per
tvarkė šalies ekonomiką socialistiniais

darbininku ir. 
almėjimų, ku-

darbininkų ir 
pasikeitė, 

sčiau buvusio 
žmonių, kurie

i liko klasė— 
urtėjančios ir 
Jies vadovu.

proletariato

isiais socialis- 
Daugelio am-

Iš čia aiški šiandieninė Sovietų Sąjun
gos klasinė prigimtis, kurį užrašyta jau 
pirmame staliniškos Konstitucijos punk
te: SSRS yra socialistinė 
valstiečių valstybė. Mūsų 
rie atsispindi Konstitucijoj, didybė yra 
dar tame, kad ir pačios 
valstiečių klasės visiškai 
SSRS-oj nebėra jau ank 
proletariato, kaip klasės 
nieko nevaldo, išskyrus savo darbo ran
kų. Keisdami pasaulį, SS^S darbininkų 
klasė pakeitė ir savo pačias prigimtį: ji 
nustojo būti proletariatu, ii liko klasė— 
šeimninku ir didžiosios, t 
laimingos socializmo šž 
SSRS įgyvendinti tarptautinio darbinin

kų himno žodžiai: “Kas buvo.niekuo, tas 
liks viskuo.” Tai padarė 
diktatūra. '

SSRS jau nebėra, ir anksčiau buvusių 
valstiečių, tų nuskurdusių yalstiečių, apie 
kuriuos rašė Leninas pirm 
tinės revoliucijos metais.
žiu bėgyje valstiečiai nebuvo vienalitė 
klasė. Kapitalizmui slėgiai 
poliuje išskirdavo milionus 
skurdumų, elgetomis pavirtusių, o kitam 
poliuje—dešimtis tūkstanči 
mo kapitalistų. Štai kur 
valstiečių tragedija, iš čia 

\davo smulkaus savininko 
mas, valstiečio sielos dvily 
Kildavo ir valstiečių kultu 
tinis atsilikimas, visi tie br 
Marksas pavadino kaimis 
idiotizmu. Ir kaipo didįjį 
nes laimėjimą istorija už 
zinės santvarkos sukūrimą.
tiečiai pirmą kartą darosi ,vienaličiais, 
pasiliuosuoja nuo eksploatacijos ir bank
roto baimės, sėkmingai Ii 
amžių buvusį nekulturingu 
technid-į ir kultūrinį atsilik 
darė proletariato diktatūra

nt, jie vienam 
pauperių, nu-

ų buožių, kai- 
buvo amžina 
visuomet kil- 
nepasitikėji- 

p'umas, iš čia 
,’inis bei poli- 
uožai, kuriuos 
ko gyvenimo 
Stalino gady- 
;|rašys kolcho- 
. kurioje vals-

kviduoja nuo 
:ną, tamsumą, 
imą. Tai pa

Kitoniška pasidarė mūsų šalyje ir in
teligentija. Kapitalistinėj 
didžioji inteligentijos dalis 
vo buržuazijos tarnaitė, ji

visuomenėj 
faktiškai bu- 
os ideologinė

: reiškėją,

buvo ir mū-

liaudžiai, vi- 
Stalino 

rųjų pavyko

čių, ir inteli- 
inteligentija

proletariato

tiečių sąjun-
Tvirta,

ravimų, nėra 
i SSRS pilie-

dasės ir kol-
ribos tarp

gvardija, jos troškimų ir Vūlios! 
nors dalis buržuazinės inteligentijos ir 
manė, kad ji stovi šalia klasių ir virš 
klasių. Tokia inteligentija 
sų šalyje.s Engelsas kaip tai pasakė, kad 
klasė, pasiekusi valdžios, stengiasi savo 
ideologiją įskiepyti visai 
siems gyventojų sluogsniains. 
gadynėj proletariatui ištik 
socializmo, bolševizmo ideologiją padary
ti viešpataujančia ir valstie 
gentijos protuose. Sovietų 
pilnai perėjo ant ideologinių darbininkų 
kltasės policijų, ji yra darbininkų klasės 
anspaiuįas, ji liko lygiateisė SSRS darbo 
žmonių dalimi. Tai padarė 
diktatūra.

Tokie darbininkų ir vals 
gos rez.uįt^tai ir pasisekimai, 
kaip niekuomet, šita sąjunga, ir nėra 
SSRS-oj tarp klasių priešta 
ir pamatinių skirtumų. Vis 
čiai pilnateisiai ir lygūs prioš įstatymus. 
Tačiau tam tikras, nors ir nepagrindinis 
skirtumas tarp darbininkų 
chozinių valstiečių dar yra, nuus tarp 
klasių dar nenusitrynę. Dar neišrišti 
uždavinai, dar SSRS gyvuoja ir veikia 
darbininkų klasės: diktatūra, kaip-ypa
tinga darbininkų ir valstie 
rūšis. Galutinį proletariat 
uždavinį Leninas matė galutinam ir pil
nam klasių likvidavime.

Šitie uždaviniai dar ne visiškai išrišti. 
Naikinimas skirtumo tarp fizinio darbo 
žmonių ir protinio darbo žmonių dar 
tik pradėdamas./ Ir čia darbininkų kla
sei priklauso didžioji stachanovietiško 
judėjimo pradžia, kuris yra 
mui pri^ panaikinimo skirtu 
to darbo ir fizinio darbo, 
ninku klasė pareiškia savo 
džiu, keldama ir savo sąjungininką — 
kolchozinius valstiečius ir inteligentiją į 
stachanovietiško darbo augŠtumas.

Moralinis darbininkų klasės ir jos prie
šakinio būrio — Lenino-Stalino partijos 
autoritetas neišmatuojamai didelis mūsų 

slougsniuo- 
Tai gerai išreiškė vienas iš sovietų 

inteligentijos atstovų profesorius E. M. 
Gilšteinas kalboje apie Konstitucijos pro- 

visasąjungi- 
ime kalbėjo,

čių sąjungos.- 
;o diktatūros

bazė perėji
mo tarp pro- 
Ir čia darbi- 
jėgą pavyz-

šalyje visuose darbo žmonių 
se.

jektą: “Draugas Stalinas
niam stachanoviečių pasitar:
kad perėjimas prie komuni2;mo turi pa
sireikšti' dar augštesnėmis darbo našu
mo formomis. Iš kur jos atėis? Be abe-
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Sąjungos Socialistiniu Sovietu 
Respublikų Konstitucija

tai ištikro yra- konfetitūcija, užtikrinanti r. t~> 1 - i j . vi 1 A •?' 1A »• 14 i ' < . vi 1------
si ir gražiausi’pgyvęnihią, kokio pasaulyj
<
donojo Aftpjp^U4

A p. • ! • --------------
žemiau talpiname SSSR naujos konstitu

cijos projektą,! kurį patiekė CVK Konsti
tucinė Koinisija, pirmininkaujant d. Stali
nui. Šį projektą svarstys Visasąjunginis So
vietų suvažiavimas, įvyksiantis lapkrįčįo 
mėn. 25 d., 1936,’ tardamas galutiną žodį ir 
padarydamas šį projektą pągrindinių ša
lies valdymosi įstatymu. Beabejo, projektas 
bus priimtas, kaip.-jis patiektas, nors šįan 
ir ten gal ir bus padaryta mažų pataisų. 
Patariamo visiems skaitytojams šį doku-, 
mentą pelskait^ti, •studijuoti. Matysite, kad 
tai ištikro yra' konfeįitūcija, užtikrinanti 
SSSR piliečiams; laisvihjuįsį,- demokratiškiau
si ir gražiadfel gyvenimą, kokio pasaulyj 
dar nebuvo. V^rtimąs į lietuvių kalbą “Rau-

\ “Laisves? Redakcija.

SKIRSNYS I i

Visuomenine Santvarką
STRAIPSNIS 1. • Socialistinių Sovietų Res

publikų Sąjunga yra socialistinė darbininkų ir 
valstiečių valstybė.

STRAIPSNIS 2. SSRS politinį pagrindą su
daro darbo žmonių atstovų Sovietai, išaugę ir 
sutvirtėję dvarininkų ir kapitalistų valdžios 
nuvertimo ir proletariato diktatūros užkaria
vimo rezultate. ,

STRAIPSNIS 3. Visa valdžia SSRS-je pri
klauso miesto ir kaimo darbo žmonėms darbo 
žmonių atstovų Sovietų asmeny j.

STRAIPSNIS 4. SSRS ekonominį pagrindą 
sudaro socialistinė ūkio sistema ir socialistinė 
nuosavybė ant darbo įrankių ir priemonių, 
sutvirtėjusi kapitalistinės ūkio sistemos lik
vidavimo, privatinės nuosavybės ant darbo 
įrankių ir priemonių panaikinimo ir panaiki
nimo žmogaus išnaudojimo žmogumi rezultate.

STRAIPSNIS'15.' SSRS-ję socialistinė nuo
savybė turi arba'valstybinės nuosavybės (vi
sos liaudies nuosavybės) fbrmą, arba kopera- 
tyviniai-kolchozinės nuosavybės (atskirų kol
chozų nuosavybei, kopąratyvinių apsivienijimų 
nuosavybės)' fdrnią.' 1

STRAIPSNIS0 (į’^emė, jos gelmės, vande
nys, miškai, zavodai, fabrikai, šachtos, rūdy
nai, gelžkelių, vahdens ir oro transportas, ban
kai, ryšių prierdonės, organizuotos valstybės 
stambios žemės ūkio įmonėsl (sovehozai, maši
nų traktorių stotys ir t. p.i)i, o taipgi pagrin
dinis gyvenamųjų būtų fondas miestuose ir 
pramonės punktuose yra valstybės nuosavybe, 
tai yra visos liaudies nuosavybe. w

S.TRAIPSNIS 7. Visuomeniškos įmonės kol
chozuose ir kopet’atyvinėse organizacijose su 
jų gyvu ir negyyli inventorium, gaminama 
kolchozų ir koperatyvinių organizacijų pro
dukcija, lygiai kaip ir jų visuomeniniai pasta
tai sudaro visuomeninę, socialistinę kolchozų 
ir koperatyvįnių organizacijų nuosavybę.

Kiekvienas kolchozinis kiemas turi asmeniš
kam naudojimui nedidelį priesodybinį žemės 
sklypelį ir asmeniškoj nuosavybėj pagelbinį 
ūkį priesodybiniam sklype, z gyvenamą namą, 
produktyvinius gyvulius, paukščius ir smul
kų žemės ūkio inventorių-4-atatinkant žemės 
ūkių artelės statutui.

STRAIPSNIS 8. žemė, užimama kolchozų, 
užtvirtinama jiems neribotam naudojimui, t.s 
y. amžinai.

STRAIPSNIS 9. Šalę socialistinės ūkio sis
temos, kuri yra SSRS viešpataujanti ūkio for
ma, įstatymu leidžiamas smUjkus privatus ūkis 
pavienių valstiečių ir amatininkų, pagrįstas 
asnhenišku darbu ir neėksploatuojantis sveti
mo darbo. ‘ Ii’

STRAIPSNIS 10. Asmeniška pil,iečių darbo 
įplaukų ir sutaųpų, gyvenamojo namo ir pa- 
gęį.binio namų ūkio, namų ūkio daiktų ir reik
menų, lygiai kaip ir asmeniško naudojimo ir 
patogumo reikmenų' nuosavybė—apsaugojama 
įstatymu. . ‘ . n '

STRAIPSNIS 11. SSRS ūkiškas gyvenimas 
nusisako ir pakreipiamas valstybinio liaudies 
ūkio plano visuomenės turtb pakėlimo intere
sams, nuolatinio materialinio ir kultūrinio 
darbo žmonių lygio pakėlimui, SSRS nepri
klausomybės ir jos apsaugosj sutvirtinimui.

STRAIPSNIS 12. SSRS-ję darbas yra pri 
valomas kiekvienam darbui ’ 
principu: “Kas nedirba, tąsi ’nevalgo.

SSRS-je įgyvendinamas socializmo princi
pas: “Iš kiekvieno sulyg jo' išgalės, kiekvie
nam—sulyg jo darbo.”

nkamam* piliečiui
‘ ’ h

jonės iš darbininkų klases. Kolęhoznin- 
kąi valstiečiai ir inteligbritija rodys to 
fizinio ir protinio darbo naąuųio pavyz
džius, lygjikijOdamįes į darbjru^kų klasę, 
mokindamiės iš prolętarinčš revoliucijos 
hegemono.” ; " :

Pavyzdžio jėgoj, didžiausiam darbinin
kų klasės ir jos partijos autoritete, jos

Antradien., Liepos 14, 1936

ĮVAIRUMAI
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SKIRSNYS II
Valstybinė Santvarka

STRAIPSNIS 13. Socialistinė Sovietų 
publikų Sąjunga yra sąjunginė respublika, su
daryta ant laisvo noro susivienijimo pagrindo 
lygįatęisių Socialistinių Sovietų Respublikų:

Rusijos Socialistinės Sovietų Federatyvinės 
Respublikos, 

\ (f

Ukrainos Socialistinės Sovietų Respublikos, 
Baltarusijos Socialistinės Sovietų Respub., 
Ązerbeidžano Socialistinės Sovietų Respub., 
Gruzijos Šocialistinės Sovietų Respublikos, 

< Armėnijos Socialistinės Sovietų Respublikos, 
Turkmėnijos Socialistinės Sovietų Respub., 
Uzbekistano Socialistinės Sovietų Respub., 
Tadžikistano Socialistinės Sovietų Respub., 
Kazachstano Socialistinės Sovietų Respub., 
Kirgizijos Socialistines Sovietų Respublikos. 
STRAIPSNIS 14. Socialistinių Sovietų Re

spublikų Sąjungos žinioje jos aukščiausių val
džios organų ir valstybės valdymo asmenyje 
priklauso:

(a) Sąjungos atstovybė tarptautiniuose san- 
tikiuose, Sudarymas ir ratifikavimas sutarčių 
su kitomis valstybėmis;

(b) karo ir taikos klausimai;
(c) priėmimas į SSRS sąstatą naujų res

publikų;
(d) SSRS Konstitucijos pildymo kontrolė 

ir užtikrinimas sąjunginių respublikų Kons
titucijų atitinkamutną su SSRS Konstitucija;

(e) ' užtvirtinimas rubežių pakeitimų tarp 
sąjunginių respublikų;

(f) SSRS apsaugos organizavimas ir vi
soms SSRS ginkluotoms jėgoms vadovavimas;

(g) užsienio prekyba ant valstybinio mono
polio pagrindo;

(i) valstybinio saugumo apsauga;
(j) SSRS liaudies ūkio planų nustatymas;
(k) užtvirtinimas bendro SSRS valstybinio 

biudžeto, o taipgi mokesčių ir įplaukų, gauna
mų sąjunginių respublikinių ir vietų biudžetų 
sudarymui;

(Į), bankų, pramonės ir žemės ūkio įstaigų 
<>į|\; įmonių, ,o taipgi—visasąjunginės reikšmės 

prekybos įmonių valdymas;
(m) transporto ir ryšių valdymas;
(n) vadovavimas pinigų ir kredito sistemai;
(o) valstybinio turto draudimo organizavi

mas ;
(p) susitarimas ir paskolų davimas;
(r) įvedimas pągrindinių dėsnių žemės nau

dojimui, o lygiai naudojimui žemės gelmių, 
miškų ir vandenų;

(s) nustatymas pagrindinių dėsnių apšvie- 
tos ir sveikatos apsaugos srityje;

(t) organizavimas vienodos liaudies 
apskaitymo sistemos;

(u) nustatymas. įstatymų, pagrindų 
darbą;

(v) įstatymų leidimas apie laivų statybą ir
laivų gamybą; kriminalinis ir civilinis kodek
sai; >

(z) įstatymai apie sąjunginę pilietibę; įsta
tymai apie svetimšalių teises;

(ž) visasąjunginių aktų išdavimas apie 
• amnestiją; ,

STRAIPSNIS 15. Sąjunginių respublikų su
verenitetas apribotas tik ribose, nurodytose 
SSRS Konstitucijos 14 straipsny j. Už tų ribų 
kiekviena Sąjunginė respublika vykdo valsty
binę valdžią sayystoviai. SSRS saugoja są
junginių respublikų suverenines teises.

STRAIPSNIS 16. Kiekviena Sąjunginė res
publika turi savo Konstituciją, kurioj turima 
omenyj respublikos savybės ir kuri sudaryta 
visiškoj atatinkamybėj su SSRS Konstitucija.

STRAIPSNIS 17. Kiekvienai Sąjunginei re- 
; spublikai paliekama teisė laisvai išeiti iš SS 

RS.
STRAIPSNIS 18. Sąjunginių respublikų te

ritorija negali būti pakeista be jų sutikimo.
STRAIPSNIS l'ą. SSRS įstatymai turi vie

nodą galią visų sąjunginių respublikų terito
rijoj-

STRAIPSNIS 20. Nesutikimo atveju Sąjun
ginės respublikos įstatymo su visasąjunginiu 
įstatymu, veikia visasąjunginis įstatymas.

STRAIPSNIS 21. SSRS piliečiais nustato
ma bendra sąjunginė pilietybė.

Kiekvienas Sąjunginės respublikos pilietis 
yra SSRS piliečiu.

STRAIPSNIS 22. Rusijos Socialistinė So
vietų Federatyvinė Respublika sudaryta iš 
kraštų: Azovo-Juodmario, Tolimųjų Rytų, Va- 

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Birželio mėnesio “Švie
sa,” trimėnesinis žurnalas, 
kurį leidžia ALDLD, yra 
įdomus: telpa įvairių straip
snių, lengvesnių ir sunkes
nių pasiskaitymų. Tačiaus, 
man geriausiai patinka drg. 
Sasnos straipsnis. Daugiau 
tokių raštų!

New Yorko apielinkėj 
mūsų organizacijos šią va
sarą, mano manymu, pasiel
gė negerai. Negerai, sakau 
todėl, kad su viduriu birže
lio mėnesio ir pradžia lie
pos suruošė visus didesnius 
piknikus. Brooklyno 15 or
ganizacijų, ALDLD II Ap
skričio ir dienraščio “Lais
vės” piknikai vienas paskui 
kitą, savaitei prabėgus. Rei
kia nepamiršti, kad žmonės 
su šeimynomis taip tankiai 
negali lankyti piknikus—kas 
sąvaitę ir jeigu važiuoja į 
vieną, tai praleidžia kitą, 
bet jeigu toki didesni pik
nikai įvyktų vienas birželio, 
kitas liepos ir trečias rug
pjūčio mėnesiais, tai pasek
mės būtų geresnės. Pagal
vokit, draugai!

Skaitant dienraščius, 
“Laisvę”, “Vilnį” ir studi
juojant straipsnius, kores
pondencijas, štai kokią iš
vadą darau. “Laisvė” ko
respondencijomis turtinges
nė, įvairesne, straipsniai 
sklandžiau skaitosi, kuomet 
“Vilnies” straipsniai netoki 
sklandus, bet pradedant 
dirbti prie “Vilnies” drg. 
Prūseikai, laikraštis pasida
rė lengvesnis. Bet kores
pondencijų, tai visai mažai 
telpa? v - Reikėtų daugiau.

Bet negalima praleisti ne
pastebėjus, kad “Vilny” mo
terų skyrius pralenkia 
“Laisvės” moterų skyrių. 
Reiškia, drg. chicagietės 
pralenkė brooklynietes. An
glų kalba skyrius daugelį 
atvejų pralenkia “Laisvės” 
anglų kalba skyrių, ir tai 
reikia suteikti už tai kredi
tas vakarų draugam ir 
draugėm.

ūkio

apie
“Naujosios Gadynės” ra

šė jai prirašė špaltas, kad 
drg. Prūseika ištremtas į 
“poseleniją,” tai yra Chica- 
gą. Dabar gi svietui pa
skelbė, kad to pat susilau
kė ir drg. J. Kuodis. Jie 
sako, kad padaryta su tiks
lu, kad apsaugojus drg. A. 
Bimbos vietą politikoje, kad 
drg. Prūseika neimtų pir
menybės ir nepastumtų drg. 
Bimbą nuošaliai mūsų judė
jimo. Well, gerai, jeigu to
kias galvas vyrai iš “Nau
josios Gadynės” turi, bet 
jeigu pagal “Naujosios Ga
dynės” vyrų politiką Bim
ba apsisaugojo save, tai pa
statė į pavojų drg. Andrulį: 
Prūseika su Kuodžiu gali 
užkariauti “Vilnį”.

organizaciniam darbe ir yra dabar va
dovaujanti darbininkų klases role, jos 
diktatūra, jos vadovaujanti rolė darbi
ninkų ir valstiečių sąjungoj, kuri buvo ir 
bus, nesugrianuama iki pilno klasių pa
naikinimo, iki panaikinimo skirtumo tarp 
proto ir fizinio dąrbo, tarp miesto ir kai
mo—iki pilno komunizmo laimėjimo. •

LDS ir APLA vienybės 
klausimas yra dienos klau
simas. Tos dvi organizaci
jos reikėjo nuo seniai suvie
nyti, kad padarius mūsų 
judėjimo vieną galingą, 
tvirtą savišalpos organiza
ciją. Nėra paslaptis, kad 
APLA organizacija yra ke
letą kartų silpnesnė, bet 
tuo pačiu kartu pagal narių 
skaičių finansiniai yra tvir
ta ir suvienijus abiejų orga
nizacijų iždus, tai pasidary
tų bendras iždas 150,000 ir 
narių skaičius viršytų 6,000.

Well, tūlus ALDLD apsk- 
ričius reikėtų pajieškoti per

(Tąsa 5 pusi.)
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Sąjungos Socialistinių Sovietų Respublikų Konstitucija
Puslapis Trecias

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

(Tąsa iš 2 pusi.)
kary Sibiro, Krasnojarsko, šiaurės Kaukazo; 
sričių: Voronežo, Rytų Sibiro, Gorkio, Vaka
rų, Ivanovo, Kalinino, Kirovo, Kuibiševo, Kur
sko, Leningrado, Maskvos, Omsko, Orenburgo, 
Saratovo, Sverdlovo, šiaurės, Stalingrado, če- 
liabinsko, Jaroslavlio; autonominių socialisti
nių sovietų respublikų: Totorijos, Baškirijos, 
Dagestano, Buriato Mongolijos, Kabardino- 
Balkarijos, Kalmikijos, Karelijos, Komi, Kri- 
mo, Marisko, Mordavijos, Vokiečių Pavolgės, 
Šiaurės Osetinijos, Udmursko, čečeno Inguši
jos, čuvašijos, Jakutijos; autonominių sričių: 
Adigejos, žydų, Karačajevos, Oirotijos, Cha- . 
kaskos, čerkesų.

STRAIPSNIS 23. Ukrainos Socialistinė So
vietų Respublika sudaryta iš sričių: Vinicos, 
Dnepropetrovsk©, Donecko, Kijevo, Odesos, 
Charkovo, černigovos ir Moldavijos Autonomi
nės Socialistinės Sovietų Respublikos.

STRAIPSNIS 24. Į Azerbeidžano Socialis
tinę Sovietų Respubliką įeina Nachičevano Au
tonominė Socialistinė Sovietų Respublika ir 
Aukštumos-Karabachsko autonominė sritis.

STRAIPSNIS 25. Į Gruzijos Socialistinę So
vietų Respubliką įeina: Abchazijos ASSR, Ad- 
žarijos ASSR, Pietų Osetinijos autonominė 
sritis. •

STRAIPSNIS 26. Į Uzbekistano Socialistinę 
Sovietų Respubliką įeina Karo-Kalpakijos A 
SSR.

STRAIPSNIS 27. Į Tadžikistano Socialisti
nę Sovietų Respubliką įeina Kalnų Badachšam- 
sko autonominė sritis.

STRAIPSNIS 28. Kazachstano Socialistinė 
Sovietų Respublika sudaryta iš sričių: Ak- 
tiubinsko, Alma-Atos, Rytų Kazachstano, Va
karų Kazachstano, Karagandos, Pietų Ka
zachstano.

STRAIPSNIS 29. Armėnijos SSR, Balta
rusijos SSR, Turkmėnijos SSR ir Kirgizijos 
SSR neturi savo sąstate autonominių respub
likų, lygiai kaip kraštų ir sričių.

SKIRSNYS III
Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjun
gos Aukščiausieji Valstybinės Valdžios 

Organai
STRAIPSNIS 30. SSRS valstybės valdžios 

aukščiausiu organu yra Vyriausias SSRS So
vietas.

STRAIPSNIS 31. SSRS Vyriausias Sovietas 
vykdo visas teises, prisavintas Socialistinių 
Sovietų Respublikų Sąjungai atatinkant Kon
stitucijos 14 straipsniui, kiek jos neįeina, su- 
lyg Konstitucijos galios, į atsiskaitomųjų SS 
RS Vyriausiam Sovietui SSRS organų kom
petenciją: SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiu
mo, SSRS Liaudies Komisarų Tarybos ir SS 
RS Liaudies Komisariatų.

STRAIPSNIS 32. SSRS įstatymų leidžia
moji valdžia vykdoma išimtinai SSRS Vyriau
sio Sovieto.

STRAIPSNIS 33. SSRS Vyriausias Sovie
tas susidaro iš dviejų palatų: Sąjungos Tary
bos ir Tautų Tarybos.

STRAIPSNIS 34. Sąjungos Sovietas renka
mas SSRS piliečių sulyg normos: vienas at
stovas 300 tūkstančių gyventojų.

STRAIPSNIS 35. Tautų Taryba susidaro iš 
atstovų, išskiriamų Vyriausių Sąjunginių ir 
autonominių respublikų Sovietų ir autonomi
nių sričių darbo žmonių atstovų Sovietų: po 
dešimts atstovų nuo kiekvienos sąjunginės 
respublikos, po penkis atstovus nuo kiekvie
nos autonominės respublikos ir po du atstovus • 
nuo kiekvienos autonominės srities.

STRAIPSNIS 36. Vyriausias SSRS Sovie
tas išrenkamas keturių metų laikui. ( 

STRAIPSNIS 37. Abi SSRS Vyriausio So
vieto palatos: Sąjungos Taryba ir Tautų Ta
ryba lygiateisės.

STRAIPSNIS 38. Sąjungos Tarybai ir Tau
tų Tarybai lygiam laipsnyj priklauso įstatymų 
leidžiamoji iniciatyva.

STRAIPSNIS 39. Įstatymas skaitosi užtvir
tintas, jeigu jis priimtas abiejų SSRS Vyriau
sio Sovieto palatų paprasta kiekvienos daugu
ma.

STRAIPSNIS 40. Įstatymai, priimti SSRS 
Vyriausio Sovieto, skelbiami su SSRS vyriau
sio Sovieto Prezidiumo pirmininko ir sekre- , 
toriaus parašais.

STRAIPSNIS 41. Sąjungos Tarybos ir Tau
tų Tarybos sesijos prasideda ir baigiasi vienu 
laiku.

STRAIPSNIS 42. Sąjungos Taryba renka 
Sąjungos Tarybos pirmininką ir du jo pava
duotojus.

STRAIPSNIS 43. Tautų Taryba išrenka 
Tautų Tarybos pirmininką ir du jo pavaduo
tojus.

STRAIPSNIS 44. Sąjungos Tarybos ir Tau
tų Tarybos pirmininkai vadovauja atatinka
mų palatų posėdžiam^ ir veda jų vidujinį su
sitvarkymą.

STRAIPSNIS 45. SSRS Vyriausio Sovieto^ 
abiejų palatų bendrus posėdžius veda paeiliui 
Sąjungos Tarybos ir Tautų Tarybos pirmi
ninkai.

STRAIPSNIS 46. SSRS Vyriausio Sovieto 
sesiją sušaukia SSRS Vyriausio Sovieto Pre-

(

J. STALINAS, 
Pirmininkas komisijos, pagaminusios konstituci

jos projektą.

Tautų Tarybos klausi-

SRS Vyriausias Sovie- 
abiejų palatų posėdyje 
to Prezidiumą sąstate:

zidiumas du kartus į ihetus.
Neeilinę sesiją sušaukia SSRS Vyriausio 

Sovieto Prezidiumas jo nuožiūra arba reika- 
• laujant vienai sąjunginei respublikai.

. STRAIPSNIS 47. Nesutikimo atveju tarp 
■Sąjungos Tarybos ir
mas perduodamas išrišimui sutaikymo komi
sijai sudarytai ant parįtetinių pagrindų. Jeigu 
sutaikomoji komisija neprieina prie sutarti
no tarimo arba jeigu jos tarimas nepatenkina 
vieną palatų, klausimas peržiūrimas antrą 
kart palatose. Nesant sutartino dviejų palatų 
tarimo SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiumas 
paleidžia SSRS Vyriausią Sovietą ir paskelbia 
naujus rinkimus.

STRAIPSNIS 48. S 
tas išrenka bendram 
SSRS Vyriausio Sovie
SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiumo pirmi
ninką, keturis jo pavaduotojus, Prezidiumo 
sekretorių ir 31 Prezidiumo narį.

SSRS Vyriausio So
skaito SSRS Vyriausiam Sovietui visame sa
vo veikime.

STRAIPSNIS 49. SSRS Vyriausio Sovieto 
Prezidiumas:

a)
jas;

b)
mas

c) - J,
SSRS Konstitucijos 47 straipsnio pagrindu ir 
paskiria naujus rinkimus;

d) praveda visos liaudies atsiklausimą (re
ferendumą) savo iniciatyva arba reikalaujant 
vienai sąjunginei respublikai;

e) pakeičia SSRS Liaudies Komisarų Tary
bos ir Respublikų Liaudies Komisarų Tarybų 
Nutarimus ir įsakymas neatatikimo su įsta
tymais atveju;

f) periode tarp SSRS Vyriausio Sovieto se
sijų paliuosuoja nuo 
skirus SSRS Liaudies
dies Komisarų Tarybęs pirmininkui supažin
dinus su sekamu įnešimu SSRS Vyriausiam 
Sovietui užtvirtinti;

g) apdovanoja SSRS ordenais;
■ i) įvykdo pasigailėjimo teisę;

j) paskiria ir atšaukia SSRS ginkluotų jė- 
j^ų vyriausią vadovybę;

f k) periode tarp SSRS Vyriausio Sovieto 
sesijų skelbia karo padėtį karinio užpuolimo 
atvejų ant SSRS;

l) skelbia visuotiną
m) ratifikuoja tarptautines sutartis;
n) paskiria ir atšaukia SSRS įgaliotus at

stovus užsienio valstybėse;
o) priima užsieno 

atstovų akreditavimą.
STRAIPSNIS 50. S.

tų Taryba išrenka mandatų komisijas, kurios 
patikrina kiekvienos palatos atstovų įgalioji
mus.

Mandatų komisijomis supažindinus palatos 
sprendžia ar pripažinti įgaliavimus ar kast
ruoti atskirų atstovų rinkimus.

STRAIPSNIS 51. SSRS Vyriausias Sovie
tas paskiria, kuomet jis randa reikalingu, tar
dymo ir revizijos ko: 
mui.

ę Visos įstaigos ir tarnybiniai asmenys pri
valo išpildyti tų komisijų reikalavimus ir su
teikti joms reikalingą medžiagą ir dokumen
tus.

STRAIPSNIS 52. 
atstovas negali būti 
komybėn arba būti Areštuotas be SSRS Vy
riausio Sovieto sutikino, o periode, kuomet nė

sušatikia SSRS

vieto Prezidiumas atsi-

Vyriausio Sovieto sesi-

išaiškina veikiančius įstatymus išleisda- 
atatinkamus įsakymus;

paleidžia SSRS Vyriausią Sovietą
47 straipsnio pagrindu ir

pareigų ir paskiria at- 
Komisarus SSRS Liau-

ir daliną mobilizaciją;

valstybių diplomatinių

ąjungos Taryba ir Tau-

isijas bi kuriam klausi-

SSRS Vyriausio Sovieto 
patrauktas teismo atsa- 

ra SSRS Vyriausio Sovieto sesijos—be SSRS 
Vyriausio Sovieto Prezidiumo sutikimo.

STRAIPSNIS 5^. Po įgaliavimo pasibaigi
mo arba prieš laiką, paleidus’SSRS Vyriausią 
Sovietą, SSRS Vyriausio Sovieto prezidiumas 
išlaiko savo įgaliavimus imtinai iki naujai iš
rinktas SSRS Vyriausias Sovietas sudaro 
SSRS Vyriausio Sovieto Prezidiumą.

STRAIPSNIS 54. Pasibaigus įgaliavimams 
arba prieš laiką paleidus SSRS Vyriausią So
vietą atveju, SSRS Vyriausio Sovieto Prezi
diumas paskiria naujus rinkimus ne vėliau 
dviejų mėnesių nuo įgaliavimo pasibaigimo 
dienos arba SSRS Vyriausio Sovieto paleidi
mo.

STRAIPSNIS 55. Naujai išrinktas SSRS 
Vyriausias Sovietas sušaukiamas pirmesnio 
SSRS Vyriausio Sovieto sąstato Prezidiumo 
ne vėliau mėnesio po' rinkimų.

STRAIPSNIS 56. SSRS Vyriausias Sovie
tas sudaro bendratne abiejų palatų posėdyje 
SSRS Vyriausybę -— SSRS Liaudies Komisa
rų Tarybą. \- "|1 •

'• SKIRSNYS IV
Sąjunginiu Respublikų Aukščiausieji 

Valstybinės Valdžios -Organai .
STRAIPSNIS 57. Aukščiausiu Sąjungines 

respublikos valstybinės valdžios organu' yra 
Sąjunginės respublikos Vyriausias ; Sovietas.

STRAIPSNIS 58. Sąjunginės respublikos 
Vyriausias Sovietas renkamas respublikos^ pi
liečių keturių metų laikui.- .. » -■

Atstovavimo normos nustatomos Sąjungi
nių respublikų Konstitucijomis. '• ■

STRAIPSNIS 59. Sąjunginės respublikos 
Vyriausias Sovietas yra vieninteliu įstatymų 
leidžiamuoju respublikos organu.

STRAIPSNIS 60. Sąjunginės respublikos 
Vyriausias Sovietas:

a) priima respublikos Konstituciją ir įneša 
į ją pakeitimų atatinkant su SSRS Konstitu
cijos 16 straipsniu;

b) užtvirtina esamų jos sąstate autonomi
nių respublikų Konstitucijas ir nusako jų te
ritorijų rubežius;

c) užtvirtina liaudies-ūkio planą ir respub
likos biudžetą;

d) naudojasi amnistijos ir piliečių pasigai
lėjimo teise nuteistiems Sąjunginės respu
blikos teismo organų.

STRAIPSNIS 61. Sąjunginės respublikos 
Vyriausias Sovietas išrenka Sąjunginės res
publikos Vyriausio Sovieto Prezidiumą są
state: Sąjunginės respublikos Vyriausio So
vieto pirmininką, jo pavaduotojus ir Sąjun
ginės respublikos Vyriausio Sovieto narius.

Sąjunginės respublikos Vyriausio Sovieto 
Prezidiumo įgaliavimap nusakomas Sąjungi
nės respublikos Konstitucija.

STRAIPSNIS 62. Vedimui posėdžių Sąjun
ginės respublikosJ Vyriausias Sovietas išren
ka savo pirmininką ir jo pavaduotojus.

STRAIPSNIS 63 Sąjunginės respublikos 
Vyriausias Sovietas sudaro Sąjunginės res
publikos Vyriausybę —■ Sąjunginės Respubli
kos Liaudies Komisarų Tarybą.

SKIRSNYS V
Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjun

gos Valstybinio Valdymo Organai
STRAIPSNIS 64. Socialistinių Sovietų Res

publikų Sąjuiigos Vyriausiu vykdymo ir tvar
kymo valstybinėš valdžios organu yra SSRS 
Liaudies Komisarų Taryba.

STRAIPSNIS 65. SSRS Liaudies Komisarų 

Taryba atsakominga prieš SSRS Vyriausią 
Sovietą ir jam atsiskaito.

STRAIPSNIS 66. SSRS Liaudies Komisa
rų . Taryba išleidžia nutarimus ir įsakymus 
ant pagrindo ir veikiančių įstatymų vykdymui 
ir patikrina vykdymą.

STRAIPSNIS 67. SSRS Liaudies Komisarų 
Tarybos nutarimai ir įsakymai privalomi vyk
dymui visoj SSRS teritorijoj.

STRAIPSNIS 68. SSRS Liaudies Komisa
rų Taryba:

a) apvienija ir pakreipia visą sąjunginių ir 
sąjunginiai-respublikinių SSRS Liaudies Ko
misariatų ir kitų jo žinioje esamų ūkiškų ir 
kultūrinių įstaigų darbą;

b) imasi priemonių liaudies-ūkio plano, val
stybinio biudžeto įgyvendinimui ir kredito- 
pinigų sistemos sutvirtinimui;

c) imasi priemonių visuomeninės tvarkos 
užtikrinimui, valstybės interesų apgynimui ir 
piliečių teisių apsaugai;

d) vykdo bendrą vadovybę santykių srityje 
su užsienio valstybėmis;

e) nusako kasmetinius piliečių kontingen
tus priklausomus pašaukimui į būtiną karo 
tarnybą, vadovauja bendrai šalies karinių jė
gų statybai.

STRAIPSNIS 69. SSRS Liaudies Komisarų 
Taryba turi teisę atskirų šakų ir ūkių, esan
čių SSRS kompetencijoj, valdyme sulaikyti 
nutarimus ir įsakymus Sąjunginių respubli
kų Liaudies Komisarų Tarybos ir atmainyti 
SSRS Liaudies Komisarų įsakymus ir in
strukcijas.

STRAIPSNIS 70. SSRS Liaudies Komisarų 
Tarybą sudaro SSRS Vyriausias Sovietas są
state :

SSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninko ;

SSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojų;

SSRS Valstybinės planavimo komisijos pir
mininko ;

Sovietinės Kontrolės Komisijos pirmininko;
SSRS Liaudies Komisarų;
Parengimų Komiteto pirmininko;
Meno dalykų Komiteto pirmininko;
Aukštesnės mokyklos dalykų Komiteto pir

mininko.
STRAIPSNIS 71. SSRS vyriausybė arba 

SSRS Liaudies Komisaras, į kuriuos kreipia
mas SSRS Vyriausio Sovieto atstovo paklau
simas, privalo nedaugiau kaip trijų dienų lai
ku duoti atsakymą žodžiu arba raštu atatin
kamoj palatoj.

STRAIPSNIS 72. SSRS Liaudies Komisarai 
vadovauja valstybės valdymo šakoms, kurios 
įėiiįa į SSRS kompetenciją.

STRAIPSNIS 73. SSRS Liaudies Komisarai 
išduoda atatinkamų Liaudies Komisariatų 
kompetencijos ribose įsakymus ir instrukcijas 
ant pagrindo ir vykdymui veikiančių įstaty
mų, p taipgi SSRS Liaudies Komisarų Tary
bos. nutarimų ir įsakymų ir patikrina jų vyk
dymą. •

STRAIPSNIS 74. SSRS Liaudies Komisa
riatai yra arba visasąjunginiai arba sąjun- 
giniai-respublikiniai.

STRAIPSNIS 75. Visasąjunginiai Liaudies 
Komisariatai veda pavestą jiems valstybės 
valdymo šaką visoj SSRS teritorijoj arba tie
sioginiai arba per paskirtus jų organus.

STRAIPSNIS 76. Sąjunginiai-respubliki- 
niai Liaudies Komisariatai veda pavestą jiems 
valstybės valdymo šaką per tų pat šakų są
junginių respublikų Liaudies Komisariatus.

STRAIPSNIS 77. Visasąjunginiams Liau
dies Komisariatams priklauso Liaudies Komi
sariatai :

Apsaugos; į
Užsienio reikalų;
Užsienio prekybos;
Susisiekimo kelių; ,
Ryšių;
Vandens transporto;
Sunkiosios pramonės.
STRAIPSNIS 78. Sąjunginiai-respubliki- 

niam Liaudies Komisariatam priklauso Liau
dies Komisariatai:

Maisto pramonės;
Lengvosios pramonės;
Miško pramonės;
žemdirbystės;
Grūdų ir gyvulininkystės sovchozų;
Finansų;
Vidujinės prekybos;
Vidaus reikalų;
Justicijos;
Sveikatos apsaugos.

SKIRSNYS VI
Sąjunginių Respublikų Valstybinio 

Valdymo Organai
STRAIPSNIS 79. Sąjunginės respublikos 

valstybinės valdžios aukščiausiu vykdymo ir 
tvarkymo organu yra Sąjunginės respublikos 
Liaudies Komisarų Taryba.

STRAIPSNIS 80. Sąjunginių respublikų 
Liaudies Komisarų Taryba atsakominga prieš 
Sąjunginės respublikos Vyriausią Sovietą ir 
jam atsiskaito.

(Pabaiga 4 pusi.)

Juozui ir A. Romaičiui, Mas
kva, SSRS.—Komjaunimo Są
jungos Statutą ir d. Molotovo 
kalbą apie pakeitimus konsti
tucijoj gavome. Didelis, dide
lis ačiū!

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iŠ savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus Širdžiai. Jie vadinasi 
HARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šj skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant č. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jj 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: Šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Beachview 2-3103

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą. 
Paraamdan automobiliui veatuvftm. 

parčm. krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS 

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė
Gaminame visokių rūšių 

valgius lietuviško ir ame
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y. 
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica. 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios iūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L ZINS- r Z
110 East 16 St, N Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki S P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI.



i . !

r

Antradien., Liepos 14, 1936
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Sąjungos Socialistinių Sovietų Respublikų Konstitucija
Į

(Tąsa iš 3 puslapio)
STRAIPSNIS 81. Sąjunginės respublikos 

Liaudies Komisarų Taryba išleidžia nutari
mus ir įsakymus ant pagrindo ir vykdymui 
veikiančių SSRS ir Sąjunginės respublikos 
įstatymų, SSRS Liaudies Komisarų Tarybos 
nutarimų ir įsakymų ir patikrina jų vykdymą.

STRAIPSNIS 82. Sąjunginės respublikos 
Liaudies Komisarų Taryba turi teisę suturėti 
autonominių respublikų Liaudies Komisarų 
Tarybos nutarimus ir įsakymus ir pakeisti 
kraštų, sričių ir autonominių sričių darbo 
žmonių atstovų sovietų vykdomųjų komitetų 
nutarimus ir įsakymus.

STRAIPSNIS 83. Sąjunginės respublikos 
Liaudies Komisarų Taryba sudaroma sąjun
ginės respublikos Vyriausio Sovieto sąstate:

Sąjunginės respublikos Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininko;

Pirmininko pavaduotojų;
Valstybinės planavimo komisijos pirminin

ko;
Liaudies Komisarų;
Maisto pramonės;
Lengvosios pramonės;
Miško pramonės; •
Žemdirbystės;
Grūdų ir gyvulininkystės sovchozų;
Finansų;
Vidujinės prekybos;
Vidaus reikalų;
Justicijos;
Sveikatos apsaugos;
Apšvietos;
Vietos pramonės;
Komunalinio ūkio;
Socialio draudimo;
Parengimų Komiteto įgaliotinio;
Meno dalykų valdybos viršininko;
Visasąjunginių Liaudies Komisariatų įga

liotinių.
STRAIPSNIS 84. Sąjunginės respublikos 

Liaudies Komisariatai veda valstybės valdy
mo šakas, įeinančias Sąjunginės respublikos 
kompetencijon.

STRAIPSNIS 85. Sąjunginės respublikos 
Liaudies Komisariatai leidžia atatinkamų 
Liaudies Komisariat kompetencijos ribose 
įsakymus ir instru ijas ant pagrindo ir vyk
dymui SSRS ir ąjunginės respublikos įsta
tymų. SSRS ir Sąjunginės respublikos Liau
dies Komisarų Tarybos nutarimų ir įsakymų, 
SSRS Sąjunginiai-respublikinių Liaudies Ko
misariatų įsakymų ir instrukd/ųf

STRAIPSNIS 86. Sąjunginės respublikos 
Liaudies Komisariatai yra Sąjunginiai-respu- 
blikiniai arba respublikiniai.

STRAIPSNIS 87. Sąjunginiai Liaudies Kor 
misariatai veda pavestą jiems valstybės val
dymo šaką, priklausydami kaip Sąjunginės 
respublikos Liaudies Komisarų Tarybai, taip 
ir atatinkamam SSRS Sąjunginiam-respubli- 
kiniam Liaudies Komisariatui.

STRAIPSNIS 88. Respublikiniai Liaudies 
Komisariatai veda pavestą jiems valstybės 
valdymo 
junginės 
rybai.

šaką, priklausydami tiesioginiai Są- 
respublikos Liaudies Komisarų Ta-

< *>

Puslapis Ketvirtas

PRIDEDA PAŠALPOS 
ANGLŲ BEDARBIAM

V

priklausomų valdy- 
už(rikrina valstybinės 

pildymą ir piliečių 
tinę ūkio ir kultū-

Sovietai vadovauja jiems 
mo organų veikimui, 
tvarkos apsaugą, įstatymų 
teisių apsaugą, vykdo vie 
ros statybą, nustato vietos biudžetą.

STRAIPSNIS 98. Darbo žmonių atstovų 
Sovietai priima nutarimus
SSRS ir Sąjunginės respublikos įstatymais 
jiojns duotų teisių ribose.
t STRAIPSNIS 99. Kraštų, sryčių, autono
minių sryčių, apygardų, n,jonų ir miestų dar
bo žmonių Sovietų vykdo: 
organai yra jų renkami 
tai sąstate: pirmininko, 
narių.

STRAIPSNIS 100. Kai 
atstovų Sovietų vykdomu 
Ifuose kaimeliuose, atatinkĮ 
publikų Konstitucijoms, y 
mininkas ir jo pavaduoto.

STRAIPSNIS 101. Darbo žmonių atstovų 
Sovietų vykdomieji organai tiesiog atsiskaito 
kaip darbo žmonių atstovų sovietui, 
rinkusiam, taip ir aukštesnio darbo 
Sovieto vykdomajam organui.,

ir duoda įsakymus

mieji ir įsakomieji 
vykdomieji korulto
jo pavaduotojų ir

darbo žmonių 
organu nedide-

mo
oju
ant sąjunginių res- 
ra jų renkami pir
ai.

SKIRSNYS IX 
Teismas ir Prokuratūra 

AIPSNIS 102. Teisėtumą

juos iš- 
žmonių

SSRS-je

Autonomines respublikos 
renkamas respublikos pi- 
laikui sulig atstovavimo

Autonominių respublikų

SKIRSNYS VII
'Autonominių Socialistinių Sovietų Res

publikų Aukščiausieji Valstybines 
Valdžios Organai

STRAIPSNIS 89. Autonominės respublikos 
aukščiausiu valstybinės valdžios organu yra 
ASSR Vyriausias Sovietas.

STRAIPSNIS 90.
Vyriausias Sovietas 
liečiu keturių metų 
normų, nustatytų 
Konstitucija.

STRAIPSNIS 91. Autonominės respubli
kos Vyriausias Sovietas yra vieninteliu įstaty
mų leidžiamuoju, ASSR organu.

STRAIPSNIS 92. Kiekviena Autonominė 
respublika turi savo Konstituciją, kuri ima 
domėn Autonominės respublikos ypatybes ir 
paruošta pilnoj atatinkamybėj su Sąjunginės 
respublikos Konstitucija.

STRAIPSNIS 93. Autonominės respublikos 
Vyriausias Sovietas išrenka Autonominės res
publikos Vyriausio Sovieto Prezidiumą ir su
daro Autonomines respublikos Liaudies Ko
misarų Tarybą, atątinkant savo Konstitucijai.

SKIRSNYS VIII
Vietiniai Valstybines Valdžios Organai

STRAIPSNIS 94. Valstybinės valdžios or
ganai# kraštuose, srityse, autonominėse sryty- 

, apygardose, rajonuose, miestuose, kaimuo- 
(stanicose, sodžiuose, vienkiemiuose, kišla- 

ose, aūluose) yra darbo žmonių atstovų So-

STRAIPSNIS 102.
vykdo SSRS Vyriausias Teismas, Sąjunginių 
respublikų. Vyriausieji Teismai, kraštų ir sry
čių teismai, autonominių respublikų ir auto
nominių sričių teismai, SSRS specialūs teis
mai,' sudaromi SSRS Vyru,ilsiam Sovietui nu
tarus, liaudies teismas.

STRAIPSNIS 103. Bylų nagrinėjimas vi
suose teismuose atliekama
džiautojams dalyvaujant, ajpart atvejų, specia,- 
liai įstatymu numatytų.
s STRAIPSNIS 104. SSRS Vyriausias Teis
mas jjra aukščiausias teisnjio organas. SSRS 
Vyriausiam Teismui uždedama visų SSRS ir 
sąjunginių respublikų teismų veikimo prie
žiūra.^

STRAIPSNIS 105. SSR$ Vyriausi Teismą 
ir SSRS specialius teismus 
iriausias Sovietas penkiems

STRAIPSNIS 106.
Vyriausius Teismus renka
blikų Vyriausieji Sovietai penkiems metams.

STRAIPSNIS 107. Autonominių respubli
kų Vyriausius teismus renka autonominių res
publikų Vyriausieji Soviet 
tams. ,

STRAIPSNIS 108. Kraš;ų ir sryčių teis
mus, autonominių sryčių te
tų ir sryčių darbo žmonių atstovų Sovietai ar
ba autonominių sryčių darbo žmonių atstovų 
sovietai penkiems metams.

STRAIPSNIS 409. Liaudies teismus renka 
rajono’ piliečiai ant visuotinos, tiesioginės ir 
lygios rinkimų teisės pagrindo slaptu balsa
vimu 4— trims metams.

STRAIPSNIS 110. Teismų bylos vedamos 
sąjunginės arba autonominės respublikos arba 
autonominės sryties kalboje užtikrinus asme
nims, nežinantiems tos kalbos, pilną susipaži
nimą su bylos medžiaga per 
teisę kalbėti teisme .gimtąja

STRAIPSNIS 111. Visuos 
bylos nagrinėjamos atvirai, 
numatytos išimtys, užtikrinus kąltinamąjam 
teisę gynimuisi.

STRAIPSNIS 112. Teisėjai nepriklausomi 
ir atsakomingi tik prieš įst

STRAIPSNIS 113. Aukš
kad tiksliai pildytų įstatymus visi Liaudies 
Komisariatai ir jų žinioj esamos įstaigos, ly
giai kaip, ir atskiri tarnyk
taipgi SSRS piliečiai, uždedama SSRS Pro
kurorui.

STRAIPSNIS 114, SSRS
ria SSRS Vyriausias Sovietais septyniems me
tams.

STRAIPSNIS 115. Respublikų, kraštų, sry
čių prokurorus, o taipgi autonominių respub
likų. ir autonominių sryčių prokurorus paski
ria SSRS Prokuroras penkiems metams.

STRAIPSNIS 116. Rajonų prokurorus pas
kiria sąjunginių respublikų prokurorai; ir už
tvirtina SSRS Prokuroras penkiems metasms.

•STRAIPSNIS 117. Prokuratūros organai 
vykdo «dvo funkcijas nepriklausomai nuo bile 
kokių vietos organų, priklauso tįktai SSRS 
Prokurorui.

s liaudies posė-

renka SSRS Vy- 
metams.

Sąjunginių respublikų 
sųjunginių respu-

ai penkiems me-

smus renka kraš-

vertė] ą, o taipgi 
kalba.

e SSRS teismuose
kiek įstatymu ne-

itymus.
šiaušia priežiūra,

iniai asmenys,, o

Prokurorą paskir

STRAIPSNIS 95. Kraštų, sryčių, autono
minių sryčių, apygardų, rajonų, miestų, kai
mų (stanicų, sodžių, vienkiemių, kišlakų, aū
lų) darbo žmonių atstovų Sovietai renkami 
atatinkamai krašto, sryties, autonominės sry- 

, ties, apygardos, rajono, miesto, sodžiaus darbo 
Jfemonėms dviems metams.

' STRAIPSNIS 96. Atstovavimo normos 
^darbo žmonių atstovų Sovietuose nustatomos 

Junginių respublikų Konstitucijomis.
STRAIPSNIS 97. Darbo žmonių atstovų

SKIRSNYS X
Pamatines Piliečių Teises ir Pareigos 
gTRAIĖSNIS 118. SSRS piliečiai turi tei

sę turėti darbo—teisę gauti garantuotą darbą 
apnįokant jų darbą atatinke.nt jo kiekiui ir 
kokybei. •

Teisė turėti darbo užtikrinama socialistine 
liaudies ūkio organizacija, ne:
vietų visuomenės gamybos jėgų augimu, -ūkio, 
krizių, nebuvimu
• STRAIPSNIS 
poilsiui.

Teisę poilsiui

STRAIPSNIS 120, SSRS piliečiai; turi ma
terials aprūpinimo teisę senatvėj, o tąipgi-^ 
ištikus ligai ir nustojus darbingumo.

Ta teisė užtikrinama plačiu darbininkų ir 
tarnautojų socialio draudimo išvystymu vals
tybės sąskaiton,. neapmokama medicinos pa- 
gelba, suteikimu darbo žmonėms maudotis pla
čiu kurortų tinklu.,

STRAIPSNIS 121. S^RS piliečiai turi teisę 
mokintisi Ta teisė užtikrinama visuotinu pri
valomu pradiniu mokslu, neapmokamu moks
lu, imant ir aukštąjį ipokslą, valstybinių sti
pendijų sistema del didelės moksleivių dau
gumos aukštojoj mokykloj, mokinimu moky
klose gimtąja - kalba, organizavimu fabrikuo
se, sovehozuose, mašinų ir traktorių stotyse 
ir kolchozuose neapmokamo gamybinio, tech
niško ir agronominio mokymo.

STRAIPSNIS 122.. Moteriai SSRS-je šutei, 
kiamos lygios teisės su vyru visose ūkio, vaL 
stybės, kultūros ir visumeniniai-politinio gy
venimo srytyse.

Galimybė įvykdinti tas moterų, teises užtik- 
. rinama suteikiant moteriai lygias su vyru tei
ses turėti darbo, gauti darbo, užmokesnį, po
ilsį, socialį draudimą ir mokslą, valstybine 
moteries ir kūdikio apsauga, suteikiant nėš
čiai moteriai atostogas mokant uždarbį ; plačiu 
gimdymo namų, vaikų lopšelių, ir sodelių tin
klu.

STRAIPSNIS 123. SSRS piliečių lygios tei
sės yra nekeičiamu įstatymu, nepriklausomai 

.nuo jų tautos ir rasės visose ūkio, valstybės, 
kultūros ir visuomeninįai-politinio gyvenimo 
srytyse.

Bent koks tiesioginis arba netiesioginis tei
sių apribavimas arba, atvirkščiai, nustatymas 
tiesioginių arba netiesioginių pirmenybių pi
liečiams priklausomai nuo jų rasės ir tautos 
ypatybės, lygiai kaip bent koks rasės arba 
tautos išimtinumo, arba, neapykantos ir nie- 

' kinimo propagandavimas—baudžiamas įsta
tymu.

STRAIPSNIS 124. Su, užtikrinimo pilie
čiams sąžinės laisvės tikslu bažnyčia SSRS-je 
atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo baž
nyčios. Religinių, kultų atlikimo laisvė ir an
tireliginės propagandos laisvė pripažįstama 

; visiems piliečiams. ,
STRAIPSNIS 125. Atatinkamai ____

žmonių, interesams ir sočialistinės tvarkos, su
stiprinimo tikslu. SSRS piliečiams garantuo
jama :

žodžio laisyė, 
spaudos laisvė,

c), susirinkimų ir mitingų laisvė, 
gatvinių, eisenų iiį demonstracijų laisvė.

Šitos piliečių teisės užtikrinamos suteikiant 
darbo žmonėms ir jų organizacijoms spaustu
ves,. popieros atsargą, vįsuomeninius namus, 
gatves, ryšių priemones ir kitas materialines 
sąlygas, reikalingas jų įvykdymui:.

STRAIPSNIS 126. Atitinkamai darbo žmo
nių interesams ir su išvystymo tikslu organi- 

■ zacinę saviveiklą ir liaudies masių politinį 
aktyvumą. SSRS piliečiams užtikrinama teisė 
vienytis į visuomenines organizacijas: profe
sines sąjungas, koperątyvinius apsi vieniji
mus, jaunimo organizacij'as, sporto ir apsigy
nimo organizacijas, kultūros, technikos ir 
mokslo, draugijas, o aktipgesni ir labiau su
sipratę piliečiai iš darbininkų klasės ir kitų 
darbo žmonių sluoksnių apsivienija į SSRS 
komunistų partiją, kuri yra priešakiniu dar
bo žmonių būriu jų kovoje už socialistinės 
tvarkos sustiprinimą ir isvystymą ir kuri yra 
vadovaujančiu branduoliu visų darbo žmonių 
organizacijų, kaip visuomeninių taip ir val
stybinių. . '

STRAIPSNIS 127. SSRS piliečiams užtik
rinama asmens neliečiamybė. Niekas negal 
būti areštuotas kitaip knip teismo nutarimu 
arba su prokuroro sankcija.

STRAIPSNIS 128. Piliečių buto neliečia
mybė ir susirašinėjimo slaptybė apsaugoja- 
ma įstatymu.

STRAIPSNIS 129. SSRS suteikia prieglau
dos teisę svetimų šalių piliečiams, persekio
jamiems už darbo žmonių reikalų gynimą, ar
ba mokslinį veikimą, arba už tautinio pasiliuo- 
savimo kovą.

STRAIPSNIS 130. Kiekvienas SSRS pilietis 
privalo pildyti Socialistihių Sovietų Respu
blikų Sąjungos Konstituciją, pildyti įstatymus, 
saugoti darbo discipliną, sąžiningai elgtis su 
visuomeninėmis, pareigomis, gerbti socialisti- 

r nio bendro gyvenimo taisykles.
STRAIPSNIS 131. Kiekvienas SSRS pilie

tis privalo saugoti ir stiprinti visuomeninę, so
cialistinę nuosavybę, kaipo šventą ir peliečia-

ir kultūringo gyveni-

ant visuomenines, so- 
yra liaudies priešai.

darbo

nukrypstamu so-

likvidavimu.ir nedarbo
119. SSRS piliečiai turi teisę

a)
b)

d)

mą sovietų tvarkos pamatą, kaipo gimtinės 
turtingumo ir galybės šaltinį, kaipo visų dar
bo žmonių pasiturinčio 
mo šaltinį.

Asmenys, kėsinantis 
cialistinės nuosavybės,

STRAIPSNIS 132. Visuotina karinė prie
volė yra įstatymu.

Karinė tarnyba Darbininkų ir Valstiečių 
Raudonojoj, Armijoj sudaro SSRS piliečių 

‘ garbės pareigą. .
STRAIPSNIS 133. Tėvynės gynimas yra 

šventa kiekvieno SSRS piliečio prievolė. Už 
išdavystę tėvynei: priesaikos sulaužymas, per
ėjimas į priešo pusę, žalos padarymas valsty
bės karinei galei, šnipavimas kitos valstybės 
naudai—baudžiami visu įstatymo griežtumu, 
kaip už sunkiausią piktadarystę.

SKIRSNYS XI
Rinkimų Sistema

STRAIPSNIS 134. Atstovų rinkimai į visus 
darbo žmonių atstovų Sovietus': SSRS Vyriau
si Sovietą,, sąjunginių respublikų Vyriausius 
Sovietus, kraštų ir sričių darbo žmonių atsto
vų Sovietus, Autonominių respublikų Vyriau- 
sius Sovietus, autonominių sričių darbo žmo
nių atstovų Sovietus, apygardų, rajonų, mie
stų ir kaimų (stanicų, sodžių, vienkiemių, kiš- 

; lakų, aūlų) darbo žmonių atstovų Sovietus,— 
pravedami rinkėjų vadovaujantis visuotina, ly
gia ir tiesiogine rinkimų teise slaptu balsa
vimu.

STRAIPSNIS 135. Atstovų ‘ rinkimai yra. 
visuotini: visi SSRS piliečiai, kuriems rinki
mų metu sukanka 18 metų, turi teisę dalyvau
ti atstovų rinkimuose ir būti išrinktais, išsky
rus netekusius proto ir asmenis, nuteistus su 
rinkimų teisių atėmimu,

STRAIPSNIS 136. Atstovų rinkimai yra 
lygūs: kiekvienas pilietis turi teisę rinkti ir 
būti išrinktu nepriklausomai nuo rasės ir tau
tos ypatybės, tikėjimo, mokslo cenzo, apsigy
venimo, socialės kilmės, .turtingumo ir veikimo 
praeityj.

STRAIPSNIS 137. Moterys naudojasi tei
se rinkti ir būti išrinktomis lygiai su vyrais.

STRAIPSNIS 138. Piliečiai, esanti Raudo
nosios armijos eilėse, naudojasi teise rinkti ir 
būti išrinktais lygiai su visais piliečiais.

STRAIPSNIS 139. Atstovų rinkimai yra 
tiesioginiai: rinkimus į visus darbo žmonių 
atstovų Sovietus, pradedant nuo kaimo ir mie
sto darbo žmonių atstovų Sovieto iki SSRS 
Vyriausio Sovieto imtinai, praveda piliečiai be
tarpiai tiesioginių rinkimų būdu.

STRAIPSNIS 140. Balsavimas renkant at
stovus yra slaptas.

STRAIPSNIS 141. Kandidatai renkant sta
tomi sulyg rinkimų apygardų.

Teisė statyti kandidatus užtikrinama darbo 
žmonių visuomeninėms organizacijoms ir 
draugijoms: komunistų partinėms organizaci
joms, profesinėms sąjungoms, koperatyvams, 
jaunimo organizacijom, kultūrinėm draugi
jom.

STRAIPSNIS 142. Kiekvienas atstovas pri
valo atsiskaityti rinkėjam apie savo darbą ir 
apie darbo žmonių Sovieto darbą ir gali būti 
kiekvienu laiku atšauktas daugumai rinkėjų 
nutarus įstatymais nustatyta tvarka.

SKIRSNYS XII
Herbas, Vėliava, Sostine

STRAIPSNIS 143. Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungos valstybinis herbas susi
deda iš pjautuvo ir kūjo ant žemės ritulio, iš
reikšto saulės spinduliuose ir aplenkto varpo
mis, su užrašu sąjunginių respublikų, kalbo
mis: “Visų šalių proletarai, vienykitės!” Her
bo viršuje yra penkiakampė žvaigždė.

STRAIPSNIS 144. Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungos valstybinė vėliava susi
daro iš raudono audeklo, su išreiškimu jos vir
šutiniam kampe prie koto aukso pjautuvo ir 
kūjo ir ant jų raudonas penkiakampės žvaigž
dės, apjuostos aukso juostele. Platumo ir il
gumo santykis 1:2.

STRAIPSNIS 145. Socialistinių, Sovietų 
Respublikų Sąjungos sostinė yra miestas 
Maskva.

SKIRSNYS XIII
Konstitucijos Pakeitimo Tvarka

STRAIPSNIS 146. SSRS Konstitucijos 
keitimas daromas tiktai SSRS Vyriausio 
vieto nutarimu, priimtu nemažiau kaip 
balsų dauguma kiekvienoj jo palatoj.

pa-
So-
2-3

Wilkes Barre, Pa.

užtikrinama darbo dienos 
sutrumpinimu didelei darbininkų, daugumai 
iki,7 valandų, nustatymu dar 
nautojams kasmetinių atost< 
darbį, suteikiant darbo žmoriių aptarnavimui
platų sanatorijų, poilsio, namų, kliubų tinklą.

rinkikams ir tar- 
gų, mokant už

. Darbininkų Vargai;
l ' ■' ' ' ' . L 1

v Su pradžia šios savaitės, tai 
yra, su 8 diena liepos, bedar
biams pašalpa likosi, sulaikyta 
visam, šiam Luzęrne apskrity j. 
Nors ir pirmiau bedarbiams 
'reikėjo badauti; bet dabar yra 
visai palikti ant bado sleiikščio. 
Mieste didelis sujudimą^ 
darbių, tūkstančiai darbin

be
laku

neturi kąsnio' duonbs savo pas
togėje.

Workers Alliance imasi prie 
geresnio veikimo, kad iškovot, 
atgal, bedarbiams pašelpą.^Ku
rie; dar ir dirba tuose Šalpos 
darbuose, tie irgi, labai nepasi
tenkini 
moka ' 
laikas.
dirbančių padėtis labai, prasta. 
Tokioj padėtyj darbininkams 
esant, reikia stot visiems į di
desnę kovą, kad atmušt tokį

badu bedarbius

būdą darbinin- 
apielinkėj, tai

nes kaip kur jiems ne-* 
; jųjų darbą jąu ilgas 
<ąip’ bedąrbių, taip ir

pasimojimą valdančiosios kla
sės išmarint 
darbininkus.
• Kokį kovos 
kai ims šioj
trjimpa ateitis parodys.

Besiklausant vietinių žinių 
per radio, gauni patirti, kad 
mieste ir apielinkėj daugybė vi
sokių plėšimų, užpuolimų; kas- 
'dįen yra nuteisiama į, kalėji
mą po kelioliką, ilgesniam ir 
trumpesniam laikui, ir vis tai 
jauni vyrukai. y eisiejiškis.

LONDON. — Pagal nau
jas bedarbių pašalpų taisy
kles pridedama vienas iki 
dviejų šilingų per savaitę. 
Šilingas yra apie 24 ameri
koniški centai. Tuo būdu, 
pav., bedarbė motina gaus 
15 šilingų, sūnus virš 21 me
tų— 10 šil., vaikai iki 18 me
tų po 8 šilingus. U

TeL Virginia 7-4499

Barry P. Sh alins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

. mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYN© OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

and 
CARPENTERS 

' Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
32J Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
• ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. y. J

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

: LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey

\ Valstijose
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street

’ Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

IR VĖL ATĖJO 

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykita 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte. \ 
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Minėjo Homestead Skerdynes.

Liepos 5, Homestead mies
te susirinko apie.300 plieno ir 
anglies darbininkų minėjimui 
44 metų sukaktuvių nuo didžių
jų skerdynių ir teroro prieš 
plieno darbininkus. Taipgi bu
vo paskelbta darbininkų nepri
klausomybės deklaracija.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Thomas Kennedy, Penna, liu- 
tenantas-gubernatorius ir se- 
kretorius-iždininkas mainierių 
unijos. Jisai pareiškė stojas už 

> suorganizavimą plieno darbi
ninkų industriniais pamatais. 

’Panašiai ir kiti kalbėjo.
Darbininkai atydžiai klausė

si ir entuziastingai pasitiko 
kvietimą visus organizuotis į 
plieno uniją.
Tūkstančiai Klausėsi Lewis 

Kalbos Per Radio

už savaitės ar daugiau, busįąs 
badas. Jis sako, kad „Harris- 
burgas turįs tuojaus prisiųsti 
pinigų, kitaip gali būt prastai.

P. T. Fagan, mainerių uni
jos distrikto prezidentas, pa
siuntė Harrisburgan laišką, rei
kalaujant tuojaus skirti bedar
biams pinigų. Jis taipgi pasisa
ko prieš proponudjamą 40 nuo
šimčių mažinimą bedarbiams 
pašelpos. Savo laiške • Harris- 
burgo ponams, sako: Jūs tan
kiai vienu valgiu suvalgot 
$3.60, o kaip gali bedarbiai -iš
misti su $3.60 Visą savaitę. 
Mažinti jokiu būdu^ negalima, 
bet dar reikia padidinti.

Rep.

Rochester, N. Y.

retkarčiais: Ivo-konai įdėjo į savo programą— 
švedas,^šalin pašalpos biznis!’ Ką 

reiškia ? Reiškia—-šalin
as, Duseika. Matyt, pašalpa bedarbiams! Lai jie 
, kad katras nebūt miršta badu! Roosevelta^ irgi 
Nežinau, kitiems pereitais metais skyrė 4 milio- 

v__. ,į dolerių bedarbiams, o
bet man tai šiais—tik 1Į/2 biliono. Kodėl, 

aet keliolika, kuo-'ar bedarbė sumažėjo? Ne, be- 
į Rochester} darbe nesumažėjo. Ta^ reiš- 

pamokų, už nepa-'kia, kad bus sumažinta pašal- 
Isakė 

pridėdamas, kad 
tik organizuoti darbininkai 

kuri 
ne

Tūkstančiai Pittsburgh© apie- 
linkės plieno darbininkų klau
sėsi J. L. Lewis prakalbos per 
radio. Visiems prakalba pati
ko. Tai buvo didelis padrąsini-

* mas plieno darbininkams stoti 
plieno darbininkų unijon ir 
tvirtai kovoti prieš savo išnau

doto jus.
t

Lewis, mainierių unijos pre
zidentas, aiškiai pareiškė, jo- 
gei joki* grąsinimai iš plieno 
trusto pusės ir taipgi iš Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dento Green pusės nesulaikys 
to didžiojo darbo — suorgani
zavimo plieno darbininkų į in- 
idustrinę uniją — Amalgamat
ed Association.

Dabar visose plieno dirbtu
vėse ir kalbama-diskusuojama 
ta prakalba. Pietų laiku darbi
ninkai apsimaino mintimis. 
Visi simpatingi unijai.

Phillip Murray, plieno darbi
ninkų organizavimo pirminin
kas, atidarė raštinę Pitts- 

t burghe ir paskelbė, kad jis tu-
* rėš čia apie 200 apmokamų or

ganizatorių ir 2000 pagelbinin- 
kų. Darbas varomas visu 
smarkumu.

Organizatorius Golden pa
reiškė kasdien aplaikąs po ko
kią 200 aplikantų. Lokalai su
organizuota United Steel Corp, 
ir jos šakose, Bethlehem, Re
public, Jones & Laughlin, Na
tional ir daugely kitų dirbtu
vių..

Plieno trustas skelbia karą 
. unijai. Visokiais būdais grasi
na darbininkus, kad tik jie ne- 
sidėtų prie unijos. Kai kur ak
tyvius unijistus atleidžia iš 

> darbo. Bet tas nieko kompani
joms negelbsti. Pav., Aliquip- 
poj, kuomet kompanija paleido 
keletą darbininkų, tai daugelis 
naujų susirašė į uniją ir da
bar reikalauja, kad paleistieji 
atgal būtų grąžinti.

Padėkavonė Binghamtonie- 
čiams, Priimtas Binghamtonie- 
čių Pasiūlymas Bendram Išva
žiavimui, Rochesteriečiai Pasi

gedo Korespondencijos.

Jaunuolių Choras pastara
jame susirinkime taria širdin
giausią ačiū binghamtonie- 
čiams už puikų suvąidinimą 
dramos “Iš Meilės”.
2 Koresp.

Rochesterio publika paten
kinta jūsų vaidinimu. O cho
ristai patenkinti jūsų lošimu, 
ir, kad liko uždarbio virš $40. 
Jūsų atsilankymas ir nereika- 
lavimas atlyginimo už kelio
nės lėšas prisidėjo prie pakė
limo choro iždo. Kaip choris
tai, taip ir visas Rochesterio 
aktyvas nepamirš Binghamto-
no.

Pasiūlymas priimtas bend
ram išvažiavimui Vatkins 
Glen. Paskirti laiką palikta 
binghamtoniečiams. Pageidau
jama sekmadienio ir liepos 
mėnesį, nes rug&j. turėsime 
LDS Seimą, o damž> yrą daug.

Choro didžiuma* dalyvaus, 
taipgi Choro vedėja Edna 
Vaivoda. Bonne prižadėjo būt, 
tad bus proga išgirsti cho
rą dainuojant. Girdėjosi, kad 
binghamtoniečiams patiko 
choro dainos.

Rochesterio “Laisvės” skai
tytojai pasigedo Jkorespond. 
apie binghamtoniečių lošimą, 
tikiu, to patįes arba dar dau
giau laukė binghamtoniečiai. 
Kodėl nėra korespondencijos? 
Atsakymas aiškus. Niekas ne
parašė (gal jau ir bus para
šyta?).

Nereikia manyti, kad Roch- 
esteryj nėra kam parašyti. 
Anaip tol. štai visa eilė drau
gų, kurie gali parašyti ir jie

rašinėdavo 
naitis, Barhnauskas, : 
žirgulis, Lekavičius, Malinaus- tas 
kas, Pulton 
visi tikėjosi 
parašys, 
korespondentams yra kas ką nųs 
priminęs ar ne, K~'L 'L-‘ x:'" 
davė vėjo 
met atvažiavau 
ant Choro 
rašymą. Tačiau visi virš minė-!pa ir pašalpos darbai, 
ti dd. turėjo progą būt ant vi- kalbėtojas, 
so lošimo, 
atvažiuot tik ant trečio akto, galės pastatyti valdžią

Paraginimas, kad parašyti,[atstovaus jų 
nėra blogaį daiktas, 
pasitenkint 
manymu, kad vienas ar antras 
turėtų parašyti ar ką kitą pa
daryti ir patiems nedaryti, o 
tik laukti, 
yra negeras 
k a šiame a 
visa Roches 
dalis praneš 
turime imti 
hamtoniečių 
respondentų 
juos aprašoi 
iš veikimo, 
vestuvės, ap 
O pas mus to visai nėra.

Draugai, 
ni būdami, 
mažą dalelę 
likimui darb

Sakysime, 
draugai par 
vieną koresp 
tai bus aštuo 
į savaitę.

Suprantama, tuomet ir dien
raštis platintis geriau.

tuomet aš galėjau

Tačiau
paraginimais ir

tai jau, draugai, 
dalykas. Ne tik 

vėjyje, bet imant 
terio veikimą, vos 
iama spaudoj. Mes 

pavyzdį iš bing- 
; po “Laisvės” ko

sti važiavimo pas 
na plačiai, ne tik 
bet ir nuotikių, 
sirgimai/ mirimai.

nepasenkime jau- 
Pasiimkime nors 
atsakomybės at- 

3.
kad visi minėti 

ašytumėte tik po 
ondenciją mėnesį, 
nibs, išeis po porą

Černauskas.

EASTON, PA
Bedarbiai Daug Sužinojo 

Prakalbų
IS

orkers Alliance
Kliube, 

St., Eas-mpton
ikos susirinko vi-

Kalbėtojas jaunąs,
is yra generalis 
s Workers Alli-

Birželio 22 d. buvo sureng
tos prakalbos bedarbių orga
nizacijos—W 
of America—C.L.U. 
214 Northha 
ton, Pa. Pub 
dutiniai.
bet gabus. J 
organizatorių 
ance of America. Sakėsi išva
žinėjęs po visą Ameriką su 
šios organiza

Kalbėtojas 
“šautuose” a 
moka darbininkams nuo $10 
iki $19 į mėnesį. Ten valdžia 
yra žiauri, vienok pavyko su
organizuoti WPA kuopas iš 
baltų ir juod 
Dabar tik reikia sparčiai au
ginti organiz 
gus 
akių, nes ti 
organizuoti 
monių darbihinkai pajėgsime 
iškovoti tinkamesnę' pašalpą 
ir dirbantiems algas.

Toliau jis

cijos reikalais.
pasakojo, kad 

nt WPA darbų

vęidžių bedarbių

aciją, kad užbė- 
AmeriKos fašizmui už 

būdami stipriai 
e darbi ai ir pra-

sakė: “Republi-
Kompanijos Visaip Apgaudi

nėjo Darbininkus.

i reikalus, b 
saujalę turčių.”

Kad sėkmingiau kovoti 
pašalpą, kalbėtojas ragino 
ti visas pastangas įtraukimui 
moterų į organizaciją. Jis sa
kė: “Moterys yra geriausios 
kovotojos šalpos biuruose, nes 
jos daugiausia kenčia ekono
mo nedatekliaus šluboje.f’

Taipgi jis ragino traukti ir 
jaunuolius į bedarbių organi
zacijas, nes kitaip gręsia .fašiz
mo pavojus: “Tr _’r ” ' 
cntai demagogijomis 
jaunuolius taip, kaip 
Vokietijoj.

Toliau jis ragino 
geltonus slipus WPA 
valdybai, nes Pennsylvąnijos 
valstijos sostinėj Harrisburge 
yra du atstovai nuo WPĄ ir 
jie ten kovoja, kad būtų iš
mokėtos algos, kurie yra dir
bę už pašalpos gavimą 1931-2 
m. Kai kurie turi įdirbtų iki 
300 dol.

Pereitais metais buvo įneš
tas bilius į valstijos legi$lątū- 
rą, kad būtų apmokėta už mi
nėtą darbą. Valdyba sutiko, 
kad darbas už pašalpą reiškia 
vergiją. Paplepėję kiek pa
dėjo į šalį šiem metam. Prie
žastis buvo tame, kad pc|rma- 
žai buvo spaudimo.iš bedar
bių pusės. Taip gali atsitikti ir 
šiemet, jei bedarbiai nesubrus, 
o ypač, tie, kurie yra dirbę už 
pašalpą.

Užbaigus kalbą iš publikos 
statė klausimus, į kuriuos; jis 
tinkamai atsakinėjo. G/uta 
nemažas būrys naujų narių ir 
keliokia skaitytojų bedarbių 
savaitiniam laikraščiui “Wor
kers Alliance”. Eina 4 posla
pių. Jo kaina 25 centai 6 mė
nesiams, o metams 50c.

Tame laikraštuke paduota 
WPA darbininkams nedąmo- 
kėtų algų skaitlinės. Washing
ton, D. C., WPA darbininkai 
gavo 
jiems 
mėn., 
WPA 
kins paskelbė, kad darbinin
kai algomis gavo po $50.03 už 
tą mėnesį, o skaitlinės parodė, 
kad darbininkai gavo tik po 
$41.57, kas reišškiša 17% ma
žiau jiem skirtos sumos. To
liau sužymėta ir skaitlinės.

valstijose mokėta 
že-

uz 
dė-

jsiz-
Kapitalistų ag- 

ap^aus 
Hitleris

priduoti
kuopos

1 šeštadalį mažiau, kas 
buvo skirta gruodžio 
1935 m. Tą patį mėnesį 
administratorius Kop

Aliquippoj kompanija išleido 
biauriausius lapelius, po ku
riais pasirašo nev^ darbininkas 
arba darbininkų grupė. Tai pa
čios kompanijos provokatorių 
darbas.

Tuose lapeliuose šaukiama 
prieš uniją ir raudonuosius, 
komunistus. Sakoma, kad tos

* kompanijos darbininkai yra pa
tenkinti, turi savo (kompa- 
ničną) uniją ir nenorį kitos

* “raudonos” unijos, šaukia net 
prie teroro — vyti laukan uni
jos organizatorius.

Pritarimo tačiaus darbinin
kuose tokia provokatoriška pro
paganda negauna. Darbininkai 
vis daugiau pradeda linkti lin
kui savo unijos — Amalga
mated Association.
Sulaiko Bedarbiams Paselpas

Bedarbių šelpimo įstaigos pa
skelbė, kad jau paskutinius če
kius bedarbiams pasiunčia ir 
daugiau fonduose pinigų nesą. 
Bedarbiai paliekami be jokių 

i pašelpų — badauti. Gaudavo 
tiktai $3.60 į savaitę, tai dabar 

* ta mizerna pašelpa sulaikoma. 
Geo. P. Mills, pavieto pašel- 

pos direktorius, sako, kad šiuo 
laiku bedarbiai nebadaują, bet

.r.

Vaizdelis iš nesenai įvykusio USA. Kompartijos 
Suvažiavimo,

Pietinėse 
tik po $21.22 arba 21% 
miau skirtos jiems algos $26.78. 
Tik 2,600,000 gavo algas gruo
džio mėnesį, iš tų jį gavo ma
žiau $25 per mėnesį, 6-tas % 
gavo ^žemiau $10 į menesį. Tik 
Niew Yorko mieste darbininkai 
gavo veik pilną kvotą %— $70. 
70 arba 9% skirtos sumos. 
Jiems skirta $73.23. žemiausia 
alga yra North Carolinoj — 
$18.47 į mėnesį. Kitose pieti
nėse valstijose buvo nedamokė- 
ta nuo 20 iki 28%. Antra po 
New Yorko yra Connecticut 
valstija, čia darbininkai gavo 
virš $50 į mėnesį. Toj p'ač'oj 
valstijoj, kur skirta $64.33 
abelnai gavo po $35.10.

WPA laiko susirinkimus kas 
pirmadienį, 8 vai. vakaro,' 214 
Northampton St., Easton, Pa. 
Duokles 5c į mėnesį. Įstojimo 
nereikia mokėt. ,

WPA. Darbininkas.

ĮVAIRUMAI
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

spaudą. Nekuriu apskričių 
valdybos nekalba, nerašo 

[ per spaudą ir mūsų ALDLD 
[nariam nėra žinoma tų ap
skričių veikimas. Tas ne
gerai, ir tokis tylėjimas turi

Puslapis Penktas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas

660 GRAND STREET

8

nes

Sekr. J. Norkus.

(163-165)

BROOKLYN, N. Y

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

Komisija.
(164-165)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

ii* nedalyvauja organizaci- 
yra daugelis draugų, kurie 
nei šalčiui nei šilumai juos 
nuo organizacijos darbų,

važiuot—būkite laiku.
Komitetas.

(164-165)

suteikimui jums pasiliuo-' 
savimo nuo karšto oro 

pasaulio garsiausiose

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

Įvyks trečiadieni, liepos (July) 15 
d., 7:30 v. vakaro, 376 Broadway. 
Visos nares dalyvaukite, nes turime 
aptarimui daug svarbių dalykų. At
siveskite ir naujų nariu. II. T.

(164)

Komisija.
(164-165)

PHILADELPHIA, PA.
Philadęlphijos ir Apylinkės

HUDSON, MASS.
Svarbus pranešimas. “Laisvės” 

spaudos metiniame piknike, May- 
narde, rasta vyriškas bruslotas ir 
bal.tas moteriškas paketbukas. Atsi
šaukite po sekamu antrašu, kur tie 
dalykai randasi. J. Grigas, 19 Water 
St., Hudson, Mass.

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia smagų išvažia

vimą nedėlioj, 19 d. liepos, Valin- 
čiaus farmoje, pas Petraiti. Kviečia
me visus Wilkes Barres lietuvius ir 
apielinkės draugus atsilankyti. Bus 
gera muzikališka programa ir kele
tas gerų kalbėtojų. Bušai išeis nuo 
325 Market St., 11 vai. ryto. Norin
tieji

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

ant šio susirinkimo. Susirin- 
atsibus 735 Fairmount Ave., 
vakare.

Pikniko kom. Sekretorius.

- * "III,

’ 1

būt šalinamas iš mūsų judė
jimo, taisoma tas apsileidi
mas, akstinama prie geres
nio veikimo, našesnio, pro- 
dnktyviškesnio darbo.

Dzūkų Dėdė.

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų pik

niką nedėlioj, 19 d. liepos, Schwartz 
Grove, pradžia .10 vai. ryto. Kviečiam 
vietinius ir apielinkės draugus daly- 
vaut. Turėsim skanių užkandžių, šal
tų gorimų ir gerą orkestrą šokiams.

Kelrodis: Važiuokite per Bingman 
St. tiltu iki Kurtz House, ir Čia pa
sukite po kairiai ant New Holland 
Rd.-—No. 73, važiuokite apie dvi ir 
pusę mylios, kur rasis iškaba picnic”, 
sukite po tiesiai ir važiuokite apie 1 
mylią ir čia rasite pikniko vietą. 
Įžanga veltui. I

Kviečia Rengėjai. 1
(164-165)

HAVERHILL, MASS.
TDA kuopa rengia linksmų pikni

ką, kuris įvyks nedėlioj, 19 d. lie
pos, Garibaldi parke, Newton Rd. 
Transportacija bus veltui, Įžanga i 
pikniką 10c. Kas pirks tikietą—galės 
su tuo pat tiki etų nuvažiuoti 
ant buso ir įeit į parką. Rusas išeis 
nuo buso stoties, ant River St., prie 
pirmo tilto, 1 vai. po pietų. Jeigu 
atėję nerasite buso tai palaukite, nes 
busas sugrįš iš parko.

Važiuojant su mašinom imkite So. 
Bridge ir važiuokite iki Kenzie eže
ro, čia ežeras pasiliks po dešinei, o 
pikniko vieta tiesiai. Pavažiavus apie 
pusę mylios bus pikniko vieta. Bus 
daug visokių valgių, gėrimų ir gera 
orkestrą šokiams.

BOSTON, MASS.
Penkios Bostono organizacijos, 

Liet. Piliečių Kliubas, ALDLD 2 kp., 
LDS jaunimo kuopa ų1 Laisvės Cho
ras, rengia didelį pikniką nedėlioj, 
19 d. liepos. Pradžia 10 vai. ryto. 
Piknikas įvyks ant Grange Park, 
Bridgewater, Mass. Bušai išeis iš 
Bostono, 11 v. ryto, nuo 376 Broad
way. Visi būkit laiku. Mašinomis va
žiuojant iš Bostono imkite Rt. 28 iki 
Bridgewater Square, nuo čia imkite 
Rt. 4, South St., po dešiniai ir dava- 
žiuosite parką.

PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą, ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y

JOHN’S CAFETERIA
Cambridge, Mass

Užlaikom geriausios rūšies valgius, vyno ir alaus.
952 Mass. Ave

SAVININKAI

J. RUDIS ir G. KVETKAUSKAS

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Nužemintos Kainos

Season Lockers tik
už $5.00

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-gardcn’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

(BIELIAUSKĄ^

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

XS, r 'j ———

Organizacijų Atydai
Draugės ir draugai: Liepos 15 d. 

(trečiadienį) įvyks “Laisvės” pik-j 
niko vietinių organizacijų narių su i 
apielinke platus susirinkimas, į kurį, 
kviečiama atsilankyti “Laisvės” skai
tytojai ir dalininkai. “Laisve” jau- 
prisiuntė visą spaudos darbą. Dabar
tiniu laiku svarbu plačiai garsinti 
pikniką. Ant šio susirinkimo turėsi
me visą eilę svarbių klausimų apkal
bėti. Viena savaite prieš pikniką 
mums reikės karpenterių, todėl visų 
pareiga jieškoti liuosnorių, ir pra
nešk i t 
kimas 

vai.

WATERBURY, CONN.
A.L.D.L.D. 28 kp. susirinkimas 

įvyks antradienį, 14 d. liepos, 774 
Bank St., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. Drau
gai nepasiduokite šilumai, bet visi 
dalyvaukite, daugelis yra tokių, ku
rie sako: žiema per šalta, o vasara 
per šilta 
jose, bet 
neleidžia 
sulaikyti

jie įvertina jos svarbumą.
Fin. Sekr.

SCRANTON, PA.
L.D.S. 82 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. liepos antradienį, 7:30 vai. va
kare, ant Auditorium svetainės, N. 
lyiain St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
turėsim . svarbių dalykų apsvarsty
mui.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
v y u a i geriausių 
Vravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j .tisų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergrcen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-
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ORR HUNDRXD AND TORTY-SIX

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SUCCESSiut DIVIDENDS

Kelionė Iš “Laisvės” Pikniko 
Su dd. Hartfordiečiais

Į “Laisvės” dvidešimt pen
kių metų sukaktuvių pikniką, 
Brooklyne, svečių buvo suva
žiavę iš visų aplinkinių valsti
jų. Iš Hartford, Conn., buvo 
du dideli busai. Tame mieste 
nedidelė lietuvių kolonija, jie 
atstumoj daugiau šimto mylių 
nuo New Yorko, tačiau, ačiū 
draugų darbštumui, jie suge
bėjo prirengti du busus.

Baigiantis piknikui, 
valanda sekmadienio
hartfordiečiai, o su jais ir aš, 
apleidom pasilinksminimo vie
tą ir pasukom linkui Conn, 
valstijos. Sujudo tuodu milži
nai busai ristis Brooklyn© ir 
New Yorko gatvėmis, leisda
mi kamuolius dūmų, tartum 
atsisveikinimą ir
metų laiko su dar 
skaičiumi aplankyti 
pikniką.

Tarp keliauninkų 
smi pasikalbėjimai, 
niai pasakojimai.

pirmą 
ryto,

pažadą už 
padidintu 
“Laisvės”

istori-
buvo link- 
ir
Važiavus 

apie 2 valandas miestu, busas
pradėjo tolintis nuo New Yor
ko. Draugai bei draugės, pa
jutę mažesnį ratų trenksėjimą 
ir matydami pro langus abiem 
pusėmis kelio tamsoj besisle
piančius medžius, pradėjo dai
nuoti. Prisidainavę, vieni kal
bėjosi, kiti snūduriavo.

Paliekant Stamfordą pradė
jo švisti. Visi subudo ir pra
dėjo sutartinai dainuot Lietu
vos liaudies dainas, primenant 
kūdikystės dienas.

Ta maloni ir linksma kelio
nė mane taip sužavėjo 
ilgai pasiliks atmintyje. į 

Penktą valandą ryto ' 
kėm Bridgeportą, mano 
Čion atsisveikinau su
gaiš hartfordiečiais, o jie savo 
didžiuliais busais nuduzgėjo 
linkui Hartford.

Kaimietis.

kad

>asie- 
Kstotį. 
Lrau-

Atėmė Viralą ir Katilą
Chin Sam, 65 metų drabu

žių skalbėjas, savo šapoj virė 
degtinę, po num. 87-07 114th 
St., Richmond Hill. Policija 
južpuolė tą šapą, konfiskavo 
katilą degtinės virimui ir su
areštavo kiną. Chin Sam teisi
nos, kad jis virė degtinę ne 
pardavimui, bet išsigerti ir 
tuomi išgydyti savo “reuma
tizmą.” Jisai randasi po $600 
kaucijos ir teismas įvyks tre
čiadienį.

Elektros Kedei Darbymetė
Ateinantį mėnesį du Brook

lyn© žmogžudžiai bus nužudy
ti elektros kėdėj.

Thomas McFarland, 38 me
tų, buvo nuteistas už nužudy
mą broliaduktės Florence 
McVey ir bus nužudytas rug
pjūčio 17 d.

Charles Rogas, 35 metų, nu
teistas mirtin už nužudymą 
savo sūnaus Alfred, 3 metų, 
ir taps nužudytas elektros kė
dėj, rugpjūčio 24 d.

ŠIŲ METŲ PRIEŠKARI
NĖ DEMONSTRACIJA

Amerikos Lygos Prieš Karą 
ir Fašizmą New Yorko Divizi
ja praneša, kad šįmetinė prieš
karinė demonstracija įvyks 
rugpjūčio 15 d. po pietų.

Paradas prasidės 60th St. ir 
1st Avė., Yorkvillėje, maršuos 
1st Avė. iki 79 St., pasisuks 
į vakarus iki Lekington Avė., 
į šiaurius iki 86 St. ir į rytus 
iki Carl Schurz Park. Visos 
organizacijos, kurios esą nu- 
aistačiusios prieš karą, ragina
mos dalyvauti.

Parade bus labai įvairių iš
kabų, ant trokų ir vežimų pa
dirbtų didelių karikatūrų ir

vaizdų. Tautinės grupės, ku
rios dalyvaus parade,' dėvės 
savo tautinius drabužius. 300 
tūkstančių lapelių jau paga
minta ir bus išdalinta po visą 
New Yorką. .

Del daugiau informacijų 
kreipkitės’: Frieda Ludwig, 
Sec’y Anti-War Parade Com
mittee, 45 E. 17th St., Room 
411. Tel.—Algonquin 4-9290.

Draugas Grybas Išvažiavo 
Ant Farmy Pasilsėt

kalnus ant 
pasilsėti, kur tikisi 

Ji

Draugas K. Grybas pereitą 
šeštadienį išvyko pas dd. Bloz- 
nelius į Catskill 
farmos
greičiau atgauti sveikatą.
vežė d. A. Bimba. Ta proga 
su d. Bimba, nuvykau ir aš.

Aplinkuma ten puiki, d. 
Bloznelienė maistą parūpino 
mums visiems šviežią ir gerą, 
tad visi jautėmės gerai, o mū
sų ligonis d. Gyybas pareiškė 
į vieną parą jaučiąsis į daug, 
geriau. Išvažiavom smagūs, 
kad mūsų veiklus draugas 
įgijo naujos vilties greičiau 
pasveikti ir vėl su mumis kar
tu darbuotis.

- Rep.

Biednas Fašistų Ištremtas 
Daktaras Nusinuodijo

Keturis mėnesius atgal žy
dų tautybės daktaras Ralph 
Rotholz pabėgo iš fašistinės 
Vokietijos ir atvažiavo į Ame
riką. Jo palikti turtai Vokie
tijoj buvo konfiskuoti. Jis da
bar gyveno Bronxe, 1166 Ge
rard Ave. Daktaras Rotholz 
nuėjo aplankyti savo draugą 
Snitofsky, jo vaistinėj, 
kalbėjo užpakaliniame
baryje. Snitofsky išėjo į krau
tuvę aptarnauti- pirkėją. Su
grįžęs, jis rado daktarą negy
vą, nes daktaras išgėrė nuodų.

Jie 
kam-

Kova Sutrukdė Evikciją
Barry šeimai gręsė išmeti

mas iš namų. Susiorganizavo 
30 jos susiedų ir sykiu su ja, 
nešini iškabas, numaršavo į 
Queens augščiausį teismą, pro
testuoti prieš East New Yorko 
Savings banką, kuris kėsinosi 
ją išmest iš jos namų Elmhurs- 
te. Maršavimas išgavo, iš ban
ko sekamas koncesijas:

v*>
1. Ji gali pasilikti rendau- 

ninke, mokant po $30 į mėne
sį, neskaitant skola įgyventa 
nemokamai laiką.

2. Gali parduoti nafrią ki
tiem lengvais išmokesčiais.

3. Jeigu ji negali rendavoti 
nei parduoti namą, bankas su
tinka apmokėti kraustymosi 
išlaidas ir vieno mėnesio ren- 
dą naujoj vietoj.

Barry šeima pirkosi* namelį 
10 metų atgal už $7,500. Jie 
sunkiai dirbo ir taupino išmo
kėjimui antro ritortgičio. Ne
turtas juos galutinai prislėgė 
1934 m. ir šių metų bal. mė
nesį jau buvo nuspręsta juos 
išmesti iš namų, bet ipažų na
mų savininkų organizacija 
juos iki šiol apsaugojo ir iško
vojo šiokias tokias koncesijas.

Ateinantį trečiadienį Barry 
byla bus Queens Supreme 
Court’e. Organizaciją sako, 
kad teisman susirinks* ne 30, 
bet 130 susiedų, protestuoti 
prieš banko planus it išgelbėti 
Barry šeimai jų namus.

Svečiai iš Pennsylvanijos
/‘Laisvės” spaustuvėje pra

eitą sekmadienį lankėsi iš 
Kulpmont, Pa., di^g. Aleksa 
su žmona ir Juozas Paškevi
čius su žmona. Draugams pa
tiko sava įstaiga.

Stumdė A
Darbinink

gy Laukiančius 
lis, Gavo Nosin

Prašo Vakacijy Pikietams

•i D S^nce
DUSK WICK 

Į SAVINGS BANK 
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR Q®f QUARTER ENDING 
JUNE įotb AT // p E R ANNUM

INTXHAIT HIOM DAY Of 9JCPOSIT

Prie Queens Borough Hall 
stovėjo šimtai WPA darbinin
kų, belaukiant išmokėjimo al
gų. “Tvarkdarys” policistas 
John T. Kelleghan mandravo 
ir stumdė tuos darbininkus, 
ale viena darbininkė, neišken
tus jo elgesio, drožė 
nosį.

Policistas ją suareštavo, 
teisėjas teismą atidėjo iki 
pos 31 d. •

jam

bet 
lie-

Drgg. Liepams Pagerbti

Pereitą sekmadienį, šapalo 
svetainėje, Ridgewood e, būrys 
gerų Mykolų Liepos šeimos 
draugų ir giminių suruošė sur- 

paminėjimui 
gimtadienių,

ėjimui jų dukre-

žįstamų. Kai Lie- 
buvo atvežti 

jiems buvo tikrai 
žinoma, ir malo-

a yra. pažangi, 
senai dalyvauja

prizinį po 
Liepos šeii 
pripuolusių pereitą' mėnesį, ir 
taipgi pamin
lės, Lilijos, mokyklos užbaigi
mo, arba graduacijos.

Susirinko apie šimtas Liepų 
draugų ir pa 
pai netikėtai 
(Samuolių), 
nepaprastas,
nūs surpriza^. Svečiai linksmi
nosi nuo 5 vai. p. p. veik iki 
12-tos nakties. Pasakyta eilė 
kalbų ir linkėjimų Liepų šei
mai. Buvo ir| orkestrėlis, prie 
kurio muzikos tęsėsi šokiai.

Vakarui pirmininkavo P. 
Kapickas.

Liepų šeim 
Jis pats jau
d a r b i n i n kiškam judėjime. 
Nors šiuo tar 
dasi biznyj, tačiau darbininkiš
ko judėjimo jis .niekad nepa
miršo: paremia jį kuo ir kaip 
tik išgali. -

Pereitą mėnesį Liepai su
kako 43 metįi amžiaus; jo 
žmonai Amilijai—33, o dukre
lei Lilijai—14-ka.

Drg. Liepa prašė šitų žo
džių rašytojo,] varde jo šeimos, 
išreikšti didelį ačiū visiems: 
šiame pokilėlyj dalyvavusiems, 
jį suruošusieijns 
nėms, taip sk 
minusioms!

pu d. Liepa ran-

jis niekad nepa- 
I. * • • i • i •

Ar gaspadi- 
aniai valgį paga-

Reporteris.

Fašistai Užpuolė Mitingą 
Ethiopijos Klausimu

eme įvyko riau- 
lytgalių ir mel
avimas pavertė 
tarpe 126th ir 

karo lauką. Mat,

uo to laiko, kuo-

anti italai labai

Ir vėl Har 
šės. Bonkų. p 
nių bombard 
Lenox Ave., 
127th Sts., į
ant tos gatvės yra italų res- 
taurantas ir n 
met Mussolini pavergė Ethio- 
piją, fašistuo;
didžiavosi ir gyrėsi. Belaikant 
atvirame or^ masinį mitingą 
Ethiopijos kl 
nio pasekėjai 
vo demonstrantus ir 
ko j įvyko muštynės.

Pribuvo penki šimtai poli- 
cistų. Susikirtime ir trys poli- 
cistai tapo smarkiai apmušti ir 
nuvežti į ligoninę.

aušimu, 
i visaip

Mussoli- 
provoka- 
to pase-

Suėmė Pašto Tarnautoją

įteikė du C.O.D.

Laiškanešys Luther B. Cot
tingham, kuris dirba Woodha
ven, Queens pašte, pereitą'me
tą, i^l. mėn
pakelius jų gavėjams, priėmė 
$66.90 ir pa 
žiu. Jis tas dėžes pripildęs po- 
pieromis, ir jas užlipdęs ant jų 
parašė, kad 
dėžutės adr 
pačtą ir patyjs pasiims, o iško- 
lektuotus pi 
sau. Tos dėž< 
virš metą laiko ir tik dabar in
spektoriai jas surado. Cotting
ham prisipaž 
bės. Jis bus 
dienį.

prašė tuščių dė-

tie, kuriems tos 
■esuotos, ateis į

nigus pasilaikęs 
ės pašte išgulėjo

inęs prie sukty- 
nuteistas penkta-

Pravarytų iš darbo už uniji
nę veiklą Ohrbach’s krautu
vės darbininkų streikas pradė
jo jau 15-tą savaitę, tačiaus 
jie yra nusitarę tęst streiką ir 
masinį pikietą. Vienok įtemp
ta kova ir didieji karčiai labai 
įvargino jaunus kovotojus. 
Dėlto streiko komitetas atsi
šaukė į geros valios piliečius, 
turinčius namus ant farmų pa
aukoti bent vienam iš tų jau
nuolių savaitę vakacijų.

Jei rastųsi galinčių suteikti 
tokią auką, prašomi rašyti se
kamai: Ohrbach Workers, 116 
University Place, New York,

Eksplozija šaldymo siste
mos Schra^t krautuvėje, 50 
Broad St., sužeidė inžinierių 
H. Shaw ir Anną Orris, o 36 
kiti išbėgo gatvėn. Langai iš
byrėjo ir skiepas likosi lig po 
karo.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

TDA 17 kp. nariams pranešimas, 
kad susirinkimas įvyks trečiadienį, 
15 d. liepos, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prirašyt prie organizacijos.

G. W.
(164-165)

Jaunimas Laimėjo Kitą 
Streiką Kailiy Šapo j

Vakar dienos “Vietos žinio
se” buvo pranešta, kad Fur 
Floor Boys Unija laimėjo j 140 
streiką. Dabar pranešam, kad 
ta jaunimo unija vėl laimėjo 
kitą streiką, šį sykį vienoj iš 
didžiausių kailių išdirbystės 
vietoj, 52 Seventh Ave., pripa
žinta Fur Floor Boys Unija. 
Tame name 90 nuošimčių šapų 
pasidavė unijos reikalavimams. 
Algos pakeltos dviem ir trimis 
doleriais, 44 vai. darbo savai
tė ir unija pripažinta. Taip, 
jaunimas moka savo reikalus 
tvarkyti ’

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Namų Savininkų Sąjun

gos liepos mėnesio reguliaris susi
rinkimas neįvyko, bet yra šaukiamas 
svarbus ekstra susirinkimas šj penk
tadienį, liepos 17, 7. vakaro, ku
riame visi nariai yra prašomi daly
vauti. Yra keletą klausimų, kurie tu
ri būt apsvarstyti. Susirinkimas, kaip 
visada, įvyks Broniaus Šulinsko sa
lėj, 8402 Jamaica Ave., Woodhaven, 
L. I.

Al. Sližys, Sekretorius. 
r (164-165)

TRUMPOS ŽINUTES
Janice Shops krautuvė, 30 

E. 14th St., pravarė dvi mer
ginas unijistęs. Unija 
kad tai pradžia yajaus 
žyti unijos kontraktus 
mušt algas beii pailgint 
d as visose krautuvėse.

■ • ;

; Iš Brooklyn© ir New 
dabar siunčiami
Camp LaGuardia, Orange ap
skrityje, kur jie turės dirbti 
už $30.50 į mėnesį, iš kurių bo 
50c. į dieną bus atrokuojama 
kempės reikalams, tad algos 
liks $15.50 į mėnesį.

spėja, 
sulau- 
ir nu- 
valan-

Yorko
bedarbiai į

Randall Island Stadiume 
įvyko sportininkų kompeticija, 
kurios laimėtojai vyks į nazių 
Vokietijoj esamą Olympiką. 
Nežiūrint smarkaus garsihimo 
ir fašistų 
pripildyti

rėmimo, nepajėgė 
stadiumą.

Sam Don, Komunistų Parti
jos Centro Komiteto švietimo 
Department© narys, bus vy
riausiu kalbėtoju masiniame 
narių ir simpatikų mitinge an
tradienį, 14 liepos, 8 vai. va
karo, Empire Manor, Thatford 
Avenue, netoli Pitkin, Brook
lyn. • ■ . ‘h- /. z.

Išleidęs $130 bonų pinigų, 
Louis Cohen, 59 Hester St., 
rastas pasikoręs. Jis bonų la
bai laukdavęs-ir gavęs juos ne
truko iškeisti ir išleisti. Nete
kus pinigų, jį apėmė nusimini
mas.

ANTANAS KASMOCIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

A. VELIČKOS ir O. DEGUTIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeitu

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS 
Mr. Joseph Jablowskys 

kaipo Representatorius 

DeSoto ir Plymouth Kary 
Tų gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

* automobilių.
Saukite jį šiandien parodyti. 

Business phone—Brockton 945 
Residence. — Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc. 
345, Wajręn Avenue 
BROCKTON, MASS.

Tel. Stags: 2-078S NOTARY
Nl«ht Tel. J-niper 5-491J PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAIjaUAS) 

GRABORIUS
Patarnauju kdsiemis be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

. NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esantį ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmaliaz- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Maridn St., katnp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

CAMP HYGIOLOGY
■■-■■■■■ ;tll„ . .,,n ..........................rr.1 .--....j

VEGETERI0N1ŠKA SVEIKATOS KEMPE
■ ' ’ ■ I '

Žaidimas ir valgis, tai jūsų kelias j sveikatą
Tenhis, Base-Bali, maudynes, laiveliais važinėjimais ir tt., 

"Į /fizinis lavinimasis, direktorius, 5 patarėjai vaikučiam.
Vieta prie Hudson upes, 40 mylių nuo miesto

Mokestis $12.00 j savaitę ir augščiad. Dienai $2.50' ir viršaus.
“’f- Vaikam $10.00 į savaitę.

į J ■ , Del platesnių informacijų rašykite:

DR. ROBERT W. ANDERSON
134 Elliot Place, ji* ... Bronx, N .„Y.

Dirbamom dienom Tel. Topping 2-6639

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius 

Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
vesdijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtines, vynai 

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savihinkas
PLAUKŲ OEJC

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15^
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parom Yra 
Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, 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, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai K 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime »
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.




