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KRISLAI
Ponios Jadvygos “Nuopel

nai Tautai”.
Josios “Batelio Aulas”.
Visuomenė Reagavo.
Prakalbos ir Prakalbininkai.

Rašo R. Mizara
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“Panelei Jadvygai, grįžtan
čiai iš Berlyno į Lietuvą, teko 
slapta pervežti Uracho pasira
šytą sutikimą būti Lietuvos ka
ralium. Kad tas sutikimas ne
patektų ten, kur jam nerei
kėjo patekti, jis buvo ypatin
gu atsargumu paslėptas pane
lės Jadvygos batelio aule.”

Paskaitęs šiuos porą saki
nių, gal skaitytojas paklaus: 
Kas yra toji panelė Jadvyga ? 
Kas tas sutikimas? Kas tas 
Urachas ?

Panelė Jadvyga—Jadvyga 
Chodakauskaitė - Tūbelienė, 
kuri neseniai atvyko iš Berly
no į New Yorką.

Urachas—Vokietijos “kata
likas kunigaikštis”, kurį Sme
tona su Lietuvos kunigais 1918 
metais pakvietė būti Lietuvos 
karaliumi ir kuris net lietuviš
kai poterius buvo išmokęs kal
bėti. z

Aukščiau paduotoji citata 
yra paimta iš LRKSA organo 
“Garso”.

4’

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai 
s ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII.
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Garsusis Rašytojas
Dreiser Balsuos už 
Taiką, už Browder į

New York. — Žymiau
sias Amerikos rašytojas 
Theodoras Dreiser, antra
dienį perstatydamas per ra
dio kalbėt E. Browderj, ko
munistų kandidatą į prezi
dentus, pareiškė, kad “Roo- 
seveltas ir Willkie yra part
neriai kas liečia Amerikos 
traukimą į karą gint Ang
lijos imperiją visose pasau
lio dalyse.” O kad demokra
tų ir republikonų partijų 
vadai tuo klausimu eina iš
vien, tai abidvi šios parti
jos bendrai darbuojasi, kad 
dabartiniuose p r e z i d e nto 

; komu- 
tokiu

Taigi Brooklyno lietuviai fa
šistai susilaukė tokios “pane
lės”, kuri yra monarchistė, ku
ri slapta vežė nuo Uracho su
tikimą smaugti lietuvių tautą !

Kodėl ponas Ginkus, pas 
kurį ši “panelė” nutūpė, ne-j rinkimuose atmest 
pranešė Brooklyno lietuviams nistų kandidatus ir 
jos monarchistiniii nuopelnų, I būdu neduot galimybės pi
kai jis ją garbino per radiją ? | liečiam balsuot už šią tai

kos partiją, kaip sakė Drei
ser:

“Aš nesu komunistas ir 
nesutinku su ištisa Komu- 

tųjų buvusių Lietuvos žvalgv- mstų Partijos programa.

Antras klausimas: Ką “pa
nelė Jadvyga” atvežė savo 
“batelio aule” Amerikos fašis
tams nuo jų vado p. Smetonos 
ir nuo visų Hitlerio palaimiu-.

bininkų, šiltai gyvenančių 
Berlyne ?

Kadaise velionis kun. Tu-j 
mas-Vaižgantas rašė:

“Visuomene, reaguok: 
inteligentai tave pragers 
šaudys girti būdami.”

Lietuvos visuomenė
Tumo žodžių paklausė. Ji rea
gavo. šiandien ji. todėl yra 
saugi. Tie “inteligentai”. 1

tąvo 
ir 18-

i Berlin, spal. 30.—Vokie- 
un’ čių laikraštis

kos Korespondencijos” ] 
ku- siau-oficialiai sako, kad ne- 

rie buvo pasiruošę visuomenę užilgo galės būt įteiktas 
pragerti, išdulkėjo pas Hitle-1 Turkijai ultimatumas (grie- 
rį. Lietuvoje pasiliko švari in
teligentija, darbo inteligenti
ja, kuri dirba,. kuria naują,

je..

eilėje 
sakys 
bet ir 
Jonas

Jonas Omanas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nimo Komiteto sekretorius ir 
“Tiesos^” angliško skyriaus re
daktorius, išvyko ilgam pra
kalbų maršrutui.

Jis lankysis visoje 
lietuvių kolonijų. Jis 
kalbas ne tik jaunimui, 
suaugusiems, kadangi
gražiai vartoja abi kalbas, lie
tuvių ir anglų.

Ormanas daugiausiai dar
buosis Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimui. Prieteliai ir drau
gai, LDS nariai ir veikėjai, 
padėkit Jonui dirbti. Koope
ruokite su juo. ;

Nesenai L. Pruseika turėjo 
prakalbų maršrutą “Mažąjam

Vyriausias N. Y. Teis
mas irgi Atmetė Ko
munistu Kandidatus

Browder Nurodo, kad Willkie 
ir Rooseveltas Yra Lygūs 

Karo Šalininkai
Bet aš žinau, jog komunis
tai savo rinkimų platfor
moj siekia išlaikyt šią šalį 
nuo karo—jie stengiasi 
spręst mūsų pačių žmonėms 
svarbius klausimus, kaip įs
tatyt žmones atgal į darbus, 
kaip panaikint alkį tarp 
pertekliaus ir kas reikia da
ryt, kad žmonėms tektų 
šiek tiek to milžiniško 'tur
to, kurį jie pagamina.

“Štai kodėl Komunistų 
Partijai tapo užčiaupta bur
na 24-se valstijose, tame

Albany, N. Y.—Vyriau
sias New Yorko valstijos 
apeliacijų teismas taip pat 
užgyrė teisėjo Wm. H. Mur- 
ray’o sprendimą, kuris at
metė piliečių parašus surin
ktus prezidentiniams komu
nistų kandidatams šiuose 
rinkimuose. Dėl to ne tik 
Komunistų Partija, bet ir 
liberalai sako, kdd 'šiuomi 
yra hitleriškai šturmuoja
ma rinkimų laisvė Amerikoj 
abelnai.

Prieš surinktus komunis
tų kandidatam piliečių pa
rašus užvedė bylą Ameriko
nų Legiono vadai. Jie, be

> Kan- 
Komunistą Kan-

Ragina Balsuot už Taiką Remiančius Kongresinius 
didatus Tose Valstijose, kur Išmesti Komunistų K 

didatai j Prezidentus ir Vice-Prezidentus

skaičiuje ir New Yorko vai- kitko, asmeniškai apėjo vi- 
stijoj; štai kodėl_ amerikie- sus 154 pasirašiusius Grei
čiam išplėšta teisė savo bal-'ne apskrityje, reikalaudami,’ 
sais per šią partiją pareikšt j<ad šie piliečiai atšauktų 
protestą” prieš senų didžių- sav0 parašus duotus komu- 

_ v nistam; o kurie neatšauks^
Aš žinau, jog komunis- tiems grūmojo, kad jie bus 

tų kandidatas yra teisingas (išmesti iš darbų ir atimta 
ir gabus žmogus, ir aš bal- jiems bedarbių pašalpa ir 
suosiu už Browderj į pre- senatvės pensija,—kaip kad 
zidentus lapkričio 5 d.”

jų partijų politiką. 
cc

nistam; o kurie neatšauks^

New York. — Komunistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus Earl Browder radio 
kalboj antradienį pareiškė, 
jog svarbiausias dabar mi- 
lionam amerikiečių klausi
mas tai: “Ar Amerika bus 
įstumta į baisiąją nelaimę 
imperialistinio karo ?

“Republikonų kandidatas 
Willkie kaltino, kad Roose- 
veltas veda mus į karą. Tai 
tiesa, baisi tiesa. Bet taip 
pat tiesa, jog Willkie palai
mino kiekvieną Roosevelto 
žingsnį padarytą linkui ka
ro...

“Rooseveltas veiksmais
įrodė, kad jis skubotai stu- Jie stengiasi niekam neleist 
mia Ameriką į karą... Bet kitaip balsuot, kaip tik už 
Willkie yra pasižadėjęs eiti karo politiką.
tuo pačiu keliu. Ir jeigu tik' “Tuo tikslu ir New Yor-

Willkie gautų galią, jis taip 
pat be mažiausios atodairos 
vykdytų planus imperiali- 
tinės reakcijos ir karo...

“Vienintelė rimta išeitis 
būtų Darbo Partija, bet tai 
jau pervėlu šiem lapkričio 
5 d. rinkimam. Todėl vie
nintelis kelias tiem pilie
čiam, kurie remtų Darbo 
Partiją, dabar yra balsuoti 
už komunistų kandidatus, 
už jų taikos politiką.

Depiokratai išvien su re- 
publikionais neteisėtai, per 
prievartą išmetė Komunis
tų Partijos kandidatus dvi
dešimt keturiose valstijose.

VOKIEČIAI IR ITALAI NEUŽILGO 
ĮTEIKSIĄ ULTIMATUMU TURKIJAI

įrodinėjo komunistų advo
katai tuose teismuose. *

Tokiu būdu 154 piliečiai 
tame apskrityje būvo pri
versti atšaukt savo parašus. 
Jie pasakojo, būk nežinoję,; 
už ką pasirašą. r i

Dėl tų verstinų atšauki
mų, teismai atrado, kad ko-

MAR1N1NKAI UŽARIA LEtfISĄ, NE

ko. valstijos teismai, klau
sydami demokratų boso 
Flynno, Roosevelto kampa
nijos vedėjo, išbraukė Ko- / 
munistų Partiją iš rinkimų 
sąrašų...

“Tose valstijose, kur pre
zidentiniai komunistų kan
didatai išmesti iš rinkimų 
sąrašų, aš tegaliu ragint 
kuo skaitlingiausiai balsuot 
už tuos kongresinius ir vie
tinius kandidatus, kurie re
mia taiką.

“Galima ir patiem pilie
čiam įrašyti ir taip balsuot 
už prezidentinius komunis
tų kandidatus, nors tai la
bai sunku.”

“Kuo daugiausia balsų 
už taiką, už gyvenimo už
tikrinimą, už rinkimų lais
vę, už piliečių teises, už 
darbus—už Komunistų Par
tijos kandidatus!”

REMIA ROOSEVELTO NEI WILLKlO&SS^v^

žtas reikalavimas) panašus 
į Italijos ultimatumą Grai-

kietijos-Italijos žingsnis tai
Diplomatiš- bus duot Anglijai visišką munistų kandidatam, girdi, 

pu- divorsą” nuo Europos saus- i trūkstą 21 parašo Greene 
žemio, Afrikos ir . Azijos, apskrity j e iki 50 parašų įs- 
kad anglų karo laivai nie- tatymiškai reikalaujamų 
kur negautų vietos apsistot,1 
kaip tik pačioj Anglijoj.
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Azijos, apskrityje iki 50 parašų įs-

“Kur tik anglai turi už
sieniuose karo laivų ar lėk
tuvų stovyklas bei užlandas, 
visur jos turi būt išnaikin
tos; to reikalauja Europos 
gerovė,” kaip rašo tas laik
raštis.

Vokiečių spauda primena, 
kad Turkija ir Graikija yra 
vienintelės Balkanų šalys, 
kurios palaiko glaudžius ry
šius su Anglija.

Arti vokiečių 
stovintis dienraštis 
aus Deutschland”
kad Hitleris ir Mussolinis 
paskutiniame savo pasitari-- 
me Italijoj, turbūt, išdirbo 

‘planą įtraukt Ispaniją ir 
Franci ją į kokius tai veiks- 

Aigipte”—pietinėj Illinois da- mus Pr^e^ Angliją.
lyj ir St. Louis, Mo.

Yf’. A”d7ll8» Andrulienė ir ‘Goeringui laikraštis “Esse- 
ųer National Zeitung” pra
našauja, jog sekamas Vo-

valdžios
“Dienst

spėja,

kiekviename valstijos aps
krityje. Todėl, ir tapo at
mesti visi 43 tūkstančiai ir 

E VOKIEČIU ORO KOVU 1700 piliečių parašų, kurie 
įbuvo surinkti Browderiui, 
I Komunistų Partijos kandi
datui į prezidentus, ir Ja- 
mesui Fordui į vice-prezi- 
dentus.

SU ANGLAIS
Vokiečių Pranešimas:

Berlin, spalio 30.—Vokie
čių lakūnai sėkmingai bom
bardavo daugelį kariškai 
svarbių vietų ir pastatų 
Anglijoj. Per dieną vokie
čiai nušovė 10 anglų lėktu
vų, o anglai—8 vokiečių lėk
tuvus.

APDEGĖ AMERIKOS KARO 
MINISTERIJOS RŪMAS

Anglų Pranešimas:

Artimas oro ministeriui
Dočkienė buvo nuvykę net į 
Omahą, Nebraskoj. Andrulis 
ten sakė kalbą, o Andrulienė 
su DoČkiene padainavo. Vadi
nasi, daina su kalba 
gali būti suderinama, 
norima.

Visi jie trys buvo 
ir Des Moines, Iowa.

Retai Nebraskos ir lowos 
lietuvius pasiekia mūsų žodis. 
Todėl gerai padarė vilniečiai 
ten nuvykdami.

gražiai 
jei tik

sustoję

kitiems kalbėtojams teks va
žiuoti šian ir ten. Prasideda, 

1 mat, mūsų kultūros rugiapjū
tė. Turime dirbti visi. Turime 
dirbti energiškai.

kur einame ar važiuo- 
visuomet atsiminkime,

Washington, spal. -30. — 
Staiga kilęs didelis gaisras 
labai apdegino ketvirtą iv 
trečią aukštą karo ministe
rijos rūmo. Ugnis sunaiki-

London, spal. 30.—Vokie- no daugelį svarbių karinių 
,čių orlaiviai vėl atakavo1 
i Londoną ir įvairius kitus 
anglų miestus, bet mažai (te kambarius, kur buvo laL 
nuostolių tepadarė. Anglai komi pranešimai karinių 
nukirto žemyn 27 priešo or- Amerikos Šniukštų iš įvai- 
laiviūs, o iš savo pusės pra- rių kraštų, naujausi ginklų 

ir amunicijos planai ir kari
niai užsakymai.

Be ugniagesių, buvo pa
šaukta 400 kareivių gaisrui 
gesinti.

Amerikos karo ministeri
jos valdininkai nužiūri, kad 
gal kas nors tyčia užkūrė šį 
gaisrą.

rado 7.
Anglijos lakūnai bombar

davo kelis tuzinus kariniai 
svarbių punktų ir įmonių 
Vokietijoje.

Albaną Sukilimas Daro 
Italam Rimtą Kliūčią

dokumentų.
Gaisras daugiausia pali(

čią Kariuomenės Albanijoj
Istanbul, Turkija, spal. 

30.—Iš Bulgarijos gauta pa
tikima žinia, kad Vokietija 
atsiuntė 50 iki 75 tūkstan
čių savo kariuomenės į Al
baniją.

Kai tik italai sulaužys 
graikų pasipriešinimus pa
sienyje, tuoj šie vokiečiai iš 
Albanijos šturmuosią grai
kus, iki praskinsią sau ke
lią skersai visos Graikijos 
iki Aegejaus Jūros.

New York. — Visašalič- sumušt prezidentą Roose- 
ka Marininkų Unija (CIO) veltą šiuose rinkimuose ir 
darbuosis, kad John L. Le- išrinkt didelį skaičių darbi - 
wis vėl būtų išrinktas ge- ninkam palankių kongres- 
nevaliu CIO pirmininku lai- manų, tai tarnautų kaip 
ke šios unijų organizacijos (persergėjimas ir būsimoms 
suvažiavimo, kuris įvyks 
lapkričio 18 d., Atlantic Ci
ty, N. J.

Nors Lewis savo radio 
kalboj pareiškė, kad jeigu 
Rooseveltas vėl taps išrink
tas prezidentu, tai “aš pa
sitrauksiu iš CIO pirminin- 
kystės,” bet viršininkai Vi- 
sašališkos Marininkų Uni
jos dės pastangas, kad Le
wis ir toliau pasiliktų ge- 
neraliu CIO pirmininku, ne
paisant, ar. Rooseveltas ar 
Willkie bus išrinktas pre
zidentu.

Marininkų Unijos pirmi
ninkas Joseph Curran ant
radienį viešai sakė, kad ši 
unija neremia nei Willkie’o, 
nei Roosevelto, bet “mes 
stengsimės, kad būtų iš
rinkta kuo daugiausia pro
gresyvių k o n g r e s m a n ų, 
idant pastot kelią trauki
mui šios šalies į karą ir ap
gint darbininkų laimėji
mus.”

“Visą laiką, kada Roose- 
yeltas apleido Naująją Da
lybą, tai Lewiso balsas bu
vo girdėt virš visų kitų žy
mių darbininkų vadų ir po
litikų, balsas, kuriuom Le« 
wis šaukė žmones priešintis 
puolimams, kurie buvo da
romi prieš jų gyvenimo ir 
darbo sąlygas; jis taip pat 
šaukė veikt prieš bandy
mus, kuriais siekiama įtrau
kti mus į Europos karą 
prieš mūsų valią,” kaip kad 
pareiškė J. Curran,. Visaša- 
liškos karininkų ; Unijos 
pirmininkas:

“Mes esame įsitikinę, kadtinius Artimuose Rytuose; vokiečius ir italus.

valdžioms Washing t one, 
kad jos negali *pro pirštus 
žiūrėti ir apleisti reikalus 
didžios daugumos Amerikos 
žmonių.” ,

IŠ ITALIJOS KARO 
SU GRAIKIJA

Graikai Praneša:
Athenai, Graikija, spalio 

30. — Graikų kariuomenė, 
veikdama iš tarpkalnių, iš
kapojo didelį skaičių Itali
jos karių, ir kai kur perme
tė italus atgal per Albanijos 
sieną.
bardavo kai kuriuos graikų 
miestus.

Talkon graikam atplaukia 
Anglijos karo laivynas, bet 
anglai dar neiškėlė savo ka
riuomenės į Graikiją ar' į 
bet kurią graikų salą:

Sovietų Sąjunga Laikosi 
Taikos, bet Pasi
rengusi Apsiginti

Maskva. — Pas Sovietų 
užsienių reikalų vice-komi-

Italų lakūnai bom- s?r^ Višinskį per dieną at
silankė Amerikos 1 ambasa
dorius Steinhardt ir Graiki
jos ir Turkijos atstovai.

Sovietų laikraščiai ir ra
dio duoda bepusiškus pra
nešimus apie karą tarp Ita
lijos ir Graikijos. * .X
Raudonoji Armija Perspėja 

Sovietų Priešus
Raudonosios Armijos lai

kraštis “Raudonoji žvaigž
dė” primena, kad Sovietų 

'Sąjunga veda bepusiškumo 
t į i • n 1 u 1 • v. x . I politiką, bet, girdi, “tarp-
llkslai Italų-Vokieciy Žygio tautinis barometras rodo 

blogą orą. Tokiose sąlygose 
Raudonoji Armija tūri vi-

Italai Praneša:
Roma, spal. 30. — Italai 

vietomis nužygiavo"40 my
lių pirmyn į Graikiją ir už
ėmė St. Nicholas miestelį. |

i

Prieš Graikiją
Belgrad, Jugoslavija, spa

lio 30.—Pranešimai iš gre
timos Albanijos rodo, kad 
ginkluoti albanų sukilėliai 
smarkiai užpuldinėja italų 
kariuomenę ir tuomi žymiai 
trukdo karinius italų veiks
mus iš Albanijos prieš Grai
kiją (

Italai kol kas tik mažai 
kur tepažengė pirmyn prieš 
graikus.

Aukštai Pagerbti Devyni 
Sovietiniai Išradėjai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė suteikė vardus So
cialistinio Darbo.. Didvyrių 
devyniems sovietiniams iš
radėjams už jų išrastus pa
gerinimus orlaiviams, ka- 
nuolėms ir šautuvams.

ORAS. — Šį ketvirtadie
nį apsiniaukę ir šilčiau.

Bet 
jame, 
kad reikia stiprinti mūsų spau
dą, ypačiai mūsų dienraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis”.

Dabar yra jų vajus. Dabar
Neužilgo Antanas

važiuos su prakalbomis į va
karines valstijas. Pasieks jis geriausias laikas juos užsakyti 
Čikagą. O gal būt net ir dar tiems, kurie jų dar neskaito, 
toliau—greit paaiškės.

Kiek vėliau D. M. šoloms- betojams, bet kiekvienam iš 
kas važiuos su prakalbų marš-Į mūsų; kiekvienam darbo žmo- 
rutu.

Ir šių žodžių rašytojui, ir'jo momento reikšmę!

Bimba

Ši pastaba tinka ne tik kal-

gui, kuris supranta gyvenamo-

Belgrad, Jugoslavija. -- suomet stovėti sargyboje Įr 
Čia suprantama, jog italai būti pasiruošus bile momen- 
ir vokiečiai stengiasi užimt tu visomis jėgomis su savo 
Graikiją šitokiais sumeti- puikiais įrengimais mestis 
maįs: ” {ant to galvos, kas imtų

Iš Graikijos jie galėtų,ve^ kaip Sovietų priešas.
užpult turkų valdomus Dar ’iį"iiUJ. -
danelius; iš arčiau oriai- atmušt anglų laivyną, kad 
viais bombarduot anglų jis negalėtų iškelt karo je> 
kontroliuojamus žibalo šaL gų į Balkanus veikt prieš

■ X
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Belgijos Socialistų Partija 
Palaidota!

Prieš tūlą laiką Belgijos Socialistų 
Partijos (kuri vadinosi Darbininkų Par
tija) vadas, Henri Demann, pareiškė, 
kad ši partija yra sulikviduota. Girdi: 
“Belgijos Darbininkų Partijos politinė 
rolė tapo užbaigta.”

Tas pats Henri Demann reikalauja pa
leisti ir Belgijos darbo unijas. Esą, dar
bininkai turį prisitaikyti prie naujosios 
santvarkos, nazinės santvarkos.

Kaip žinia, Belgijos socialistų partija 
buvo stambi, ji lošė svarbią rolę Ant
rajame (Socialistų) Internacionale, jo
sios lyderiai per ilgus metus buvo Belgi
jos valdžioje. Tai buvo oportunistinė par
tija, mokanti prisitaikyti prie visko. Bet 
dabar, kai atėjo Belgijon Hitleris, tai 
socialistai mano, kad ir jų partijos po
litinė rolė jau pasibaigė, todėl ji reikia 
likviduoti.

Šitaip krinta viena socialistų partija 
po kitos! Skandinavijoje—Norvegijoje ir 
Danijoje—tos partijos jau senai likvi
duotos. Franci jos socįąlistų partijos ne
bėra. Daugybė Francysocialistų par
tijos lyderių perėjo į Petain-Lavalo re
žimo pastogę ir iš ten gauna paramos 
savo spaudai leisti. Bet jų spauda — pro- 
naziška. Jųjų spauda fašistiška. Hollam 
dijos socialistų partija taipgi tapo likvi
duota, sako pranešimai.

Bet komunistinės partijos nesįlikvi- 
duoja. Komunistai, mat, yra išmokę vi. 
saip veikti: viešai ir slaptai. Jeigu ne 
galima veikti viešai, tai jie veikia slap 
tai. Šiandien tokiuose kraštuose, kaip 
Belgija, Francija, Hollandija, Danija, 
Norvegija ^komunistų laukia didžiausia 
rugiapjūtė. Šiandien jie ten ir veiku, 
rizikuodami savo laisve, savo gyvybėmis.

Jau ne kartą buvo pas mus rašyta, ka 1 
pirmasis imperialistinis karas Antrajai i 
Internacionalui uždavė mirtiną smūgį, d 
antrasis imperialistinis karas jį palaido , 
apkas. Šiandien niekas negali abejo i 
tuo teigimu.

Todėl apie socialistus šiandien (tiek 
Amerikoje, tiek Europoje) niekas neką i* 
ba. Visur kalbama, (įskusuojama t: k 
apie komunistinį judėjimą. Prieš jį val
dančioji klasė visur bando statyti žaban
gus. Todėl, kad>r komunistinis judėjimas 
yra jai pavojingas.

Todėl tie lietuviški plepalai, kurie 
skelbia, būk įįe atgaivinsią Amerikos 
lietuviuose socialistinį judėjimą, tik ban
do apgaudinėti žmones!

saugią pad©tį.Eųropoję>; agr. Laukšas to
liau sako; ,

“Lietuvos liaudis^ jbs naujoji vyriau- 
. a uė tai laiku suprato jr pasirinko sau 
' irtesnį sąjungininką, negu smetoninę 

numinki ją, nes karininkija suvaidino 
savo tautai budelio rolę ir savo paža
dais mus apvylė net keletą kartų, štai 
kodėl:

“Karininkai saujomis glemždami iš 
valstybės iždo pinigus, mums savo švai- 
stymusi vaidino Vytautus didžiuosius. 
Savo kalbomis ilindavo liaudį Vilniumi, 
net Juodąja jūra. Kad įrodyti karininki
jos reikalingumą jie su savo sėbrais iš
provokavo 17 gruodžio, Šiaulių, Taura
gės, Suvalkų ir kitas skerdynes ir taip 
smiltimis užbėrė visą eilę nieku nekaltų 

■ liaudies sūnų, Taip per lavonus prislinko 
prie valstybės iždo ir vis rėkė, kad jiems 
permaža pinigų. Po priedanga ginklų 
fondų, Vilniaus pasų ir tt. kėlė pinigų 

, plėšimd oblavas ir už tuos pinigus su- 
,, pirktais ginklais šaudė savo liaudį da

bindami viens kitą vyties kryžiais. Tokį 
’ kryžių už Tauragės skerdynes yra gavęs 

mano mokyklos draugas Įeit. Petras Jag
minas.

I

“Taip, kad vieton Vilniaus ir Juodųjų 
; jūrų Lietuvai duota baudžiava ir kapai.

Bet netrukus ateina diena karininkijai 
veikti savo profesijoj ir ištikro parodyti 
galybę... Vilnius, dėl kurio tiek rėkauta 
ir švaistytas! be jokių sąlygų, be vieno 
vienintelio šūvio atiduotas lenkui ir liau
džiai uždrausta net protestuoti.

“Berlynas paseka Varšuvą ir Smeto
nos karininkijos garbei Elta užgieda 
himną; “Kariuomenė iš Klaipėdos pasi
traukė tvarkingai.” Reiškia tam tikslui 
laikoma kariuomenė—faktinas Smetonos 
dvaro administratorius su atlyginimu 30 
milijonų litų metams.

“Taip £ai jautė Lietuvos valstietis ne
priklausomybę.”

Toliau:
“Kas dėl Lietuvoj įvesto režimo, mes 

išeiviai nieko tikslaus nežinome, nes esa
me izoliuoti, betgi jei liaudis, kuri sudaro 

į absoliutinę daugumą mūsų tautos, jį pa
sirinko, turbūt Jai patiko ir mes neturi
me jokio pagrindo protestuoti, ay jėga 
brukti kitą, nes mes jo nejaučiame. Pa
siuntinių protestus galima suprasti tik 
kaip protestus prieš motiną, kodėl ji sa- 

• vo nualintą krūtį ištraukė iš burnos.
“Mūsų išeivija dabar, be abejo, pradės 

i gražiau sugyventi, nes nebebus posūnių 
nė litų, nė rublių, nė apmokamų tvarkos 
ardytojų.

“Kaip mūsų gimtinės liaudis sugyvens 
su savo tėvynės liaudimi, parodys ateitie, 
gi mes privalome'ne protestuoti, bet pa
linkėti abiem joms nuoširdžios draugys
tės ir laimingos ateities.”

Tai yra išmintingai pasakyta. Tai, be
je, pirmutinis tokis raštas, pasirodęs š( - 
cialistų spaudoje. Jis labai nepatiks Gr - 
gaičiams ir Michelsonams. Nepatiks vi
siems tiems, kurie gavo Smetonos meda
lius arba pensijas. Nepatiks tiems, kur e 
tuko Lietuvos liaudies krauju ir‘prakai
tų. Nepatiks tiems, kurie nori grąžinti 
Smetoną Lietuvon viešpatauti. Bet jis 
patinka ir patiks lietuviams darbo žmo
nėms, nepaisant, kur jie gyvena.

T

Afrikos dykumose verda mūšiai tarp italų ir anglų; Italai veržiasi linkui 
Suezo Kanalo. Afrikos smiltynai nudažyti darbo žmonių krauju, liejamu 
dėl imperializmo interesų.

Petrašiūnų Popieriaus
Fabrike

£

Išmintingas Laukšo Balsas
Socialistuojančiam savaitraštyj, “Ar

gentinos Lietuvių Balse” (iš spalių 3 d., 
š. m.) telpa agronomo Br. Laukšo straip
snis. Jis yra įdomus tuo, kad tai retas 
dalykas, pasirodąs socialistinėje lietuvių 
spaudoje. Jis rašo apie Lietuvos išeivius 
ir naująją Lietuvą—apie jų santykius. 
Mes čia paduosime kai kurias to straips
nio ištraukas. Ponas Laukšas rašo:

“Lietuvos įvykiai čionykštei mūsų 
spaudoj sukėlė įvairių komentarų ir net 
triukšmo, kurį dar parėmė buv. Lietuvos 
pasiuntiniai savo protestais. Betgi tą 
triukšmą pakėlė tik tie, kuriems gyve
nimo žvaigždė buvo litas.”

Nurodęs ajie~ mažųjų valstybėliųAe- kos.

Lietuvoj Išnaikino Bedarbį
“Pravda” iš rugsėjo 1 dienos praneša, 

kad Lietuvoj baigiama išnaikinti bedar
bė, kuri ten viešpatavo per visą Sme
tonos režimo laiką. Iki to laiko Lietuvoj 
25,000 darbininkų ir žemės ūkyj buvusių 
bedarbių gavo darbus.

Džiaugiami Lietuvos liaudis, susilauku
si gadynės, kurioj valstybė užtikrįna 
kiekvienam ir kiekvienai darbą, žmoniš
ką algą, gyvenimo ir darbo gere j ančias* 
sąlygas ir apmokamas kasmet vakacijas.

Siaurakakčių Politika ,
“Daily News” išspausdino pono Car

lisle Bargerdn straipsnį, kuris užgirtas 
Republikonų Partijos Nacionalio Komi
teto, kaipo rinkiminis. Tas ponas smar
kiai iškolioja Rooseyęltą už tai, kad pa- ! 
liuosavo tūlas mašinas išvežti į Sovietų ! 
Sąjungą ir mūsų šalies atstovai tariasi 
su SSSR atstovu K.. Umanskiu pageri
nimui tarpe abiejų šalių santykių. Po
nas Bargeron ir republikonai prisilaiko 
žalingos tuo klausimu Amerikai politi-

Petrašiūnų popieriaus fa-j Komiteto pirm. drg. St. 
brikas vienas moderniausių Žirgulis, pasakodamas apie 
ir labiausiai mechanizuotų' darbininkų profesinius rei- 
fabrikų Tarybų Lietuvoje.įkalus, pažymėjo tai, kad,1 
Fabrike dirba apie 250 dar-‘įmonę nacionalizavus, ma- 
bininkų. Fabriką nacionali-'žiau uždirbantiems padidin- 
zavus, buvo pradėta j ieško- ti atlyginimai, tačiau atlygi- 
ti kelių darbo našumui pa-Handma mikin 
kelti. Kai kuriuose sky
riuose, pradėjus dirbti sta- 
chanovišku metodu, darbo 
našumas gerokai pakilo. 
Pvz., popieriaus glenciavi- 
mo skyriuje rašomojo po
pieriaus vidutiniškai būda
vo padaroma 4,700 kg. į die
ną. Pradėjus dirbti stacha- 
noviškai, drg. Deikis padarė 
per vieną1 pakaitą 6,700 kg., 
o drg. Nitas—7,300 kg. Lai
kraštinio popieriaus anks
čiau būdavo padaroma 3,- 
200 kg., o dabar padaroma 
apie 3,800 kg.

—Mes galėtume ir dau
giau pagaminti, bet mašinos 
nepajėgia. Gaminant padi
dintas normas, mašinos bū
na tiek apkrautos, kad di
desnis apkrovimas pavojin
gas. Be to, gamybingumas 
daug priklauso ir nuo to, 
kokius gauname užsaky
mus. Esant daug mažų už
sakymų, dažnai prisieina 
perstatyti mašinas, o tai la
bai trukdo darbą. Pageidau
tina, kad mašinų nepersta- 
tant būtų galima dirbti bent 
keletą dienų. Tada mūsų 
darbo našumas ir gamybin
gumas žymiai pakiltų,—pa
sakojo stachanovietis drg. 
Deikus.

Pakavimo skyriuje, teko 
susitikti su draugais, kurie, 
atrodo, ir tegyvena minti
mi, kaip patobulintį gamy
bos įrankius, labiau mecha
nizuoti darjbą ir pakelti dar-< 
bo našumą. Šiame skyriuje 
dirbamos pakavimo dėžės. 
Draugai, Bagdonavičius, 
Morkūnas įr Stabinskas su
sitarę pradėjo dirbti nau
jais metodais. Pirmiausia 
buvo atsisakyta nuo iškirti
mo skersinėse dėžių lotelėse 
vietos boritaizams. Rėmų 
dirbėjas drg. Stabinskas 
pįrjną savaitę darbo našu
mą pakėlė J50%. Iškirsda- 
mąs lotelėsė bontaizams vie
tas, ji^ į dieną gamindavo 
200 dugnų, o be iškirtimų 
—300. Su juo dirbę draugai 
Bagdanavičius ir Morkū- 
nas> dėžes bontaizuodami be 
iškirtimu lotelėse, darbo na
šumą pakele apie 20%, Kitą 
savaitę pakavimo skyriuje 
pradėjus dirbti kita pamai
na, atsisakė dėžes be iškir
timų lotėleše bontaizųot. Jie 
nepritarė naujiems dar
bo metodams. Drg. Bagda
navičius tariasi su specialis
tais dėl dėžių bon tai žavimo 
patobulinimo, p r i t a i k ant 
mechaninę jėgą.

e
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Del Poeto Kleofo 
Jurgelionio

sen- 
Gal 
te i-

virsta j vaikystę, 
yra šiek bei tiek 
štai “Tėvynės” redak- 
buvęs socialistas ir po-

nimų klausimą dar reikią 
peržiūrėti. Būtina nustatyti 
kvalifikacijas ir uždarbio 
normas. Tai esą jau netru
kus būsią ir padaryta. Dar
bas fabrike eina normaliai, 
visi dirba pakeltu ūpu ir pa
siryžę pakelt darbo našumą, 
dirbdami naujais metodais.

Fabrike gerai veikia kom
partijos kuopelė. Šiomis die
nomis sudaryti polit. lavini-

Dideliu 
minėta

pelės nariai renkasi pasita
rimų ir aptaria opiuosius 
darbo žmonėms reikalus. 
Rengiamos paskaitos, ku
riose gausiai dalyvauja fa
briko darbininkai, 
pasisekimu buvo
VK(b)P partijos istorijos 
sukaktis. Fabrike 
mas sieninis laikraštis.

Fabriko dir. Juozas Nor
kus painformavo bendrai
siais įmonės reikalais. Jis 
pareiškė, kad dėl kai kurių 
darbininkų nepasitenkinimo 
vienu ar kitu meisteriu bus 
išaiškintos to nepasitenkini
mo priežastys ir padarytos 
atitinkamos išvados. Ta
čiau šiuo metu kalbėti <ipie 
meisterių atleidimą neten
ka, nes įmonės interesas tu
rėti tinkamus specialistus. 
Prieš darant kokius nors 
pertvarkymus, net ir perso-

leidžia-

Patarlė sako: žmogus 
: damas 
čia ir 

į sybės. 
i torius,
I etas, dabar jau apsenęs, “Tė
vynės” No. 41-me jau kalba 

! su davatkos lūpom, kūdikiš- 
i kai. Ve jo rašinio perlai: “Bol
ševizmas. Liuciperis prunkš- 

i čia peklos salietra, kaip tig- 
! ras ir ėda ir kanda ir galvas 
ir rankas ir kojas kapoja ir 
išnaikina šeimynas ir t.t.” Pa
galbaus Kl. Jurgelionis prisi
mena apie kūdikystės meilę 
prie galvijų bei kiaulių ir že
mės.

Juk bolševizmas iš rusų kal
bos verčiant lietuviškai, reiš
kia didžiumą. Vadinasi, čia re
daktorius taip bjauriai kolio- 
ja didžiumą žmonių. Ot, di
džiumą ir sudaro tik darbinin
kai. Reiškia, redaktorius ve 
tą jo minėtą salietrą ir purkš
čia ant proletarų, tik užsislė
pęs už rusiško žodžio. O dar
bininkai SLA nariai jam ir al
gą sumoka ir jis už tai tuos 
darbininkus — didžiumą — 
iškolioja... Gal “poetiškais 
puošnumais” dabina juos ?.. .

Dar toliau redaktorius sa
kosi esąs linkęs apleisti civi
lizaciją ir eiti prie galvijų, 
kiaulių ir žemės. Gal būt sens
tantį 
prie 
Mat, 
sosi,
kaipo senstantį, 
glausti prie šaltos krūtinės ir 
užmerkti akis nuo civilizacijos 
bei proletarų gerėjančios bū
klės. . . Jauna Mergaitė.

redaktorių ir traukia 
kūdikystės žaislų. . .

Lietuvos žemelė jau šyp- 
glamonėja bei vilioja, 

poetą pri-

mo kult. — švietimo ir šva- nalinius pakeitimus, direk-j 
dabojimo kolektyvai. cija privalo įsigilinti į visą 

Šios kuopelės nariai organi^ tvarką, susipažinti su buvu- 
zaciniame darbe padeda ir šia veikla ir tik po to daryti 
kitų fabrikų darbininkams.1 sprendimus.
Kiekvieną sekmadienį kuo-'

ros

Ks.

Laiškas iš Laisvos Lietuvos

♦

Stambi Problema
—Tėte, kur tu esi gimęs? 

—klausia mažas Petrukas 
savo tėvo.

—Aš esu gimęs Joniškyje, 
mano sūneli.

—O kur gimusi mamytė? 
' —Mamytė—Marijampolė
je.

—Tėte, o aš juk esu gi
męs Kaune?

—Taip, sūneli!
—Stebėtinas dalykas! — 

samprotauja Petrukas.—Ir 
kaip mes trys galėjome su
sitikti.

Rašo Stasys šemežys, 
Adelei Tvarijonienei į 
Binghamton, N. Y.

Rugsėjo 30 d., 
Sveikinu sesutę ir švogerį ir 

dėkoju už laišką.
Brolis Vincas šiemet ilgiau 

mokėsi. Praktikos mėnesį dir
bo, tai mažiau mums bepadė
jo. Baigė trečią klasę su ge
rais pasižymėjimais; dabar iš
važiavo baigti dar ketvirtą. 
Kitą metą turės eit kariuome
nėn,—mes jo nebepagausim į 
darbą. O man vienam irgi ne
labai patinka dirbti, kaip se
nam arkliui, — 'man irgi ne
vertėtų čia ant tos ūkės varg
ti. Kaip žinai, iš pat mažens 
nebuvo progos pasimokinti pa • 
tinkamą amatą, o prie ūkės 
tai tik iš bėdos. . .

Dabar prie bolševikų val
džios labiau galima būtų šio 

1 bei to pasimokint, nes darbi - 
ninkams ir valdininkams al-( 
gos neblogos, o ūkininkam, ta i j 
< __ . ......,
nes susirgus, jei ligoninėj rei-1 gandais kas liečia sutvarky- 
kia gulėti, penkioliką litų rei-'mą Lietuvos pilietybės. Tau
kia mokėti; jei neturi—tai pe Argentinos lietuvių ky-
dvėsk namie. O darbininkas Ja didelis 1 
arba amatininkas, reiškia -- kuomi lietuviai fašistai pa-' 
bif'dnna ini susiras—hns cv.' . , . -r-. i m . '
. . , . m • i ' oiiiauviuja. x cib niuo iyiiv -------c —cv-----o— -------
u.Ti^ka?„^ kad būtinas reikalas Į Bet mes nežinome, kaip tas ♦

■r visiems lietuviams išeiviams patvarkymas paliete tuos
;akZaiWg^ Lietuvos piliety- lietuvius kurie gyvena to-

______ bę; kreipiantis Sovietų Są- kiuose kraštuose, kur So
mas, bet ūkininkam už jų ga- jungos atstovybėn North vietų Sąjungos atstovybių 
minius dar nieko nepakėlė. Amerikoje lig lapkričio 1 nėra. Veikiausia jiems bus 
Bet ko reikia ūkininkui pirkti dienos 1940 metų. Pas mus padaryta išimtis.

' ’ 1,1 ’ .................. . ..... - L . Argentiniečiai bei kiti
Nustoti Lietuvos pilie- lietuviai, kurie gyvena _to- 

tybės būtų labai nesmagu, kiuose kraštuose, turėtų
Gerbiami draugai, duoki- kreiptis prie Lietuvos vy- 

jriausybės ir prašyti infor- 
įmacijų tuo reikalu. Vienas 
' dalykas gali būti visiems ai- 
‘ škus, būtent, socialistine

Užklausimas parašytas Lietuvos vyriausybė neno- 
rugsėjo 30 dieną. Kai atsa- rėš nuskriausti nei vieno

1940.

jaučiam didelio blogumo, bet 
nėra ir gerumo. Kitur jau že
mes išmatavo, atiminėja iš tu
rinčių daugiau, kaip 30 ha.

Bolševikų valdininkai tei
singi. Laiškas buvo praplėš
tas, bet doleris neišimtas. La
bai dėkojam už dolerį! Sudieu.

Stasys Šemežys.
žibartoniai, Krekenavos pašt.

Teisingas Atsakymas
—Kokios spalvos plaukus 

turi tavo tėvelis, Pramik?
—Juodus.

• —O tavo mamytė?
—Mamytė yra šviesi blon

dinė.
—Na, o senelis? >
—Ach, senelis turi tik ♦

London, spal. 29.—Vokie
čiai praeitą savaitę nuskan
dino 32 anglų laivus, viso 
146,528 tonų įtalpos, kaip 
praneša Anglijos vyriausy- galvą...
be. ' (Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Malonėsite duoti 

dar ’kol" kas”' beveik”’biogiau?Paaiškinim% pasklydusiais

laikas bus jau seniai praė
jęs.

Tiesa, Lietuvos Tarybų 
Socialistinė Respublika bu
vo patvarkius, kad visi Lie
tuvos piliečiai bei išeiviai, 
kurie nori būti Lietuvos pi- 

nesupratimas, liečiais, turi užsiregistruoti 
____________ ; ‘iki lapkričio 1 dienos So- , 

biednas, jei susirgs—bus gy-sinaudoja. Pas mus kilo’zi-' vietų Sąjungos atstovybėse, 
kus monijo anie, mopija ir tie.' 
Visiem darbininkam ir valdi-! 
ninkam 
nes sako pabrango pragyveni-

*•*»»***

Argentiniečiai bei kiti

kraštuose, turėtų

S. K.
Atsakymas:

ūkininkauti. Atrodo, č|ar gale • 
čiau šį bei tą išmokt, gal būtų 
geriau. ,

Laukus baigiam nuvalyti, 
kasam bulves. Kąip.gįrdėt, ki 
tur badas, vainos,-r-pas mus

—tai dvigubai ir trigubai kai- spau(ja nieko apie tai nėra- 
na. Batus jei nori nusipirkti, gg 
tai 100 litų kainuoja, ir dar be 
paso negausi.

, Užtat man nelabai norisi ir te'skubų "atsSymąi

tur badas, vainos, —pas mus rugsėjo Uloną. Kai atsa- res nusKriausa nei vieno 
kol kas yra duonos, mėsos ir.kymas pasieks Argentiną, sąžiningo lietuvio, nežiūrint 
sviesto. Viskas nebrangu. Ne nustatytas užsiregistravimo kur jis gyventų.
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Laisvoji Sakykla
Faktu Šviesoje Atsisveikinu su Opozicija

Meldžiu redakcijos suteikti 
vietos šiam mano rašiniui, o 
skaitytojas teiksis jį perskai
tyt, panagrinėt.

Man labai nemalonu rašyt 
apie buvusią komunistinę opo
ziciją iš blogos pusės, į kurią 
ir aš esu nemažai įdėjęs ener
gijos ir išlaidų. Bet yra visa 
eilė faktų, kad opozicija išsi
gimė ir susiliejo su fašistais ir 
klerikalais. Dėlto viešai pa
reiškiu, kad aš pertraukiu vi
sus ryšius su išsigimusia ko
munistine opozicija (LDD) ir 
jos vadais. Dabar eikime prie 
pačių faktų.

1) Karo Klausimas

Kiekvienas šiek tiek apsi
švietęs žmogus žino, kad nie
kas daugiau kai tik kapitaliz
mas savo prigimtimi gimdo 
karus. Juk nei Versalio, nei 
kitos imperialistinės taikos su
tartys neprašalino prieštaravi
mų tarpe kapitalistinių kraštų. 
Tą gerai žinojome ir mes opo
zicijos (“sklokos”) tvėrėjai, 
steigiamajame šuva žiavime, 
1932 m., 2 d. bal. Tame suva
žiavime vienbalsiai priėmėme 
karo pavojaus klausimu seka
mą rezoliuciją:

Rezoliucija Karo Pavojaus 
Klausimu

I m p e r i alistinių valstybių 
manevrai Genevoje, Japonų 
avantiūros Mandžūrijoje iv 
Shanghajuje, visose šalyse už
laikymas didžiausių armijų ir 
laivynų, vis didėjanti reakcija 
—rodyte rodo, jog pasauliniai 
riezninkai šuoliais ruošiasi į 
karą vieni su kitais ir visi ben
drai ginkluojasi prieš Sovietų 
Sąjungą, kad užgrobus tą ša
lį, nuvertus Sovietų tvarką, at- 
steigus kapitalistinį režimą, 
ir pasidalinus milžiniškais tur
tais, kurie dabar priklauso 
darbininkų klasei.

Sovietų Sąjunga yra viso 
pasaulio darbininkų laimėji
mas, viltis ir tėvynė, kurioje 
baigiama naikinti išnaudoji
mas ir sėkmingai budavojama 
socializmas.

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos steigiamasis suvažiavi
mas ragina visus darbininkus 
budėti prieš karo pavojų, prie
šintis “savo” šalies imperialis
tų užmačiom ir visais gali
mais būdais stiprinti savo spė
kas ir ginti darbininkų tėvy
nę, Sovietų Sąjungą, nuo visų 
jos priešų.

(žiūr. “Naujoj. Gadynėj!’, 
No. 16, 1932 m.).

Nuo to laiko prabėgo aš- 
tuoni metai ir ve vėliausias 
(gal jau ir paskutinis) LDD 
“suvažiavimas”, įvykęs Cliff- 
sidėje, priima vėl karo klausi
mu rezoliuciją, kurioje jau 
štai kaip aiškina karo prie
žastis :

“Akyvaizdoje dabar einan
čio karo, penktasis LDD suva
žiavimas, įvykęs gegužės 12 
d., 1940, nori konstatuoti fak
tą: dėl šio karo tiesioginiai 
yra kaltas Maskvos raudona
sis imperializmas.” (“N. G.” 
No. 20, 1940.)

Matot, kas prieš 8 metus bu
vo: “ . . . viso pasaulio darbi
ninkų laimėjimas, viltis ir tė
vynė”, šiandien tą patį jau va
dina “Maskvos raudonuoju im
perializmu”. Išvada aiški: Jei 
“Maskvos raudonasis imperia
lizmas” būtų sudaužytas—ka
rų tuomet jau nebūtų!

Opozicijos steigiamasis su
važiavimas dar štai ką pabrė
žė: “Mes su pasipiktinimu at- 
remiam visus ir visokeriopus 
šmeižtus, būk opozicija yra 
antikomunistinė” (“N. G.” N. 
16, 1932).

Aš nepykstu ant J. Stilsono 
(vyriausio sklokos vado) už 
tai, kad jis pats sdu “visus ir 
visokeriopus Šmeižtus” rašo. 
Man jo gaila, kad jo darbinin
kiškos karjeros žvaigždė gęs
ta, jis skęsta fašizmo liūgy- 
nan.

Jis (Stilsonas) Brooklyne, 
liepos 30 d., š. m., nuo vienos 
estrados su atviru fašistu D.

Klinga, kunigu Balkūnu ir ki
tais smerkė ir niekino komu
nizmą ir komunistus. Jie suė
jo į vieną organizaciją. Ne be 
reikalo ir Clevelando fašistų 
“Dirva” džiaugėsi, kad fašis
tai, socialistai ir klerikalai su
ėjo į vieną darbą.

2) Demokratija

Stilsonas ir dar keli savo 
“komunizmą” išmainė ant so
cializmo, o socialistai “socia
lizmą” išmainė ant demokra
tijos jau senai. Ir dabar vieton 
komunizmo arba socializmo 
“Naujoji Gadynė” “Naujie
nos” ir “Keleivis” idealizuoja 
vien tik demokratiją.

Tik politinis analfabetas 
gali patikėt, būk ir šis karas 
iš Anglijos pusės vedamas už 
kokią ten demokratiją ir būk 
mūsų šalis remia Angliją vien 
dėl tos demokratijos. Kur ta 
“demokratijos gynėja” Angli
ja, ir pagaliaus mūsų šalis, 
buvo, kai Mussolinio juodieji 
fašistai skerdė ir grobė be
ginklę Ethiopiją ir bejėgę Al
baniją? Kur jos buvo ir ką 
darė, tos “demokratijų gynė
jos”, kai Hitleris grobė ir plė
šė Austriją ir užgrobė Čecho- 
slovakiją ir išgabeno iš vals
tybinio banko Berlynan $80,- 
000,000 aukso? Pagaliaus, ką 
tos “demokratijų gynėjos” da
rė apgynimui Ispanijos liau
dies, kai Franko fašistai ją 
skerdė ? Ant galo, kodėl tos 
“demokratijų gynėjos” neap
gina niekam neprasikaltosios 
Chinijos nuo japoniškų plėši
kų ? '

Kaip buvęs pirmas pasauli
nis, taip ir šis karas vedamas 
ne už demokratijas, bet už 
grynai medžiaginius, ekono
minius reikalus. Ir mūsų ša
lis jau suregistravo 16 milio- 
nų jaunų vyrų ne dėl kokios 
ten nesamos demokratijos gy
nimo, o už Wall Stryto reika
lus, už rinkas pasaulyje. O gal 
norit faktų ? Štai jie: Pirm 
(1-mo) pasaulinio karo mes 
turėjom 2,348 milionierius. 
Per karą naujų milionierių pa
sidarė 4,316.

Vienok “N. Gadynė”, “Nau
jienos” ir “Keleivis”, atsižadė
ję klasių kovos, remia tų “de
mokratiškų” imperialistų šį 
karą.
3) . LIETUVOS KLAUSIMU

I Priešų “Argumentai”:
Vieton faktų bei tikrų infor

macijų, arba kokios nors kri
tikos, tai susidarė iš klerikalų, 
fašistų ir socialistų bendras 
“choras” ir per savus laikraš
čius vienu balsu traukia:

“Lietuvos nebėra, Lietuva 
pražuvus, Lietuvą užgrobė, 
Lietuvą pardavė, Lietuvą su
kaustė”. O kas taip padarė? 
Nagi ve kas: “šunes, judošiai, 
šuniška giminė, penktakojai, 
kraugeriai, barbarai, išdavi
kai, pardavikai,” ir taip to
liau, ir taip be galo. <

Dėl persitikrinimo užtenka 
atsiskleisti kad ir “Tėvynės” 
No. 30, 1940 m. Tame bendra
me “chore” bene pirmais bal
sais traukia “mūsų” Stilsonas 
su Strazdu. “Naujoj Gady
nėj”, No. 38, š. m., skaitome 
SLA k p. patalpintoj rezoliuci
joj sekamą:

“Lietuvos, kaip nepriklauso
mos valstybės, nebėra”. “Bar
bariškieji jos okupantai kėsi
nasi sunaikinti ne tik jos ma
terialę ir dvasinę kultūrą, jie 
naikina ir tos kultūros kūrė
jus (mano pabraukta—J. V.). 
Kitais žodžiais tariant: bolše
vikai Lietuvoj jau pjauna žmo
nes, ir dar ne bile kokius, o 
“kultūros kūrėjus”. Argi dar 
jums nebaisu!? Iš visko at
rodo, kad kur kitados buvo 
graži Lietuva, tai dabar ten 
atsivėrė bibliškas pragaras. Ir 
su tuo “pragaru” bandoma iš- 
gązdinti senus vaikus. Bet tiek 
to. Eikime prie faktų.

II. Naujos Liet. Reformos:
Kuomet Antanas Smetona 

Lietuvos vargdienių skriaudi

kas ir lupikas, pajuto, kad 
plačioji liaudis jau kyla, kad 
vergijos pančiai jau garsiai 
braška, tai pasigriebęs 80.0(H) 
litų išdūmė pas Hitlerį; Tuo
met Lietuvos liaudis su 
džiaugsmu, birželio 14-15 dd., 
1940, išsirinko darbininkišką 
valdžią — Liaudies Seimą,— 
kuris įvedė jau sekamas re
formas :

1. Paliuosavo politiškus ka
linius, kurie už streikus, už 
darbininkų organizavimą, už 
prigulėjimą prie politinių par
tijų, už skaitymą ir platini
mą uždraustos literatūros bu
vo pūdomi ir kankinami Lie
tuvos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose. Jų viso 
buvo apie 600. Ir birželio 29 
d., Kaune įvyko jų pasitiki
mas, kuriame dalyvavo virš 
15,000 žmonių. Dr. J. šliupas, 
kompozitorius St. Šimkus, ope
ros dainininkas Kipras Pet
rauskas, Generolas Vitkaus
kas ir visa eilė augštų inteli
gentų pasitiko ir pagerbė po
litinius kalinius.

2. Įvedė civilę metrikaciją. 
Tas reiškia, kad kurie neno
rės kunigams mokėti už šliū- 
bus, už krikštus, už numiru
sius, už laukų šventinimą ir 
t. p., tai galės ir be to apseiti 
ir jų niekas už tai neturės tie
sos persekioti ir niekinti.

3. Iš visų dvarponių atimti 
dvarai ir žemė ir jau dalina
ma bežemiams ir mažaže
miams. Iki rugs. 21 d. jau bu
vo apmatuota 521,000 ha. že
mės. Dėlei 13,000 naujakurių 
jau suprojektuoti sklypai.

4. Skolos panaikintos. Sme
tonos plėšikiška valdžia tūks
tančius prasiskolinusių ūkių 
išvaržė. Tie ūkininkai buvo iš
guiti nuo savų ūkių už skolas. 
1937 m., sausio mėnesį iš var
žytinių buvo atimta 239 nuo
savybės, iš tų 175 ūkiai. Vasa
rio mėnesį—130, ii- 1.1. Dabar 
jiems skolos panaikintos ir 
ūkiai sugrąžinti.

5. Industrija bei pramone 
paimta iš kapitalistų į val
džios kontrolę. Kapitalistai 
jau negalės iš darbininkų pra
kaito sau milionus krautis ir 
lėbaut.

6. Mokslas įvestas visiems 
veltui, rt Kiekvienas jaunuolis 
ir jaunuolė turės progą siek- 
tis prie augštesnio mokslo. ,

7. Gydymas įvestas veltui, 
žmonių mirtingumas turės su- 
mažėt. Nes kurie negalės už- 
simokėt gydytojui, už vaistus 
ar ligoninę, tokiais rūpinsis 
valdžia.

Yra įvesta ii’ daugiau gerų 
reformų, bet laikas ir vieta 
neleidžia jų visų išdėstyt.

Tai taip dabai* yra toj “bai
sioj” Lietuvoj. Ir virš išdėsty
tų faktų niekas nei nebando 
nuginčyt. Netgi kaikurie Lie
tuvos priešai sako, kad 'tas 
viskas nėra bloga.

III. Lietuvos Nepriklau
somybė :

Didžiausia nesąmonė tvir
tinti, būk Lietuva buvo ne
priklausoma ir savarankiai 
tvarkėsi pasaulinėje politiko
je. Ji visuomet turėjo klausy
ti galingųjų valstybių įsaky
mų. Kitaip juk ir negalėjo elg
tis silpna būdama. Dėl pavyz
džio galima priminti, kad ir 
Lenkijos ultimatumą, kovo 17 
d., 1938 m., kuriame pareika
lavo atnaujinti politinius ir 
ekonominius santikius su Len
kija ir išsižadėt Vilniaus. Ir 
Lietuva išpildė tų didžiausių 
Lietuvos skriaudikų reikalavi
mą. Ne kitaip buvo ir Klai
pėdos klausimu. Argi Lietuva 
savarankiai ir nepriklausomai 
tvarkydamosi būtų išsižadėju
si to krašto ? Ir šiame Euro
pos katastrofiškame momente, 
kuriame mažos tautos (Norve
gija, Danija, Holandija, Bel
gija, Luksemburgas) sutremp
tos be jų atsiklausimo, tai 
Lietuva , labai gerai padarė, 
dėl savo ^augumo, kad dar 
laiku spėjo prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos Socialistinių 
Respublikų, kaipo 14-ta pil
nateisė respublika. Ji turės 
Tautų Soviete net 25 atsto
vus. Gi į antrą butą (Sąjun
ginį Sovietą) Lietuva rinks po 
vieną atstovą nuo 300 tūks
tančių gyventojų ir šiame bu

te turi teisę turėt ?apie 10 at-‘ 
stovų.- Dabar tai jau galima 
sakyt, kad Lietuvos neliečia
mybė bus apsaugota.

IV Ar Lietuva Ištautęs?
Pirma, . negu atsakyti į šį 

klausimą, reik būtinai žvilg
terėti į Lietuvos praeitį, kad 
geriau suprasti ateitį.

1863 m., gegužės 1 d., į 
Lietuvą buvo atsiųstas Murav
jovas, kaipo general-guberna- 
torius. Muravjovui duota ga
le ant šių lietuviškų guber
nijų: 1. Vilniaus, 2., Kauno, 
3. Gardino, 4. Minsko, 5. Vi
tebsko, 6. Mogilevo. Murav
jovas kerštu užsidegęs ant 
lietuvių už prisidėjimą prie 
lenkų sukilimo (1863 m., geg. 
mėn.), įvedė karo stovį ir 
štai ką atliko Lietuvos tautai: 
(cituojame Lietuvos Istoriją) 
“1. be teismo ir tyrinėjimų iš
siųsta 270 žmonės; 2. po teis
mo išsiųsta į tolimus kraštus 
1,260 žmogysčių; 3. karo teis
mai pasmerkė įvairiomis baus
mėmis ir teisių ir turto atė
mimu apie 2,000 žmonių (iš 
šio skaičiaus mirtin nusmerkta 
127 žmonės) ; 4. į Sibirą iš
siųsta apie 5,000 žmonių”.

Ta pati istorija sako, kad : 
“Buvo atsitikimų, kad ištisas 
parapijas užrašydavo stačia
tikiais ir versdavo vaikščiot į 
cerkvę atlikti stačiatikių tiky
bos priedermes”. Visose moky
klose mokytojais buvo tiktai 
rusai. Uždrausta leisti savus 
laikraščius, įsakyta visoms 
įstaigoms" ir valsčiams mokėti 
už valdžios laikraštį “Vllens- 
kij Vestnik”, kuriame buvo 
rusinimo politika.

Tai taip visas Lietuvos gy
venimas buvo surakintas ir su
kaustytas per apie 40 metų. 
O vienok Lietuvos tauta išli
ko gyva, neištautčjo.

Dabar paimkime šių dienų 
Lietuvos padėtį ir palyginki
me. Dabar Lietuvoj leidžiama 
desėtkai įvairių laikraščių bei 
žurnalų, tūkstančiais spausdi
namos knygos, šimtai įvairių 
mokyklų ir dar naujas stato. 
Teatrai, universitetai, operos, 
etc., viskas lietuviškoj kal
boj vedama. O juk ir pati vi
suomenė daug mokytesnė, kul- 
tūriškesnė, negu anais juodais 
laikais. Tai iš kur tas ištautė-

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA PIRMYN CHORAS

Sekmadieni, Lapkričio 3 November
KASMOCIŲ SVETAINĖJE 91 Steamboat Road GREAT NECK, N. Y.

Pradžia 5-tą vai. vakaro

Pirmyn Choras, vadovystėj Jurgio Kazakevičiaus

Programos Dalyviai: Ensemblis Aidbalsiai, vadovaujamas B. Šaknaitės; plačiai žinomi trūbadoriai iš 
Brooklyno—-A. Velička ir P. Grabauskas dainuos duetą. Pirmą syk čia dainuos jauna solistė, Birūta Si
manavičiūtė. Pirmyn Choraš taipgi stropiai _prisirengė prie šio koncerto, ne tik mišrūs balsai, bet ir vyrų 
balsai pasirodys su naujomis dainomis. ’

Bus suvaidinta diologas: “GYVENIMAS IR VILTIS” labai atatinkantis šiame lietuvių gyvenimo 
momente.

ŠOKIAMS GROS JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
> Įžanga 50 centų. Vien tik šokiams 35c

Maloniai kviečiame visus, kaip vietinius, taip ir iš apylinkės dalyvauti šiame parengime ir smagiai pra
leisti vakarą. •; PIRMYN CHORAS.

mi puslapis

Vaizdelis iš Mariners Harbor, Staten Islande (New Yorke), kur mokomi vyrai 
karinėje laivininkystėje.

jimo pavojus? Kam reikia tas 
bereikalingas sumas kelti apie 
ištautėjimą ?

Kad tautos susijungę į So
vietų Sąjungą nenyksta, bet 
klestėja, tai ne tuščia kalba, 
bet faktas. Dėl pavyzdžio 
paimkime kad ir Armėniją, 
kuri turi 1,281,599 gyvento
jus. 1913 m. buvo tik 15% 
raštingų žmonių, o 1939 m. 
jau 93%. Sovietų valdymo 
metu įkurta 11 aukštų moky
klų. Arba Gruziją, kuri turi 
virš 3,500,000 gyventojų. So
vietų -valdžios metu išleista 35 
milionai knygų. Tą patį gali
ma pasakyti apie Kirgiziją, 
Turkmėniją ir visą eilę kitų 
tautų. Dabar randasi jau 16 
sovietinių respublikų, susijun
gusių į Sovietų Sąjungą.

Ir akyvaizdoje šių niekeno 
nenuginčytų faktų, “N. Ga
dynė” gązdina svietą, būk 
“barbarai”, “okupantai” su
naikins Lietuvoj “materialę ir 
dvasinę kultūrą ir tos kultū
ros kūrėjus”,

V Kerštas, Pogromai, 
Išdavystės #

Už vis keisčiausia, kad už 

Lietuvos santvarkos pakeiti
mą, visu įtūžimu keršijama vi
sai nekaltiems Amerikoj gy
venantiems lietuviams. Tuo 
kerštu ’>be galo ir krašto per
mirkus “Naujoji Gadynė”. Jos 
(“N. G.”) N. 33, š. m., skai
tome iš Scranton koresponden
ciją: “...priimta rezoliucija, 
kuria nutarta prašalint iš Są
ryšio komunistus, kaip Lietu
vos išdavikus ir demokratinės 
santvarkos priešus”. Nesu
prantama, kaip Amerikoje gy
venanti komunistai galėjo “iš
duot” ar “parduot” Lietuvą! 
O jeigu Amerikos komunistai 
pardavė Lietuvą, tai rusai jos 
neužgrobė, bet nusipirko iš 
Amerikoj gyvenančių komu
nistų.

O už tą “pardavimą” “N. 
G.” No. 34 persispausdino’Ry
mo Katalikų Federacijos Ta
rybos rezoliuciją, kurioje ka
talikai siundomi prieš komu
nistus sekamai: “...neimti į 
rankas jų laikraščių, nelankyti1 
jokių jų pramogų, neduoti nei 
cento, bet kokiam komunistų 
sąjūdžiui paremti, neįsileisti 
jų į namus” ir t.t.*

O a p ž v algoje Strazdas 
džiaugiasi, kad : “Visoje eilė
je kolonijų komunistai mėto
mi iš draugijų sąryšių, iš va
dovybės”. Ir užakcentuoja: 
“Taip ir reikia daryti” (mano 
pabraukta—J. V.). Vienok tie 
žmonės turi drąsos kalbėt 
apie demokratiją! Nejaugi jūs 
(Stilsone ir Strazde) užmiršot 
svarbiausią priežastį ir tikslą, 
dėlei kurių mes tvėrėme opo
ziciją?. .. Jūs į purvufe sumy- 
nėt steigiamojo suvažiavimo 
priimta opozicijos, (LDD) kon
stituciją. Ta konstitucija ne
duoda jums teisės vienytis su 
klerikalais ir fašistais puoli
mui kitaip manančių bei siun- 
dyt žmones prie pogromų, ar
ba pirštais rodyt komunistus. 
Dieso komisija ir be jūsų pa- 
gelboš dirba Wall stryčio nau
dai . . .

Štai kas LDD konstitucijoj 
nurodyta:

“(f) Pamatinis šios organi
zacijos tikslas—remti tą ju
dėjimą, kuris eina prie pa
naikinimo kapitalizmo tvarkos 
ir įsteigimo darbininkų ir

(Tąsa ant 5-to pusi.)



S

%,

■

MbMia

mm ■'Wtf

Ketvlriadien., Spalių ST, 1940

Chicagos ŽiniosNaujoji Lietuvos Konstitucija

Pranešama,

St. Louis, Mo

Lėktuvu

&

7

1

4

1113 ML Vernon Street

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Baigsis su 15 d. Lapkričio
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Prenumeratas ir mokestį siųskite šiuomi antrašu:

nu-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui naujų skaityto
jų ir gaukite sau vienų iš aukš
čiau nurodytų dovanų.

* /

Binghamton, N. Y.
GERA VIETA SIUVĖJUI 

Drabužių Valytojui ir Pro
sy tojui Liet. Svetaines Name 

Kreiptis pas O. Girnienę 
4 Welton Avenue 
Binghamton, N. Y.

(256-261)

Ketvirtas puslapio
■i'.", ’n ■ . v -a

“Laisvės” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimų.

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

pačiu sykiu šalies 
gerbūvis ir šalies 
keleriopai geriau 
pirmiau. Tūli rer

prie Prudential Life Insurance 
Co.

Kolektuoti duokles iš apsi
draudusių žmonių dėlto bus 
naudingesnis darbas, negu bu
vo kartu su Smetona spausti 
Lietuvos liaudį.

Bridgeportietis.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7904

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

(Tąsa)
III SKYRIUS

Lietuvos TSR Aukščiausieji Valstybines 
Valdžios Organai

20 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR aukš
čiausias valstybinės valdžios organas yra 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba.

21 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba yra renkama TSR pilie
čių ketveriems metams, rinkimų apygar
domis, pagal normą: vienas atstovas nuo 
15,000 gyventojų.

22 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba vykdo visas teises, su
teiktas Lietuvos Tarybų Socialistinei Re
spublikai pagal Lietuvos TSR Konstitu
cijos 13 ir 19 straipsnius, kiek jos Kon
stitucijos nustatais neįeina kompetenci- 
jon Aukščiausiajai Tarybai atskaitingų 
Lietuvos TSR organų: Lietuvos TSR , 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Lie
tuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir 
Lietuvos TSR Liaudies Komisariatų.

23 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba yra vienintelis Lietuvos 
TSR įstatymų leidimo organas.

24 STRAIPSNIS. Įstatymas laikomas 
patvirtintu, jeigu jis priimtas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos paprasta 
balsų dauguma.

25 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos priimtieji įstatymai 
skelbiami lietuvių ir rusų kalbomis su 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko ir sekretoriaus 
parašais.

26 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba renka Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininką ir du 
jo pavaduotojus.

27 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas vado
vauja Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos posėdžiams ir prižiūri jos vidaus 
tvarką.

28 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijas šaukia Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas du kartu per Inetus.

Neeilines sesijas šaukia Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas sa
vo nuožiūra ir Aukščiausiosios Tarybps 
atstovų vieno trečdalio reikalavimu.

29 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba renka Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą šios 
sudėties: Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininką, du jo 
pavaduotojus, Prezidiumo sekretorių ir 
11 Prezidiumo narių.

30 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumas -iš viso 
savo veikimo yra atskaitingas Lietuvos 
TSR Aukščiausiajai Tarybai.

31 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumas:

a) šaukia Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos sesijas;

b) aiškina Lietuvos TSR įstatymus, lei
džia įsakymus;

c) vykdo visuotinę liaudies apklausą 
^referendumą);

•č) panaikina Lietuvos TSR Liaudies 
Komisariato Tarybos nutarimus ir po
tvarkius, o taip pat apskričių darbo 
žmonių atstovų Tarybų nusprendimus 
bei potvarkius, jei jie neatitinka įstaty
mo;

d) laikotarpiu tarp Lietuvos TSR Au
kščiausiosios Tarybos sesijų, Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninko teikimu, atleidžia iš tarnybos ir 
skiria atskirus Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarus, vėliau pateikdamas tai pa
tvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
Tarybai;

e) suteikia Lietuvos TSR garbės pava
dinimus;

f) vykdo malonės teisę piliečiams, nu
teistiem Lietuvos TSR teismo organų.

82 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba renka mandatų komisi
ją, kuri tikrina Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos atstovų įgaliojimus. ..

Mandatų komisijas pateikimu Lietu
vos TSR Aukščiausioji Taryba sprend
žia, ar pripažinti įgaliojimus, ar kasuoti 
atskirų atstovų rinkimus.

33 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba skiria, kada ji ras rei
kalinga, tardymo ir revizijos komisijas 
bet kuriuo dalyku.

Visos įstaigos ir tarnybiniai

I turi pildyti šių komisijų reikalavimus ir 
teikti jbms reikiamą medžiagą bei doku
mentus.

34 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos atstovas negali būti 
patrauktas teismo atsakomybėn ir areš
tuotas be Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sutikimo , o tuo laikotarpiu, 
kai nėra Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos,—be Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos prezidiumo sutiki
ma.

35 STRAIPSNIS. Pasibaigus Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų 
laikui, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas skiria naujus rinki
mus ne vėliau kaip per du mėnesius, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos įga
liojimų laikui pasibaigus.

36 STRAIPSNIS. Pasibaigus Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos įgaliojimų 
laikui, Lietuvos TSR' Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas pasilieka savo teises 
iki pat to laiko, kol naujai išrinkta Lie
tuvos TSR Aukščiausioji Taryba suda
rys naują Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumą.

37 STRAIPSNIS, Naujai išrinktą Lie
tuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą sušau
kia senosios sudėties Lietuvos TSR Auk
ščiausiosios Tarybos prezidiumas ne vė
liau kaip per mėnesį po rinkimų.

38 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba sudaro Lietuvos TSR 
Vyriausybę—Lietuvos Liaudies Komisa
rų Tarybą.

IV SKYRIUS
Lietuvos TSR Valstybinio 

Valdymo Organai
39 STRAIPSNIS. Aukščiausias vykdo

masis ir tvarkomasis Lietuvos TSR vals
tybinės valdžios organas yra Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Taryba..

40 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Taryba yra atsakinga 
prieš Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tary
bą ir jai atskaitinga, o laikotarpiu tarp 
Lietuvoj TSR Aukščiausiosios Tarybos’ 
sėsijų—prieš Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumą, kuriam ji yra at
skaitinga.

41 STRAIPSNIS.'Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Taryba leidžia nutarimus 
ir potvarkius, remdamasi ir vykdydama 
TSRS bei Lietuvos TSR Įstatymus, TS
RS Liaudies Komisarų Tarybos nutari
mus bei potvarkius ir tikrina jų vykdy
mą.

42 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Tarybos nutarimai ir po
tvarkiai privalomi vykdyti visoje Lietu
vos TSR teritorijoje.

43 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Taryba:

a) vienija respublikinių ir sąjunginių- 
respublikinių Lietuvos TSR Liaudies Ko
misariatų ir kitų jos žinioj esamų ūki-

. nių, administracinių, ir kultūrinių įstai
gų darbą ir nustato jo linkmę; vienija ir 
tikrina bendrasąjunginių Liaudies Komi
sariatų įgaliotinių darbą;

b) sudaro Lietuvos TSR Liaudies ūkio 
planą, pateikia jį tvirtinti į Lietuvos 
TSR Aukščiausiąją Tarybą ir imasi prie-.

■ monių liaudies ūkio planui Įvykdyti;
c) sudaro valstybinį Lietuvos TSR biu- 

n džetą ir vietinių Lietuvos TSR biudžetų
santrauką, pateikia valstybes biudžetą 
patvirtinfi į Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą ir imasi priemonių Lietuvos TSR 
valstybiniams ir vietiniams biudžetams 
Įvykdyti; y

d) imasi priemonių visuomenės tvarkai 
užtikrinti, valstybės interesams ginti ir 
piliečių teisėms apsaugoti;

e) vadovauja apskričių ir miestų darbo 
žmonių atstovų tarybų vykdomųjų komi
tetų darbui ir jį tikrina;

f) prireikus sudaro specialius komite
tus ir Vyriausias Valdybas prie Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Tarybos ūkinės 
ir kultūrinės statybos reikalams.

44 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Liau
dies Komisarų Taryba turi teisę keisti 
Lietuvos TSR Liaudies Komisarų įsaky
mus ir instrukcijas, darbo žmonių atsto
vų tarybų apskričių ir miestų vykdomų
jų komitetų nusprendimus beį potvar
kius, o taip pat sustabdyti apskričių ir 
miestų darbo žmonių atstovų tarybų 
sprendimus bei patvarkymus.

(Bus daugiau!

Skaitlingos Buvo Literatūros 
Draugijos Apskričio Prakalbos 

Buvo Apie 400 Žmonių 
Lietuvių Auditorijoj -

Spalių 25 d. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 1-mas Aps
kritys surengė Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių judėjimo 
klausimu prakalbas, žmonių į 
didžiąją auditorijos salę susi
rinko >apie 400. Prakalbom 
pirmininkavo St. Butkus. Jau
nuolis Sakalas iš Brooklyno 
pasakė gražią ‘ ir energingą 
prakalbą apie Smetonos reži
mo sugriuvimą Lietuvoj, apie 
ten jaunimo veiklą ir apie 
Amerikos lietuvių jaunimo nu
sistatymą link naujosios Lie
tuvos vyriausybės.

V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius, trumpai paskaitė 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos konstituciją ir pa
aiškino svarbesnius konstituci
jos punktus.

Dr. Graičūnas kalbėjo apie 
kūrybinę kultūrą; apie apšvie- 
tos ir kultūros kilimą prie 
Justo Paleckio vyriausybės.

F. Abekas, kuris 1935 me
tais buvo išeivių kongrese 
Kaune, pasakė išsamią pra
kalbą apie tai, kas šiandien 
vyksta Lietuvoj ir apie Ameri
kos lietuviuose einantį sąjūdį. 
Jis žymėjo, kad kaip Lietuva 
buvo, taip ir pasiliks. Lietuvių 
kaĮba ir kultūra bei mokslini- 
masis šiandien daug sparčiau 
kils, o tuo 
ekonominis 
saugumas 
stovi, negu
akciniai elementai, jis žymėjo, 
niekina Paleckio vyriausybę 
asmeninio pasinaudojimo išro- 
kavimais. Jie nepaiso lietuvių 
tautos ekonominio klezdėjimo 
ir kultūrinio kilimo.

Toliau kalbėtojas nurodė, 
kad važinėjimai į Washingto- 
ną ir cigamyčių dovanos, jog 
atsukt J. V. prezidentą prieš 
naująją Lietuvą, neturi svar
bos. Cigąrnyčios nesulaikys 
socializmo kūrybos Lietuvoj!

Prakalbų pradžioj gražiai 
sudainavo keletą dainų Mote
rų Kultūros Choras. Masinio 
mitingo užbaigai dailiai pa
dainavo Kanklių Choras.

Prakalbų eigoj parduota 
dikčiai brošiūros “Teisybė 
Apie Lietuvą”, kurią parašė 
L. Pruseika.

Priėmė dvi rezoliucijas: 
Viena pareiškimui, kad vadi
nama Lietuvių delegacija pas 
prezidentą į Washingtoną me
keno nerinkta ir neatstovauja 
Amerikos lietuvių opinijos; 
antra, kad valdžia nevaržytų 
mažesnėm partijom, jų tarpe 
Komunistų Partijai, turėti sa
vo kandidatus ant balsavimo 
surašų. Taipgi priimta pasvei
kinimas Lietuvos liaudžiai.

Tenka pagirti Literatūros 
Draugijos apskritį už suren
gimą prakalbų į trumpą laiką.

Rep.

1 Nušautas, 4 Pašauti Susirė
mime Unijistų Su Neunijistais

<
Spalio 23 dieną čionai įvy

ko susirėmimas tarp AFL uni
jos narių ir neunijistų dirban
čių prie namų statymo. Vienas 
iš pašautų mirė, keturi leng
viau pašauti ir trisdešimts ap
mušti.

Norman Schuermann Build
ing and Real Estate kompani
ja pradėjo statyti apie 25 nau
jus mažus namus (bungalows) 
St. Louis priemiestyje Veidą 
Vilage Hills. Prie namų staty
mo dirba apie 200 darbininkų, 
nepriklausančių prie unijos. 
Spalio 23 d., 50 AFL unijistų 
pikietavo darbo vietų ir susi
rėmimas įvyko. Pikietai kalti
nami šovimu.

Policija išgirdus šūvius, at
vyko į vieta kur ėjo susirėmi
mas. Prasidėjo tikros riaušes; 
mėtymas plytų ir lentgalių. 
Automobilių stiklai pradėjo 
lakstyti į visas puses.

Kada riaušės tapo apmal
šintos, Upton Hammond, 69 
m. AFL narys gulėjo pašau
tas. Kiek vėliaus jis ligoninėj 
mirė. Keturi kiti kiek lengviau 
nukentėjo, bet teko ir jiems 
šūvių.

čionais dabartiniu laiku f
AFL veda plačių organizaci-

nę kampanijų, ypač tarp na
mų statymo darbininkų. Uni
jos nariai pradėjo šį pikieta- 
vimą pereitų pirmadienį, spa
lio 21 dienų. Spalio 22 dienų 
viršminėtos kompanijos dar
bas buvo sustabdytas, kada pi- 
kietai apstojo darbininkus ir 
neleido dirbti.

Spalio 23 d. vakare, John 
J. Church, Building and Con
struction Trades Council sek
retorius atsišaukė į visus šios 
unijos, narius, kad jie spalio 
24 d. paskelbtų streikų visa
me St. Louis mieste ir suda
rytų pikietų blokadų prie visų 
pradėtų projektų šioje apie- 
linkėje, kur dirba neunijistai.

Unijistas.

Iš Anglijos Sugrįžo Ameri
kos Ambasadorius

Washington.
iš Londono parskrido Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Joseph P. Kennedy; tuojau 
nuvyko pas prezidentų, Roo- 
seveltą ir ilgai tarėsi su 
juom, suprantama, apie An
glijos karą su vokiečiais.

Ambasadorius Kennedy 
nedavė atsakymų į laikraš
čių reporterių 'klausimus; 
sako, turiu pirma pasikal
bėt su prezidentu.

GRAIKAI NUSIVIJĘ ITALUS
8 MYLIAS ALBANIJON

London, spalio 29.—Ang
lai praneša, kad graikai vie
noje vietoje ne tik išmušė 
italus laukan, bet nuvijo 
juos 8 mylias per sieną to
liau į Albaniją.

London.
kad per eksploziją viename 
Paryžiaus elektros fabrike 
užmušta daug žmonių.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N>.
Telephone: EVergreen 8-9770

LAISVES VAJUS

Visų dienraščio “Laisvės” patriotų prašome tuojaus stoti 
į vajų gavimui naujų skaitytojų.

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Užmušė Lietuvį

šeštadienį, spalio 26 d., 
apie 4 vai. popiet, parėjęs iš 
darbo Augustas Virbila, ku
ris turi savb namų ir valgomų 
daiktų krautuvę, 3336 S. Lo
we Ave., vietoj valgyti vaka
rienę, nuėjo į savo garadžių 
tūlų darbų atlikti, žmonės gir
dėję, kad turėjęs argumentų 
su kitu žmogum dėl išmatų, 
kad sumeta prie jo gara- 
džiaus.

Po kelių minučių laiko Vir- 
bilų atnešė į stubų be sąmo
nės. Jo galva buvo kruvina. 
Tuojaus pašaukė Dr. Bertašių. 
Kol daktaras pribuvo, tai Vir
bila ir .numirė. Dr. Bertašius 
pripažino, kad galvos kaulas 
buvo perskeltas. Kaip tas at
sitiko, nežinia. Policija išvežė 
kūnų tolimesniam tyrinėjindui.

Rep.

Petras Vileišis Insurance 
Kompanijos Kolektorius

Dr. Petras Vileišis, kuris iš
bėgo iš Lietuvos kartu su ki
tais smetonlaižiais, atvykęs 

I Amerikon,-, pasakęs eilę pra
kalbų prijsą naujųjų Lietuvos 

' vyriausybę, dabar stojo dirbti

Prašome visų “Laisvės” skaitytojų gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2—$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 

9—$7; 10—$5.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisves” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumerata.

“LAISVĖ” . 427 Lorimer St.; Brooklyn, N. Y

T
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Ketvirtadien., Spalių Bf, 194Ū
4 »

Shenandoah, Minersville, Mahanoy City 
ir Apylinkių lietuviams

žinkite tikietus ar pinigus nevėliau 
kai spalio 31 d. Jeigu nematysite 
iš ko paėmę, tai palikite kliube.

(257-9)
4

Bet priimamas tik su vi
durines mokyklos diplomu 
jaunuolis turės bent vaka
rais mokintis per keturis 
mėnesius tam tikrų mokslo

šios savaitės pabaigoje pas mus įvyks eilė masinių mi- ! dalykų, kurie labiausia rei
tingų Lietuvos, dabartinio karo ir prezidentinių rinkimų' dalingi orlaivmmkystei. Šio
reikalais.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė turėtų juose dalyvauti. 
Tai jau labai seniai mes tokius mitingus beturėjome.

Kalbėtojai bus net du iš Brooklyn©, būtent, Antanas 
Bimba ir Vytautas Zablackas, jaunuolis, Ispanijos liau
dies karo veteranas.

Mitingai bus sekamose vietose ir dienose:
Mahanoy City: subatoje, lapkričio 2 d., 8 vai. vakare, 

The Palestia Hali, ant W. Mahanoy Avė.
Shenandoah: nedėlioję, lapkričio 3 d., 2 vai. po pietų, 

svetainėje kampas Main St. ir Oak St.
Minersville: nedėlioj, lapkričio 3 d., 7 vai. vakare, Pi

liečių Kliubo svetainėje, kampas 3rd St. ir South St.
Labai svarbu “Laisvės” skaitytojams, jų prieteliams ir 

visiems lietuviams ne tik viršuje paminėtų miestų, bet ir 
iš apylinkių suvažiuot į šiuos visuotinus lietuvių susirin
kimus. Įžanga visiems nemokama.

mokymosi kaštus apmokės 
valdžia.

Žinios iš Laisvos 
Lietuvos

-CAMBRIDGE, MASS.
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu

bas rengia didelį koncertą, lapkričio 
3, 2:30 po pietų, 163 Harvard St. 
Bus geri dainininkai, muzikos, Ru
sų šokių grupė, taipgi veikaliukas 
bus perstatytas. Draugė Sukackie
nė prakalbą pasakys. Prašome visų 
atsilankyti. Įžanga tik 40c. — Mari
jona Stašienė. (257-9)

Reporteris

CAMDEN, N. J.
Draugai! LDS ir ALDLD kuopų 

susirinkimas įvyks šios nedėlios va
kare kaip 8-nios pas J. Lastauską, 
686 Central Avė. Visi nariai daly
vaukite susirinkime, nes apart bė
gančių reikalų, mes turėsime ir 
naujų aplikantų į kuopas. ALDLD 
nariai gaus ii’ naują knygą. Iki pasi
matymo. Sekretorius. S. V.

(257-9)

LLD 10-to Apskr. Prakalbų Maršrutas
Kalbės d. L. Pruseika

Su šiuomi prašau įsitėmy- 
ti LLD. kuopų valdybas ir 
narius, kad su lapkričio 2 
diena prasideda LLD. 10 
Apskričio prakalbų maršru
tas po Mich. valstiją ir tę
sis iki 11 d. lapkričio. Kuo
pų valdybos stengkitės ren
gti ir gerai garsinti būsi
mas prakalbas sekamose 
vietose ir dienose.

Lapkričio 2 d., 8 vai. 
kare, 188 N. Saginaw 
Pontiac, Mich.

Lapkričio 3 d., 2:30
po pietų Rusų svetainėj, 
9219 Russell St., Detroit.

Lapkričio 4 ir 5 dd., Sa
ginaw, Mich.

Lapkričio 6 ir 7 dd., Scot-

va-
St.,

va).

tville ir Custer, 
kolonijoj.

Lapkričio 8 d., Hart, Mi- j 
chigan, farmerių kolonijoj.

Lapkr. 9 d., Muskegan, 
Mich.

Lapkričio 10 d., Grand 
Rapids, Mich.

Nuo kai kurių kuopų ne
gavau pranešimo, kur įvyks 
prakalbos, tad tą turės pa
sigarsinti pačios kuopos.

Mažesnių miestų ir far
merių kolonijų artimoj apy- 
linkėj randasi nemažai lie
tuvių. Tų apylinkių kuopos 
būtinai turi pakviesti savo 
pažįstamus ir kaimynus į 
minėtas

LLD.

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

valstiečių valdžios”, (skyrius

O jūs dabar spjaudotės ir iš 
kailio neriatės prieš tą judėji
mą. Jūsų sukurstyti tamsū- 
nai jau razbajus kelia: Liepos 
28 d. SLA antro apskričio pik
nike štai kaip pasielgta su 
vienu žmogum (žiūr. “N. G.” 
No. 32, š. m.) :

“Kažin kas bumptelėjo jam 
krūtinėn, ir jis užsivertė ko
jomis aukštyn. Daugiau jis 
‘prakalbų’ jau nesakė.”

Argi gali būt kas šlykštes- 
nio už šį įvykį!? Liepos 30 d. 
viena draugė apstumdyta 
Brooklyne. O mano geras 
draugas Mikas Masys, Detroi
te, Mich., gavo nuo tūlo gai
valo kumštį į akį. Ir vien tik 
dėlto tie draugai puolami, kad 
jie pritaria nuvertimui fašiz
mo Lietuvoj. Gi “Naujoji Ga
dynė”, vieton pasmerkti tuos 
razbaininkus, štai kaip rašo: 
“Komunistai gauna jiems tin
kamą atlyginimą”. (“N. G.” 
No. 84, š. m.).

Tai matot, prie ko komu
nistinė opozicija jau nuvesta. 
Didžiausia gėda prie jos ilgiau 
prigulėti.

Baigdamas dar noriu pasa
kyti, aš ir dabar prisilaikau 
tos nuomonės, kad aštuoni 
metai tam atgal buvo reika
las opoziciją tvert, bet dabar 
dar didesnis reikalas ją lik
viduoti
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HARTFORD, CONN.
LLD 68 kuopa turės susirinkimą 

labai svarbiais reikalais, 31 d. spa
lio, 8-tą vai. vakare, Laisvės Choro 
svetainėj ,155 Hungerford St. Visi 
nariai dalyvaukite, nes dabar yra 
svarbių reikalų, kuriuos turime 
apdiskusuoti. — B. Muleranka.

DVARAI—DVARI
NINKAI

Tauragė. — Tauragės aps
kritys, maždaug kaip ir Rasei
nių, buvo gausus dvarais dva
riukais. žemės tvarkymas šio
je apskrityje paliete 1,359 
dvarus, vienuolynus ir stam
bius ūkius, iš kurių į žemes 
fondą paimta 23,953 ha. 
mes. Dauguma dvarų čia 
paskutinius dešimtmečius 
ėjo iš rankų į rankas ir tik
koje dvarų, turinčių per 1,722 
ha. bendro ploto, tebegyveno 
apylinkių valstiečius baudžia- 

(von variusių “jomylistų” pali- 
farmerių ! kuonys. čia . bene prie kiekvie- 

; nos didesnes parapijos klebo- 
Įnai buvo įsigiję didžiulius 
■ ūkius, kurių žemės pertvarky- 
i mas paliete net 37 vienetus, 
turinčius 1,352 ha. bendro plo
to, ir du vienuolynus, apiman
čius apie 70 ha. Rietavo vals
čiuje iš-dviejų klebonijų pa
imta 121 ha. žemės.

HARRISON-KEARNY, N. L
Susirinkimas LLD 136 kp. įvj ks 

sekmadienį, lapkričio 3 d., 2:30 
vai. po pietų, 15-17 Ann Street. 
Visi draugai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti, ir kurių mokestys už
sivilkę, meldžiu atsiteisti, nes metai 
senai pasibaigė, o daug narių dar 
neužsimokėję duokles. Taipgi atei
kite atsiimti knygą, kurią dar ne
gavote. — Sekr. K. K. (257-2)

prakalbas.
10 Apsk. Sekr.,

J. F. Alvinas,
Russell St.,10219

Detroit, Mich.

SENATORIAI REIKA
LAUJA STABDYT 

KARĄ
W ashington.—Senatoriai 

Wheeler (Mont.) ir Johnson 
(Col.) prašo prez. Roosevel- 
tą pa veikt kariaujančias 
Europoj šalis sustabdyt ka
ro veiksmus ir pradėt tai
kos derybas.

KULTŪROS NAMAI
Kaunas. — Stalino prospek

to 20 nr. įsteigti LKP (b) Par
tinio švietimo Namai, kuriuose 
jau vyksta viešos paskaitos ir 
partiniai kursai, kuriuos lanko 
iš įvairių LTSR vietų atvykę 
busimieji vadai. Part, šviet. 
Namai turi paskaitų salę, ku
rioje sutelpa apie 250 klausy
tojų. Čia chorai ir orkestrai 
atliks savo repeticijas. Skaity
kloje telpa apie 60 žmonių. 
Čia yra biblioteka ir gaunama 
periodika lietuvių ir rusų kal
bomis. Bibliotekoje jau surink
ta per 2,000 tomų knygų. Ypa
tingai vertingas tos bibliotekos 
indelis yra Lenino raštai (3 
komplektai po 30 tomų), be 
to yra ir kitų labai vertingų 
knygų, albomų, nuotraukų, 
pagalbinės vaizduojamos me
džiagos ir kt. Labai įdomus 
muziejinis Stalino kampelis, 
kur gausiai surinkta nuotrau
kų iš audringo Stalino gyve
nimo.

CHESTER, PA.
LLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr. 4, kaip 2 vai. po 
piet, Lietuvių Kliubo knygyne. Būti
nai susirinkite visi nariai. Iš 
6-to Apskričio išduos raportą, 
gi yra atėjusios knygos, kurias 
site atsiimti. Yra daugelis kitų 
bių reikalų. (257-9)

LLD 
taip- 
galė- 
svar-

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 

rengia vakarienę lapkričio (Nov.) 2 
d., 7:30 v. v., 4097 Porter St. Vaka
rienė susidės iš įvairių lietuviškų 
valgių. Grieš gera orkestrą šo
kiams. Bus ir alaus. Tikietas iš ank
sto 45c, o prie durų 50c. Kviečia 
visus ir visas. — Pramogų Komisija.

(257-258)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, lapkričio 4-tą dieną, 

7.30 vakaro, Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St., prasideda savitarpinio | 
lavinimos mokyklėlė. Prašom visų 
pageidaujančių imti joje dalyvumą 
būti laiku. — M. K. (257-259)

Torrington, Conn
Torringtono Echo Choras, 

sykiu su Waterb. Vilijos Cho
ru, rengia didelį koncertą, ar
ba, kaip angliškai vadinasi, 
“Musical Review”. Atsibus šį 
šeštadienį, lapkričio 2, Lietu
vių svetainėje, ant Beechwood 
Ave., 7:30 vai. vakare.

Abudu chorai po vadovys
te Bronės Rasims, sutvarkė la
bai gražią ir ypatingą progra
mą, su daug pamarginimų. 
Bus tikrai gražiausia progra
ma, rengta Torringtone.

Po programos, gera orkes
trą grieš šokiams iki 1 vai. 
ryte. Bus gėrimų ir užkan
džių ir atvykę gražiai pasi
linksminsite.

Taigi, nepraleiskite progos 
pamatyti Echo ir Vilijos cho
rų šią tikrai įdomią programą. 
Velinam, kad pasimatysime 
Torringtone šį šeštadienį. Visi 
kviečiami. Įžanga 50c.

Rengimo Komisija.

Vilnius. — Vilniaus kom
jaunimo centras organizuoja 
visuomeninių mokslų studijas.

PRANEŠIMA) Iš KITUR
TORRINGTON, CONN.

Torringtono Echo Choras ir Wa- 
terburio Vilijos Choras rengia didelį 
koncertą šį šeštadienį, lapkričio 2, 
Lietuvių svetainėj, 125 Beechwood 
Ave., Torringtone. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Po programos, įvyks šokiai, 
kurie tęsis iki 1 vai. ryto. Bus gė
rimų ir užkandžių. Įžanga 50c. Kvie
čiame visus draugus atsilankyti, ir 
linksmai laiką praleisti. (257-9)

CLEVELAND, OHIO
Nepamirškite lapkr. 2 d. Tą die- 

hą kliubas minės metines sukaktu
ves duodamas gerą ir skanią vaka
rienę. Kliubas yra vienintelis tarpe 
progresyvių, sutvartas iš 5 LDS 
kuopų. Taigi, komisija nori atkreipti 
atydą visų LDS kuopų, ir visos pro- 
gresyvės visuomenės nepamiršti šeš
tadienio lapkr. 
parengime, 920 
6 v .v. Kviečia

P. S. Tikietų

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Baigę Vidurinę Mokyklą Bus 
Priimami į Armijos Lakūnus

Washington. — Iki šiol 
norintieji tapt kariniais 
Amerikos lakūnais turėjo 
būt baigę vidurinę mokyklą 
(high school) ir dviejų me
tų mokslą kolegijoj.

Dabar armijos valdyba 
nusprendė priimti į lakūnus 
jaunus vyrus, kurie baigė 
tiktai vidurinę mokyklą. 
Nes armija, negauna kiek

5

J. Vilkelis,
Wilkes Barre, Pa.

P. S. Akyvaizdoje virš iš
dėstytų faktų, LDD 15 kuopa, 
Wilkes-Barre, Pa., spalių 
d. jau likvidavosi.

Šiame paskutiniame kp. 
sirinkime J. Stanislovaitis 
portavo iš vėliausio LDD 
važiavimo. Pažymėjo, kad
7 kuopos dalyvavo ir kad opo
zicija jau nupuolus visu treč
daliu narių.

“N. G.” No. 42, pirmam 
puslapyj skelbiama, būk LDD
15 kp. rengia J. Stilsonui prą- 
kalbas, tai yra grynas melas, reikiant kandidatų į lakū-i

J. Vilkelis, nūs iš mokytesniųjų. 1nūs iš mokytesniųjų.

4

SKELBKITES “LAISVĖJEF. W. SHALINS

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

Sun. all day and night

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. lapkr., 8 v. v., H. L. P. 
Kliubo Svetainėje. Nariai prašomi 
dalyvauti, turėsime daug reikalų ap
tarti. Taipgi gausite naują knygą.— 
J. J. Sekr. (256-258)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499
RHEA

Office Phone 
EVergreen 4-6971

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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

Iš senų padarau 
L ■ naujus paveiks- 
Įtgjt1 lūs ir krajavus 

sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tei.: Glenmore 5-6191

atsivesti ir naujų narių. — A. V.
Sekr. (256-258)

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, RussianVapor Room,
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop,

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

VARPO KEPTUVEAi

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

WWMWWV
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2, dalyvauti kliubo 
E. 79th St. Pradžia 
rengimo komisija, 
pardavėjam: Sugrą-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos

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

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 151 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 3-čią d., 
2 valandą po pietų, 143 Pierce St. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti 
laiku. — Valdyba. (257-259)

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu

bas rengia didelį masinį susirinkimą, 
pirmadienį, lapkričio 4, Kasmočių 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Bus 
gerų kalbėtojų. Šio susirinkimo tiks
las yra apdiskusuoti, kokios partijos 
kandidatai yra tinkamesni. Už ku
riuos turėtų piliečiai balsuoti 5 d. 
lapkričio. Pradžia 8 vai. vakare. At
eikite visi. (257-9)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos L. M. Kliubo narių su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lių 31 d., 8 v. v, 920 E. 79th St. 
Narės, malonėkite dalyvauti, nes tu
rime svarbių dalykų aptarti. Ka
dangi rengiamės prie parengimo, tai 
reikės ir darbininkes išrinkti. Šis 
bus paskutinis susirinkimas prieš 
lošimą. — M. Račkaitienė, Sekr.

(255-257)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 1 d. lapkr. 1035 Caniff.
i Pradžia 7:30 v. v. Nariai dalyvauki- 
! te, tie kurie užsimokėję duokles 
I gaus po naują knygą. Nepamirškite
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 
Ir daržovių—virtu ir žaliu*

v

THE PRESIDENT

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Avės. 

BROOKLYN, N. Y.
Tek Stągg 9-2Į73

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvl- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kSksų-pytagų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Blunčinmo duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svori Ir kainas.

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

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

Kraujo Tyrimai — Slapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

Valandos: 9 A. M.-S P. M.; Sekm* dieniais: 9 A. M.--2 P. M.
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Stander, 
Louis B.

lap- 
visi

Parsiduoda 42 
rų dirbamos, 10 
— ganykla. Yra 
mas, elektra ir

su- 
ta-

ati- 
an-

ak- 
kita 
na-

Pirmame šaukime karinėn 
tarnybon šauks tik ištrauktus 
pirmais 25-kiais traukimais.

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

viskas pilnai išran-

ir Lionei 
advokatas

Jaunimo Kongreso

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
IVvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsi
te Brooklyno, už- 

y eikite susipažinti.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Mateušas Simouavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Telefonas EVergreen 7-1661

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

Linksmai praleisite vakarą. 
(256-257)

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludft 

ant Grand Street 
Rheingold 9Xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Hillmanas ir Dubinskis 
Išdavė Darbininkus

Samuel Burt, Amerikos Dar
bo Partijos kandidatas iš že
mutinės East Sides, New Yor
ke, įkaitino David Dubinsky ir 
Sidney Hillman’ą išdavimu 
darbininkų Tammanės rankos- 
na, ką jie padarė užgyrimu 
tammaniečio Edelstein’o kan
didatūros į kongresmanus.

Tuo pat sykiu Burt paskel
bė sąrašą daugybės žymių ir 
progresyvių unijų vadų, kurie 
užgyrė jo, Burt’o kandidatūrą/ 
Tarpe suminėtų randasi Jo
seph Curran, Stanley Faulk
ner, Ben Gold, Alexander 
Hoffman, Hike Hudyma, Le
wis Merrill, Saul Mills, Arthur 
Osman, Louis Weinstock, Mi
chael J. Quill, Morris Watson, 
Abraham Flaxner, Joseph 
Boruchowitz, Geo. E. Brown, 
Dr. Bella V. Dodd, Dominick 
Flaiani.

Iš šiaip žymių žmonių jo 
kandidatūrą yra užgyrę akto
riai Stella Adler, Morris Car
nowsky 
garsus 
Boudin, 
viršininkė Jean Horie, Am. 
Darbo Partijos N. Y. apskri
čio pirmininkas Eugene P. Co
nnolly, taipgi eilė daktarų, 
profesionalų ir kitų Amerikos 
visuomeninio veikimo figūrų.

Jį užgyrusios organizacijos 
turi virš pusę miliono narių.

Pirmame Šaukime Kariu Bus 
Daug Newyorkieciy

Pereitą antradienį įvykusio
je nacionalėj loterijoj—trau
kime “liosų”, kurie vyrai tu
rės Įjūti pirmiau iššaukti pri
valomai karinei prievolei at
likti—pirmose dviejose serijo
se, 158-toj ir 192-roj, yrą po 
297 registrantus, po vieną iš 
Kiekvienos lokalinės tarybos- 
“board’o”. Tiek pat yra ir 19- 
tu traukimu ištrauktoj 105-toj 

Kitose iš anksti iš- 
po ma- 
kelis ir

serijoj.
trauktųjų serijų yra 
žiau, kai kur tik po 
po vieną asmenį.

Sąrašuose matyt ir 
kų pavardžių.
i Pirmieji bus pašaukti 
kričio 18-tą. žinoma, ne 
iš pašauktų bus paimti.

Tarp paskirtų egzaminuot 
iššauksimus vyrus karinėn tar
nybon daktarų yra ir Juozas 
F. Paulonis, 1357 Bush wick 
Ave. Jis paskirta egzaminie- 
rium 211-toje taryboje (boar- 
d’e).

Teku pastebėti, kad mote
rys pradeda rankdarbių va
karus su spalių 31-ma, “L.” 
salėj. Be abejo, jos tuose va
karuose atsimins ir apie seka
mą “L.” bazarą. 

* * *
Artistui Jonui Valenčiui šie

met sueina 25 metai dramos 
meno darbuotės. Ta proga 
jam pagerbti bus suvaidinti 
keli puikūs veikalai lapkričio 
16-tą ir 17-tą, Shubert Hali.

* * >;■

LDS ir kitų organizacijų pa
laikomoji Ateities žiedo mo
kyklėlė, kurioje vaikai moki
nami lietuvių kalbos, rašybos, 
dainos ir abelnai meno, prasi
dės lapkričio 2-ros popietį. 
Nieko sau “ruskiai” tie pažan
gieji.

«
Prieš apie mėnesį laiko bu

vusi automobiliaus skaudžiai 
užgauta V. Baltrušaičio duk
relė pamažu sveiksta, tačiau 
dar ims nemažai laiko, kol 
pilnai sugys pažeista koja. 
Mergaitė buvo užgauta ant 
Union Avė., važinėjant dvira
čiu.

sĮc *

Antrajame iššaukimų kari
nei prievolei sąraše, 192-roj 
serijoj, randasi ir Antanas J. 
Urbaitis, žinomi) williamsbur- 
giečių Urbaičių sūnus, Banai
tienės žentas, nors jam, kaipo 
šeimos augintojui, gal ir ne
reiks eiti pirmuoju. Gal ?— 
jei nebus karo. O to klausi
mo išsprendimas daug pri
klauso nuo mūs visų. Žį R.

G. Maussaly, 29 m., rastas 
nusižudęs gasu, raštelyj rašęs 
žudąsis dėl nepavykusios mei
lės.

Spalių 29-tą, paskelbus pir
mųjų šauksimų kariuomenėn 
serijas, patirti apie savus nu
merius į stotis suėjo arti milio- 
nas vyrų.

Prezidentas Rooseveltas gal 
dalyvausiąs atidaryme Mid
town Tunelio lapkričio 15-tą.

Vienos ir tos pačios srovės 
žmonės šiais rinkimais veda 
liet, agitaciją ir už Rooseveltą 
ir už Willkie, Willkio tauti
ninkai duoda ir alaus ir dū
mų (cigarų), nes sauso nieks 
neklauso. Roosevelto tautinin
kai, su sklbkišku trimingu, tai
kosi prie lietuvių dūmų vertais 
pažadais. Pav., jų kalbėtojas 
per “Unkulio” radio pereitą 
pirmadienį maldavo balsuoti 
už Rooseveltą dėlto, kad. .. 
“jis pastaraisiais keliais me
tais daug gero darbininkams 
padarė...” Tikrenybėje, pas
taraisiais metais, o ypatingai 
mėnesiais to “gero” tiek daug, 
kad išdirbę per visą savaitę 
darbininkai eina namo su $8, 
su $10 algos. Jei netikit, 
klauskit lietuviškų kriaučių. Ir 
kalbėtojas turėtų kai ką žino
ti apie Brooklyno kriaučius 
bei savo įtaką juose. . .

Tačiau reikia pripažinti, 
jog kalbančioji už demokratus 
pusė gudriau veda kampaniją, 
kuomet republikoniškoji ma
no anuos pralenkti isterišku 
riksmu.

Kas liečia darbo žmones, ir 
vienas ir kitas kandidatai— 
abu labu tokiu.

Abiejų Klausęsis.

Po Šia Emblema Balsuosite 
už Samuel Burt

AMERICAN LABOR
Amerikos Darbo Partijos 

kandidatą į kongresmanus 
iš 14-to kongresinio distrik- 
to, New Yorke, kuris ten 
kandidatuoja prieš TamUia- 
nės ir kitų reakcininkų re
miama Edelstein.

M. Daly, nusišovus dėl mei
lės, negyva išgulėjus savo ap- 
artmente, Kew Gardens per 
savaitę laiko. Ją surado, ka
da iš darbavietės atsiuntė pas- 
lą sužinoti, dėlko ji neateina 
darban.

(žemiau telpanti korespon
dencija nevisame atatinka re
dakcijos nuomonei. Tačiau, 
kadangi šie rinkimai yra ne
paprastai svarbūs, ir kadangi 
“Laisvė” yra liaudies dienraš
tis, leidžiame laisvai išsireikšt j 
įvairioms atsakomingų žmonių 
nuomonėms ant tiek, kiek lei
džia išteklius vietos.—Red.).

Spalių 25-tos vakarą, 280 
Union Avė., buvo surengta 
prakalbos kas link S. V. pre
zidento rinkimų, kaipo Repu- 
blikonų Partijos — p. Willkes. 
Na ir aš interesuodamasis nu- 
plumpsėjau.

įeinu į svetainę. Ogi suki- 
nasi po salę mūsų republiko- 
nų patrijotai (rėmėjai), kaip 
tai buvęs % vai. radio vedė
jas su pagelbininkais, ir pora 
advokatėlių, kurių vardų ne
minėsiu, ir taip juos visi žino
te, taipgi lietuviškų filmų ro
dytojai, kaip juos tas advo
katė! is šaukė—Matu z ai, 
tūzai!

Sulaukus 8 :30 vakaro, 
daro programą ir vienas

■ trą persistato, kaipo republi- 
konų garbės nariais. Pradeda 
kalbą. Jų toji kalba visai ne
tinkanti, kalba visokius nie
kus, ir vis peikia prezidentą 
Rooseveltą, sako,—jis .sutin
kąs su Rusijos Stalinu ir jį 
remiąs. Ir vis giria republiko
nus ir jų partiją, kaip išma
nydami, net rankeles išskėtę 
vis giria p. Willkie. Sako,— 
mano tėvas pabėgo iš Rusijos, 
kad nereikėtų vaiske tarnauti, 
o, žiūrėkite, dabartės Roose
veltas padarė, jog man reikės 
tarnaut kariuomenėj. Na, ži
noma, ir daug visokių niekų 
pripasakojo. Jo kalba visai ne 
kaip advokato, jog reikėtų 
nors šiek tiek tinkamiau kal
bėti. O vienok kandidatavo 
ant kokio republikoniško urė
do, bet kaip jaunas republi-

• konas nieko nelaimėjo. . .
Antras kalba anglas ar 

koks, sakosi esąs “kaunti” tei
sėjas, ir vis šave giria, o de
mokratus peikia. Vienas pra
dėjo šaukti-—Motuzai, Motu
zai, rodyk “pikčius”! Na, ži
noma, rodė p.-. Willkie, ir vis 
būk tai Willkis kalba, aš bū
siu geras ir t.t. Parodė ir 
Willkio farmą, ir vis giria, 
kad daug karvių turi, tai, sa
ko, galės žmonėms daug dar
bų duoti, reiškia, karvių melž
ti, ir nebūsią bedarbių. Argi 
tai ne juokus krečia?

Trečias kalba pats prakal
bų rengėjas, advokatėlis, vis 
peikdamas Rooseveltą. Jis sa
ko—metai atgal ir aš buvau 
demokratas ir mano draugas 
(ženklina ir anas advokatas) 
irgi buvo demokratas, net ir 
pats p. Willkis buvęs demo
kratas, bet kaip pamatėm, jog 
demokratai negeri, tai ir mes 
virtome republikonais. Buvo ir 
daugiau jų tokios kalbos, bet 
su ja neužsimoka nei popie- 
ros peckot.

Aš tiek pasakysiu: jeigu 
paukštelis nesuaugęs ir neiš- 
plunksnojęs išeina jš savo liz
do, tai žinoma, kas su juomi 
atsitinka. Taip ir su mūsų ad- 
vokatėliais. Jog jų dar nei 
Rockėfelleris, nei Morganas, 
nei DuPont nenorės žinoti, 
kad jie toki aukšti republiko- 
nai, o jau nuo brolių demo
kratų bus išbraukti. Tai mat, 
jiems nebus nei kur dingti, ba 
jau mes darbininkai demokra
tai su jais nenorėsime drau
gauti.

Beje, dar sako — sueikite į 
tokią ir tokią svetainę pirma
dienio vakare, tai tenai mū
sų ponai nupirks daug bačkų 
alaus. Tai matote, mano, kad 
už alų Jau nupirks ir balsuo
tojus. Ne, republikonai, mes 
už alų nepasiduosime, o bal
suosime už demokratą p. Roo
seveltą, už tą žmogų, kuris ge
ro daro dėl žmonių ir dėl vi
sos šalies. Juk mes dar ne-

B’klyno Advokatai Pa 
mylėjo Republikonus?

pamiršome republikono p. 
Hoo.verio “gerų darbų” ir ne
norime vėl mažu dar1 aršesnį 
išrinkti. Ne, kolei' nepamirši
me republikoniškų vargų, to
lei nebalsuokime už juos. Tad-
gi, visi lietuviai už demokra
tą F. D. Rooseveltą!

Beje, Brooklyno nekurie 
lietuviški radijošiai irgi gar
sina p. Willkie. Nekitaip ir su 
jais reikia pasielgti, reikia pa
siųsti pas republikonus. . .

Použolietis.

Perlai iš Pono Ginkaus 
Radio Programos

Pirmiausia: liūdnai sudai
nuojama — “Lietuva tėvynė 
mūsų . . . ” Ir momentu pash 
girsta rusišku akcentu storas 
balsas: “Gud yvning mai 
frientsl...”—tai grynai “lie
tuviškas” pasveikinimas pa
ties Džiou Unkulio. Taipgi 
Unkulis perstato savo adjutan
tą: “Ves programą Vytautas 
didysis. . .” (atleiskite,—tas 
didysis Vytautas 4-rių pėdų ir 
7 colių.—Kugelis).

Pranešimas’: “šį vakarą 
įvyksta Klasčiaus salėje repu- 
blikonų partijos simpatikų ir 
pritarėjų susirinkimas; visi 
kviečiami būtinai ten dalyvau
ti. . .” •

Sekantis: trys mišrūs bal
sai— “...tepkitės visi, kam 
tik pakliuvo ekspeleriu . . . ” 
Tai buvo piršimas beveik su 
verksmais kaži kokio skysti
mo—ekspelerio.

Toliau girdisi agitacijos kal
ba už prezidentą Rooseveltą. 
Kalba, rodos, buvo neblogai 
sutvarkyta; tik ar kalbėtojas 
neturėjo burnoj vatos šmote
lio? Vienok, ant galo išvadą 
gerą padarė, štai jo žodžiai: 
“ . . . Duokim, brangūs broliai 
ir sesės Rūzeveltui progą, te
gul j įsivaro, kiek gali. . , ”

Gerbiamas kalbėtojas—žen
gi ns.

-o- -o- -o
, Perstatomas dar vienas kal

bėtojas,-Paulauskas, atstovau
jantis “rimbą.” (Atleiskite, 
skaitytojai,—“Rimbu” čia va
dinamas tokis mėnesinis pliot- 
kų žurnaliukas). “Rimbo” 
kalbėtojas labai užkimo. Ma
tyt, ponas P. nepripratęs \)rie 
žmonių—ar ne girioj tą žur
naliuką tik jis redaguoja?. . . 
Kalba, buvo agitacija už Roo
seveltą. Tai maladec, “Rimbo” 
redaktoriau !. . .

Pagaliaus “didysis” Vytau
tas praneša, kad “Karalienės 
Angelai bažnyčioj šoks...” 
Ten kviečiami ir pašaliniai; 
sako, kad bus galima pasi
linksminti.

Kalba vėl Unkel Džiou— 
čia jo grynai “lietuviška” tar
mė: “girdėjėtė. . . parduod... 
mas gi. . . už sava kalba ne- 
atsakame... ir varde Kardi- 
naič ir Vytauto Uparo—gud 
nait. . .

Šis genijališkas programas 
vėl baigiama su himnu: “Lie
tuva tėvyne mūsų...” Amen.

Kugelis.

M o torinės transportacijos 
komisionierius Mealey savo ra
porte skelbia, kad šių metų 
rugsėjo mėnesį mažiau žmo
nių užmušta auto nelaimėse—- 
šiemet užmušta visoj N. Y. 
valstijoj 237, pernai tuo pat 
laiku buvo užmušta 256. Bet 
užtai nelaimių ir jose sužei
dimų buvę daugiau. Reiškia, 
priežastys mirtims nesumažė-. 
jo. Laimė tik tame, jog kaž
kaip pataikėm mušt minkščiau 
ar švelniau, kad neužmušėm.

PRAMOGOS
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo rank-t 

darbių ‘ ir įvairumų vakaras įvyks 
spalių 31-mą, 8 vai., 419 Lorimer 
St. Narės ir ne nares kviečiamos 
atsinešti rankdarbius ar šiaip ateiti 
sykiu smagiai praleisti vakarą. — 
Komisija (256-257)

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos .Lietuvių Demokratų 

Kliubas ruošia obuolių parę/ 31 d. 
spalių (Halloween Night). 18 
Scholes St. Pradžia 8 vai. vakarą 
Kviečiame narius ir pašalinius da
lyvauti.

# Spalių 29-tos vakarą buvo 
susirinkus Didžiojo New Yor
ko Industrinių Unijų Pild. Ta
ryba, atstovaujanti 400,000 
organizuotų darbininkų į CIO 
unijas. Su taryba dalyvavo ir 
čionai gyvenanti CIO unijų ge- 
neraliai prezidentai. Mitingas 
buvo specialiai šauktas tam, 
kad aptart padėtį dėl Lewis’o 
prakalbos, kurioje jis aštriai 
iškritikavo Rooseveltą ir 
gyrė Willkie.

Taryba savo pareiškime 
tiko su kritika Roosevelto, 
čiau neužgyrė nei Willkio, tuo 
pat sykiu pareikšdama pasiti
kėjimą Lewis’o vadovybei CIO 
unijoms.

Taryba pareiškė:
“Nors mes, kaipo D. N. Y. 

Industrinių Unijų Pild. Tary
ba negalime imti atsakomybės 
užgirt nei katro prezidentinio 
kandidato, mes pareiškiame, 
kad mes remiame John L. Le
wis’o vadovybę ir jo pasmer
kimą dabartinės administra
cijos.

“Mes sakome, kad pasuki
mas Amerikos j karo politiką 
yra tiesioginiu paneigimu di
džiumos Amerikos žmonių 
troškimo.

“Mes sakome, kad persekio
jimas darbininkų unijų ir jų 
vadų per išvirkščią panaudo
jimą anti-trust įstatymų; davi
mas pilnos paramos atakoms

PARDAVIMAI
Nepaprastai žema kaina parsiduo

da vienas keturių šeimynų mūri
nis namas, ant Nassau Avenue. Dvi , 
krautuvės 
davota. Du blokai nuo subvės.

Taipgi parsiduoda du dviejų šei
mynų su viena krautuve mūriniai 
namai, pilnai išrandavoti, ant Nas
sau Ave, arti subvės. Kreipkitės į: 
R. H., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (257-9) 

akrų ūkė, 20 
akrų miško, 
12 kambarių

telefonas; mūrinis 
tvartas, 8 melžiamos karvės, 5 pri
augančios, 1 geras arklys, elektrinis 
pieno šaldytuvas, 30 tonų šieno ir 
visi reikalingi įrankiai žemės apdir
bimui. Ūkė randasi 1% m. nuo mie
sto, ant valstijos kelio. Sutinku 
mainyti ir ant namo mieste, jeigu 
būtų Worcesteryje. Kaina $5,000. 
Priežastis pardavimo yra, kad vy
ras mirė, sūnus gavo valdžios dar
bą, tai vienai moterei sunku užlai
kyti. Mrs. Paulina Grenevich, Hills
ville Spencer, Mass. (255-257) 

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat.mus be jokio mokesčio.

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

Lietuvių Rakandų Krautuve 
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis. .
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai *
GRAND CHAIR CORPORATION 

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
PETRAITIEN® ir ŠONAI, Biznio Vedėjai

409 ir 436 Grand St. Te]t gv 7.3451 Brooklyn, N. Y

ant Wagnerio Darbo Santykių 
Akto ir ant Algų ir Valandų 
Akto; Dies Komitetas, ir rė
mimas generalių reakcinių at
akų prieš visus socialius ir 
ekonominius darbininkų atsie- 
kimus; ir leidimas visu plotu 
naikint Amerikos liaudies tei
sių ir civilių laisvių, nėra pro
grama, kur būtų verta orga
nizuotų darbininkų paramos.”

Po paskelbimo kariuomenėn 
šaukimo numerių pereitą an
tradienį, ė en trale New Yorko 
raštinė, 331 Madison Ave., ga
vo 15,000 šaukimų telefonu, 
klausiant numerių. Jiems lie
pė to klaust savo vietinėse ta- 
rybose-“board’uose.’’

CH4RLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai




