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Demokratiją Pasauly i kandidatam— Browderiui iišvien šmeiš

Kariniai Graikijos laivai

ir

Washington. — Anglijos 
atstovai supirkinėtojai karo 
reikmenų iš Amerikos pas
kelbė spal. 31 d., jog anglai

ITALIJA DAUG DIDES
NĖ Už GRAIKIJĄ

dar
ku-

Taigi ir michelsoniniai so
cialistai, kurie skaitėsi iki šiol 
“padoresniais” už grigaitinius, 
paspaudė rankas fašistams ir 

i/ s i jais susivie-

____ ____ __v. Bombiniai . . .
graikų orlaiviai kirto skau- Premjeras, “Palaidojo

KRISLAI
Dalyvaus. . .
Ką Jie Rems?
SLA Antrasis Aspkritys Da

vė Smūgį Jurgelioniui.
Ponia Jadvyga ir Ponia De

venienė.
Rašo R. Mizara

Aną dieną “Keleivio” name 
įvyko LSS IV-to apskričio kon
ferencija, kurioj, pasak “K.”, 
-buvo svarstyta : “Dalyvauti ar 
nedalyvauti ‘Lietuvai Gelbėt 
Taryboje’...” Pagaliau nu
tarta dalyvauti.

Kasgi toji “Lietuvai Gelbėt 
Taryba”? Tai taryba, kurią 
sudarė Amerikos lietuviai fa
šistai, klerikalai ir socialistai.

Kalbamosios tarybos, tikslas 
ne Lietuvai gelbėti, bet gelbė
ti Smetonai sugrįžti Lietuvon 
ir ją smaugti, kaip smaugė 
per virš 13-ką metų!

klenkalams ir su 
nijo!

Jie dabar yisi 
naująją Lietuvą ir josios liau
dį.

Fašistai renka aukas “pre
zidentui” Smetonai parsi
traukti Amerikon.

“Naujienos” su kunigų ir fa
šistų laikraščiais šaukiasi į 
Amerikos lietuvius aukoti sa
vo dolerius pas Hitlerį pabė
gusiems smetoniniams žvalgy
bininkams.

Keleiviniai socialistai dabar 
nutarė paduoti rankas tiems 
lietuvių tautos priešams 
veikti *su jais išvien.

Jeigu socialistų tarpe 
yra bent vienas žmogus, 
riam ištikrųjų rūpi lietuvių 
tautos reikalai, tai jiems rei
kia žinoti sekamas:

Lietuvoje visi doresni social
demokratai veikia iš vien su 
tarybų vyriausybe.

’Inžinierius St. Kairys dirl^a 
tarybų Lietuvai.

Prof. Purėnas yra Kauno 
Universiteto rektorius, — vei
kia išvien su naująja Lietuva.

Visa eilė kiti/ Lietuvos so- 
cial-demokratų arba jų prita
rėjų veikia išvien su tarybų 
Lietuva.

Jie nebėgo pas Hitlerį. Jie 
pasiliko Lietuvoje dirbti. Pas 
Hitlerį, pabėgo tik buvę žval
gybininkai, tik didžiausi lietu
vių tautos priešai.

Na, ir šiandien t.v. Ameri
kos lietuviai socialistai eina su 
jais išvien, žemina lietuvių 
tautos vardą, remia didžiau
sius Lietuvos priešus, Lietuvos 
liaudies smaugikus!

Verta pasveikinti : 
rojo apskričio konferencijos 
dalyviai. Toji konferencija į- 
vyko pereitą sekmadienį Law- 
rencuj.

Delegatai paaukojo iš ap- 
skričio iždo $150 visokiems 
visuomeniniamš reikalams — 
Susivienijimui auklėti, menui. 
Bet jie nepaskyrė nei vieno 
cento pabėgusiems pas Hitlerį 
smetoniniams žvalgybininkam.

“Tėvynės” redaktorius juos 
už tai dabar prakeiks! Bet vi
suomenė juos pagerbs!

Darbo žmomų 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai
sves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Sovietai Aptvirtina Savo 
Rubežių su Lenkija

Stockholm, Švedija.—Šve
dų korespondentas iš Berly
no praneša, kad Sovietai 
naujomis tvirtovėmis ap- 
drūtina savo pasienį palei 
rūbežių su vokiečių užimta 
Lenkija.

Amerika Pristato Angli
jai po 250 Karinių Or

laiviu per Mėnesį

Graikijos Karo Laivai 
Ir Orlaiviai Smarkiai 

Atakavo Italus
Graikai Sakosi Atmušę 60,000 Italy Armiją; Dvi Italy 

Kariuomenės Kuopos Numetė Ginklus ir Pabėgo

IlVlMU cz A <-z z

rugsėjo mėnesį gavo 250 ka- metė ginklus ir pabėgo., 
rinių lėktuvų iš šios šalies.

Lapkričio mėnesį Anglija ir orlaiviai atakavo italus 
tikisi gaut 300 amerikinių pietinėje Albanijoje. Grai- 
lėktuvų, o kitą-met vasarą nukirto žemyn vieną di- 
kas mėnesį jau po 600 karo 
lėktuvu iš Amerikos, t

Graikai Praneša: skaičių italų.
Athenai, Graikija, lapkri-j

čio 1.—Graikai turėjo pasi- džių smūgių italams Kala- 
sekimų besigindami nuo ita- mas upės klonyje, kelyje į 
lų sausumoje, jūrose ir ore. Janiną.
Jie atmušė 60 tūkstančių 
italų armiją. Dvi italų ka
riuomenės kuopos, užklup
tos graikų, persigando, nu-

Graikai atmušė italus į 
šiaurius nuo Janinos mies
to, atgriebė ten nuo priešų 
vieną kalvą ir pagrobė dau
gį italų ginklų ir amunici
jos.

Angly Laivynas Nuvijo Ita
lus nuo Graikijos Saly

Maskva. — “Raudonoji 
Žvaigždė” praneša, jog ita
lų laivai mėgino iškelt savo 
kariuomenę į Graikijos sa
las Kretą ir Korfų, bet an
glų karo laivai nuvijo juos 
šalin. .

i Lavai, Francuos Vice- •

Anglija Užsisakė už 
$50,000,000 Prekiniu 

Laivą iš Amerikos
Washington. — Anglija 

paskyrė 50 milionų dolerių 
pirkt prekinius laivus iš 
Jungtinių Valstijų ir užsi- 
sakyt naujų. Anglai nori 
gaut likusius nuo praeito 
pasaulinio karo amerikinius 
prekybos laivus ir stengiasi, 
kad kelios laivastatyklos 
šioj šalyj būtų visiškai pa
švęstos būdavot Anglijai to
kius laivus.

Vokiečių submarinai pas
kutiniu laiku nuskandina 
vis daugiau prekinių Ang
lijos laivų.

delį italų orlaivį.
Graikų karo laivai smar

kiai bombardavo italų su
telktą kariuomenę pietinia
me Albanijos pakraštyje; 
atmušė italų armijos korpu
są Makedonijos kalnų fron
te.

Graikų kulkasvaidžiai iš 
tarpkalnių iškapojo didelį

Graikija turi 50,257 ket
virtaines mylias ploto ir 7,- 
197,000 gyventojų.

Italijos plotas, neskaitant 
kolonijų, yra 119,744 ket
virtainės mylios, ir ji turi 
per 44 milionus gyventojų, 
be Ethiopijos ir kitų už
grobtų kraštų.

Willkie Sako, kad Roosevel- 
tas Įvelty Šalį į Kary

New Bruswick, N. J., lap-I z z JL

SLA II- kričio 1.—Republikonų kan-
didatas į prezidentus Will
kie čia pakartojo, kad jeigu 
Rooseveltas taptų vėl iš
rinktas prezidentu, tai jis 
tikrai įveltų Ameriką į Eu
ropos karą. Willkie kaltino 
Roose veltą, kad jis labiau
sia rūpinasi ginkluot Angli
ją, -apleisdamas Amerikos 
gynimą ir amerikiečių rei
kalus abelnai.

Belgrąd, Jugoslavija, lap
kričio 1.—Šičia sužinota, 
kad Anglijęs laivai, pri
krauti ginklų ir amunicijos, 
visais garais plaukia į Grai
kiją, gabendami jai karinę 
pagalbą.

štai vienas iš Waterburio, 
Conn., laiškutis. Jį rašo mūsų 
viena skaitytoja, darbininkė 
moteris:

“Labai gerai aprašėte Kri
sluose apie p. Tūbelieiię. šiuo- 
mi prisiunčiu iš angliško dien
raščio iškarpą £pie ponią De- 
venienę 
atvyko iš Vokietijos drauge 
su ponia Deveniene. —R. M.), sivežė tas pačias baltas ran- 
Būtų gerai, kad ir ją aprašy- kūtes, 
tumėt, kas ji yra do kūmą. 1 Amerikos lietuviai fašistai iš-

“Kuomet ponia Devenienė bučiuos, jos pasigailėdami. . . 
gyveno Waterburyj, tai labai Devenių vardas yra susijęs ir 
buvo gašli ant dolerių. Josios su SLA reikalais...” 
tarnaitė turėjo poniutę apleist, | Dėkui, gerbiama drauge, už 
nes būtų beveik badu numini- laiškutį. Apie ponią Devenienę 
si. O kai važiavo į Lietuvą, | aš nerašysiu, nes tamsta para- 
tai pasmerkė visus Amerikos $ėte, kas reikėjo parašyti. Jei 
lietuvius už tai, kad jie esą ponia Devenienė į politiką ne- 
prasčiausi mužikai, nemoką sikiŠ, fašistinės smalos nevirs, 
ponų gerbt ir jiems rankų bu- kaip verda ponia Jadvyga, tai 
Čiuot. Girdi, vaikai čia, Ame-(apie ją iš viso mums nereikės 
rikoje, negalima auklėti,’ nes rašyti.

(Jadvyga Tūbelienė jie prastą pavyzdį gausią...
“Dabar toji pati poniutė at-

manydama, gal jas

Pa. Teismas Nukalti 
no 30 Parašų Rinkėjų 

Komunistams
Policijos ir Bosų {grasinti, 894 Piliečiai Buvo Priversti 

Atsaukt Duotus Parašus Komunistu Kandidatams

Pittsburgh, Pa.—Čionaiti-’nežinoję, už ką pasirašę, 
I nis teismas atrado kaltais kaip sako “Daily Worker”, 
30 žmonių, kurie rinko pi- kuris štai ką nurodo:

“Laikraštis Pittsburgh
Browderiui į Press paskelbė vardus pa

ir kitiems. Šie sirašiusių už komunistus pi-
jKanaiaaiam 

cūL'Cvice-ministeriš” pirai- žmongs> komunistų vadai, liečiu. Tada pasirašiusiems 
„“„LJfLoi ™ O„,„;(larbo unti’Į veikėjai, baltie- buvo ■ • grumojama išmest 

ji ir negrai, liko pripažinti juos iš darbų, jeigu jie ne-’ 
kaltais užtai, kad jie, girdi,!atšauks savo parašų; kai 

" i“apgavingai” perstatę daly- kurie jų ir tapo išmesti. Pas 
ką, prašydami piliečių para- visus pasirašiusius lankėsi 
šų komunistam kandidatam, miestų ir apskrities poli- 
Už tai jie atrasti kaltais cija. Daugelis jų buvo pa- 
76-šiais atvejais. | šaukti į grand džiūrės kvo-

Apskričio prokuroras pa- timus. Visi gavo laiškus nuo 
šaukė net 896 liudininkus kongresinės Dieso tyrineji- 
prieš kaltinamus parašų rin- mų komisijos su raginimais 
kėjus. Šie liudininkai buvo atsaukt duotus komunistam 
pasirašę už komunistų kan- parašus... Kai du iš dabar 
didatus, bet jie tapo pri- pašauktųjų 896 liudininkų 
versti atsaukt savo parašus nesutiko atšaukt savo para- 
ir pasakot teisme, būk jie šus, jie tapo areštuoti. Vi* 

= 'siem kitiem taipgi atvirai 
buvo pasakyta, jog jie liks 
areštuoti, jeigu pasakys tei
sybę, kad jie pasirašė už 

' ' komunistų kandidatus žino
dami, už ką pasirašo.”

Tarp žmonių, kuriuos tei-

ninkas Lavai pareiškė spau- ’ 
!“idai, kad “demokratija jau 

mirusi visame'pasaulyje” ir 
kad nėra ko Francijai vi-1 
suomet peštis su Vokietija.1 
Sako, šios dvi šalys gali 
sandarbininkauti ir iš tj>> 

t girdi, būtų nauda Francijai, 
Vokietijai ir visai Europai.

Du Anglą Jūrininkai Ba
davo 69 Dienas Valtyje;

3 Kiti Nusižudė
Nassau, Bahamas. — še

šiolikos pėdų ilgio valtyje 
atplaukė du pusgyviai An
gį jos jūrininkai, kurie bada
vo ir troško per 69. dįenas. 
?Jų laivą “Ango-Saxoną” vo
kiečiai nuskandino vande
nyne už 2,500 mylių nuo 
čia. Visą laiką po to šie 
jūrininkai gynėsi nuo bado 
mirties, valgydami jūrų žo
les ir kartais pasigaudami 
žuvį. Atsigert jie graibė lie
taus vandenį.

Jų laivui skęstant, septy
ni anglų jūrininkai buvo su
sėdę į tą valtį. Vokiečiai ta
da apšaudę juos iš kulkas- 
vaidžių ir taip nužudę du.•

Kiti du paskui, neatlaiky
dami bado ir troškulio, nu
šoko į jūrą ir prisi’girdė; 
vienas dėl tokių kančių pa
sipjovė.

Išliko gyvi tik George 
-Tapscott, 19 metų, ir Wil
bert R. Widdicombe, 24 me
tų. Pastarasis sverdavo 180 

kų darbo ministeris Aristi- ’ svarų, bet per 69 dienas su
dės Demetratos per ridio džiūvo iki 100 svarų iš viso, 
atsišaukė į Amerikos ir' visų 
bepusiškų ' kraštų darbinin
kus nedirbt jokių karinių 
reikmenų Italijai.

Kartu jis atsišaukė į Ita
lijos kareivius, kad atsisa
kytų kariaut prieš graikus, 
ir kad nebūtų įnagiais “im
perialistinių pamišėlių, Ro
mos plutokratų.”

DEPORTUOS BR0WDER10 ŽMON£ IŠ 
AMERIKOS J SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras R. H. Jackson spalio 31 
d. įsakė deportuot Rusijoj 
gimusią Reissą Berkmanai- 
tę Browderienę, atgal į So
vietų Sąjungą. Jinai yra 
žmona Earlo Browderio, 
Komunistų Partijos genera- 
lio sekretoriaus ir kandida
to į Jungtinių Valstijų pre
zidentus.

Browderiai turi tris vai
kus; du' gimę 1927 ir 1931 
metais Maskvoje ir vienas

1934 metais New Yorke. Vi
si Browderiu vaikai laiko
mi Amerikos piliečiais.

Browderiene buvo , areš
tuota rugp. 7 d. todėl, kad, 
girdi, ji neturėjo leidimo 
įvažiuot į Jungtines Valsti
jas ir čia gyveno ilgiau ne
gu leidžia ateivybės įstaty
mai. Ji per Kanadą atva
žiavus traukiniu į Jungtines 
Valstijas 1933 metais.

Jinai susituokė su Brow
deriu Maskvoj 1926 metais.

CHINAI PERIĄ KAI
LĮ JAPONAM

Hanoi, Indo-China.—Chi- 
nai jau visiškai išvijo japo- smas atrado kaltais už pa-» 
nūs iš Kwangsi provincijos, ragu rinkimą komunistam, 
kuri rubežiuojasi su francū- yra §je: Komunistų Partijos 
zų kolonija Indo-China. To- distrikto pirmininkas ir se- 
je provincijoje japonai pra- kretorius Charles Gwynn’; 
rado 74 tūkstančius savo komunistu kandidatas i 
kariuomenės: vienus chinai Pennsylvanijos seimelį Ge- 
nukovė bei pavojingai^ su-'orge Powers; CIO Jungti- 
žeidė, o kitus pasmaugė pa-.nės Elektrininkų ir Radio 
vojingos užkrečiamos ligos.1 Darbininkų Unijos lokalo 
Per mėnesį japonai neteko Į yiee-pirmininkas Logan 
daugiau kaip pusės savo ar- Burkhart, moterys veikėjos 
mijos, kuri buvo atsiųsta į Joana Poers, Ida Blakey, ir

SOVIETAI UŽGINČIJA, KAD 
JIE DUODA GRAIKIJAI 

KARO ORLAIVIŲ

GRAIKIJA ŠAUKIA PASAU
LIO DARBININKUS BOI- 

KOTUOT ITALIJA

Kwangsi provinciją. x
Chinų atakuojami, japo

nai taipgi kraustosi iš Ich- 
ang miesto, Hunan provin
cijoj.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė oficialiai perspau
dą užginčijo girdus, būk 
Sovietai nusiuntę Graikijai 
120 iki 150 karinių lėktuvų. 
Sako, jog tie girdai tai tik 
anglų paskleistas išmislas, 
be jokio pamato.

Pulkininkas Roosevelt Sako: 
Prezidentas Turi Slaptas 

Karo Sutartis

New York. — Pulkinin
kas Theodoras Rooseveltas, 
sūnus andai buvusio prezi
dento Theodoro Roosevelto, 
užreiškė, kad dabartinis 
prezidentas Rooseveltas tu
ri slaptas karo sutartis su 
Anglija bei kitomis šalimis.

Prez. Rooseveltas nese
niai užginčijo tokias savo 
karines sutartis; be(t pulki-, 
ninkas Rooseveltas šako, 
kad tas užginčijimas tai 
“tik tušti žodžiai.”

Athenai, Graikija.—Grai-

Bulgarai Užginčija Italy 
Laimėjimus Graikijoj

Sofija, Bulgarija, lapkr. 
1.—Bulgarai karo tėmyto- 
jai teigia, kad italai niekur 
giliau neįsiveržė į Graikiją 
kaip 10 mylių, rtors italai 
buvo pasigarsinę, būk jie 
jau 40 mylių įsibriovę į 
graikų žemę.

Bulgarų žiniomis, graikai 
gauna daugius 7 ginklų ir 
amunicijos iš Anglijos.

Flint, Michigan.—General 
; Motors automobilių fabri
kas skubiai stato karinius 
trokus Anglijai. ;

ITALAI SAKOSI ŽYGIUOJA 
PRIEŠ GRAIKUS

Italų Pranešimas:
Roma, lapkričio 1.—Italai 

pradeda apsupt Janiną, pra- 
monišką Graikijos miestą, 
30 mylių nuo Albanijos ru- 
bežiaus. Jie užėmė 79 kai
mus ir miestelius toj srityj.

v

r

Tai Jau Paprasta Istorija

Anglai sąko, kad jų orlai
viai seknųngiau bombar
duoją Vokietija, o vokiečiai 
skelbia, kad jų lakūnai dau
giau nuostolių padarę An- «• • • *

Hong Kong.—Perbėgo į 
tautinę Chinijos armiją 2,- 
000 chinų kareivių, kuriuos 
japonai buvo paėmę į savo 
kariuomenę Shantungo pro
vincijoj.

AMERIKOS ATSTOVYBES 
KARININKAI—SOVIETŲ 
, ARMIJOS SVEČIAI

Maskva. — Amerikos am
basados kariniai nariai ma
joras Iv. Yeaton ir kapito
nas J. Michela tapo pakvies
ti ir važiuoja kaipo svečiai 
į Raudonosios Armijos šau
lių diviziją Leningrade.

Kariniai Amerikos amba-

kt.
Teismas tęsėsi 4 savaites 

ir pusę.
Nuteistieji duoda apelia

ciją į vyresnį teismą.
Daily Worker atžymi, kad 

priešai nepajėgė išbraukti 
komunistus iš rinkimų sąra
šų Pennsylvanijoj, ir Komu
nistų Partija turės ten savo 
kandidatus Browderį ir ki
tus šiuose rinkimuose; bet 
senieji politikieriai keršija 
rinkėjam piliečių parašų, 
kuriais komunistai tapo no
minuoti rinkimam.

ANGLIJOS ORLAIVIAI BOM
BARDAVO NEAPOLĮ

London, lapkričio 1.—An- 
lų orlaiviai sėkmingai bom
bardavo italų žibalo sandė
lius ir kitus kariškus punk
tus Neapolyje, Italijoje';

............... (keršijo už tai, kad italų or- 
sądos nariai taipgi pakvie-(]aįvįai prisidėjo prie vokie- 
sti apžiūrėti lakūnų lavini
mo mokyklą Maskvoje.

Raudonoji Armija pasku
tiniu laiku rodo daug palan
kumo ženklų karininkams 
iš Jungtinių Valstijų atsto
vybės.

čių bombarduojančių Lon
doną. Visi anglų orlaiviai 
sveiki sugrįžo iš Italijos.

London. — Nuo rugpjū
čio 8 iki spalių 30 d. anglai 
sunaikino 2,483 Vokietijos 
orlaivius, o vokiečiai—895 

ORAS.—Šį šeštadienį bū- anglų orlaivius, kaip skelbia 
šią lietaus. Anglijos oro ministerija.
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Pradžios Mokyklos Sovietų 
Sąjungoje

“Darbo Lietuva” rašo:
“Tarybų Sąjungos moksleiviai, gerai 

pailsėję vasarą, vėl sėda į mokyklos suo
lus. Naujų mokslo metų pradžia yra 
šventė tiek vaikams, tiek mokytojams, 
tiek tėvams.

•

“Tarybų Sąjungoje liaudies švietimo 
srityje yra labai daug laimėta. Visur yra 
įvestas visuotinis pradžios mokslas. Jau 
visai einama prie dešimties metų moky
mo miestuose ir prie septynerių metų 
mokymo kaimuose visose tautinėse res
publikose. Tarybij Sąjungoje yra beveik 
38 milijonai moksleivių, o skaitant drau
gi su naujomis sąjunginėmis respubliko
mis; bus nemažiau kaip 40 milijonų mok
sleivių (1914 metais buvusioje carų Ru- 

•• sijoje buvo tik šiek tiek daugiau kaip 
astuoni milijonai moksleivių). Mokslei
vių žinios yra žymiai sistemingesnės ir 
gilesnės, mokytojo vaidmuo mokymo ir 
auklėjimo srityje žymiai pakilo.

“Nors ir kaip labai yra vertinami Ta
rybų Sąjungos mokyklos laimėjimai, bet, 
vis dėlto, nuo dabar statomų reikalavimų 
ji vis dar yra atsilikusi/* Mūsų mokyklos 
atestate pasitaiko spragų, moksleivio mo
kymo ir auklėjimo darbe vis dar yra 
daug rimtų trūkumų. Tie trūkumai jo
kiu būdu negali būti pateisinami, nes 
partija ir vyriausybė mokyklai yra sukū
rusi pačias palankiausias sąlygas: mok
slo įstaigų tinklas kasmet plečiasi, auga 
mokytojų armija, liaudies švietimo rei
kalams skiriamos didžiulės lėšos.

“Šiais metais mokyklos pradeda labiau 
parengtą darbą. Jau vien tik RSFSR 
šiais metais pradeda veikti daugiau kaip 
tūkstantis naujų mokyklų. Į mokyklų kla- 

.. sės įžengia 72,000 jaunų mokytojų, šiais
• metais baigusių atitinkamas mokslo įs
taigas ir kursus. Išleidžiama daugiau 
kaip milijardas mokykloms sąsiuvinių, 
įsigyta už 120 milijonų rublių mokslo 
priemonių ir už 78,5 milijonus rublių va
dovėlių. Vyresniųjų klasių moksleiviai 
šiais metais pirmą kartą gauna istorijos 
ir literatūros vadovėlius, parengtus pa
gal Darvino mokslą. Didelę, reikšmę tuii 
šiais metais pirmą kartą pradedamos 
taikyti mokslinių žinių įvertinimo nor
mos rusų kalbai ir matematikai pirmo
se septyniosb klasėse. Tuo padaromas 
galas skirtingiems vertinimams žinių, 
kas pasitaikydavo kai kuriose mokyklo
se. Taigi, didėja galimumai pasiekti tin
kamą mokymąsi ir jokiu būdu neleisti 
moksleiviams toje pačioje klasėje pasilik
ti antriems metams.

“Per rugpjūčio mėnesį įvykusį moky
tojų pasitarimą paaiškėjo, kad praėju
sių mokslo metų vaisiais, ypač rusų kal
bos ir matematikos dalykuose, pasiten
kinti negalima. Dabar, pačioje mokrlc 
metų pradžioje, vėl reikia liaudies švieti
mo organus įspėti, kad kovojant už tvir- 
tas ir nuoseklias moksleivio žinias, reikia 
padidinti jam keliamus reikalavimtis ir

• reikia kai ką peržiūrėti mokytojų verti
nimo srityje.

“Praėjusiais metais dažnai buvo ke
liamas klausimas mokyklą būtinai sieti 
su praktika, su gyvenimu. Deja, toliau 
nedrąsių eksperimentų nebuvo nueita. 
Kaimo mokyklos moksleiviai ir toliau 
mokėsi apie begemotą ir raganosį, o ne
simokė apie karvę, smulkiausiai tyrinėjo

“RSFSR liaudies švietimo komisariato 
vadovybė šių metų rugpjūčio pradžioje 
padarė nutarimą, kuris turi suvaidinti 
vaidmenį kaimų pradžios mokyklų per
tvarkyme. Mokyklų programa tuo tar
pu paliekama- ta pati. Tačiau visose kai
mų vidurinėse ir nepilnose vidurinėse 
mokyklose ryšium su programa įveda
mos privalomos ekskursijos ir praktikos 
pamokos žemės ūkyje. Be to, atsižvel
giant į vietos aplinkybes ir galimumus, 
organizuojami įvairūs rateliai,* būtent, 
žemės ūkio darbams tyrinėti rateliai, 
jaunųjų gamtininkų rateliai, rateliai že
mės ūkio mašinoms pažinti ir tt. Kitaip 
tariant, kaimo mokykla turi energingai 
ir rimtai rengti jaunimą kūrybingam 
kolchoziniam darbui ir nuo ankstyvos 
jaunystės žmones pratinti prie meilės že
mės ūkiui. Miestų mokyklos taip pat turi 
energingai pertvarkyti savo darbą, teikti 
vaikams praktinių žinių ir palenkti* juos 
į matematiką žiūrėti kaip į dalyką/tu
rintį reikšmę ir naudą kasdieniniame gy
venime.”

Pacituotoje ilgokoje ištraukoje dau
giausiai kalbama apie vieną didžiausiųjų 
Sovietų Sąjungos respublikų, būtent 
RSFSR.—Rusijos Sovietų Federatyvę 
Socialistinę Respubliką. Bet kas tinka 
jai, tas tinka ir visai Sovietų Sąjungai, 
visoms respublikoms. Visur mokslas yrax 
gilinamas, suaugusieji ir jauni verčiami 
mokytis, mokyklų tinklai .plečiami, mo
kytojų kadrai lavinami.

Lietuva, nors ji į SSSR įstojo dar vi
sai nesenai, šiemet taipgi nepaprastai 
energingai pradėjo vykinti mokslo pro
gramą gyveniman. Neužilgo apleistoji, 
paneigtoji smetoniškojo režimo tarybinės 
Lietuvos liaudis bus ne.ta, kokią bėgda
mas Smetona paliko!

“Vokiečiai Mus Priėmė Labai 
Žmoniškai..

“Draugo” korespondentas Berlyne 
(Vokietijoj) turėjo pasikalbėjimą su vie
nu smetonininku, dr. Pk Karvęlinu smetonininku, dr. IV Karvęlių^ kuris 
dabar yra pabėgęs pa<HitTerį—-podraug 
su visa eile žvalgybininkų ir kitų Lietu
vos liaudies priešų. Be kitko, dr. Karve
lis pareiškė:

“Vokiečiai mus priėmė labai žmoniš
kai...” (“Draugas” iš spal. 28 d.)

Mes visuomet sakėme, kad visus Lie
tuvos liaudies priešus riaziai priėmė la
bai žmoniškai. Priėmė juos iškėstomis 
rankomis.

Dabar santikyj su tuo kyla vienas 
klausimas? Klerikalai ir socialistai per 
ilgą laiką skelbė, būk komunistai esą 

* “Hitlerio draugai,” o jie,—klerikalai, so
cialistai ir fašistai,—jo priešai.

Jeigu į Vokietiją kada nors pabėgtų 
bent vienas Lietuvos komunistas, tai jį 
tuojau Hitleris nužudytų arba į kalėjimą 
uždarytų. Na, o klerikalus, socialistus, ir 
fašistus, pabėgusius pas Hitlerį, pastara
sis priima “labai gražiai.” Duoda jiems 
užlaikymą, suteikia jiems patarnavimų.

Akiregyj to, Amerikos lietuviai kleri
kalai, socialistai ir fašistai prašo Ame
rikos lietuvių visuomenę aukoti pas Hit
lerį pabėgusiems buvusiems smetoniš
kiems žvalgybininkams savo dolerius!

tiečiai ir darbininkai, pasiliuo- 
savo iš kruvinojo smetoninio/ 
fašizmo, paliuosavo politinius 
kalinius, pūdomus katorgose 
ir koncentracijose. Tuomet vi
si teroristai, priešakyje, su 
“tautos vadu”, fašistu A. Sme
tona smuko pas Hitlerį ant 
‘'burdo”, kad nepatekti atsa
komybėn prieš liaudies teis
mą. . . Tada ir užsienio fašis
tai ir fašistuėjhktis elementas, 
kuris slėpėsi pirmiau po kau- 

i ke veidmainystės, sukilo, kaip 
širšių lizdas, ginti visus bude- 

I liūs, apsitaškiusius krauju ne
kaltų darbinihkų.

Kod,ėl jie ,’ slėpėsi pirmiau 
nuo išeivijos esant gryno krau
jo fašistais ? Todėl, kad apT 
gaulingai išnaudojo darbihin- 

I kus saviems ‘tikslams, nuduo- 
' darni prijaučiančiais darbinin- 
! kams. Bet tikrenybėje, tai bu

vo tikri tarnai fašizmo. Jiems 
. Smetona siuntė savo “medu

lius”, kaipo/“kavalieriams” ir 
net kitiems 1 mokėjo pensijas 
iš Lietuvos Valstiečių išplėštų 
centų. Dabar jau jiems už
trūko toji melžiama karvutė, 
tai pradėjo visom 
bliauti ir šaukti, kad 
bėra Lietuvos!

Mes žinom, kad
niekur neišėjo, kaip buvo, taip 
ir yra toj pačioj vietoj, tik 
daug tvirtesnė. Tik ponų nėra 
tos klikos, kuri visą Smetoną 
sulaižydavo, ką liaudžiai pri
klausė. O pačiai 
išrūgos tekdavo.

Ponai išdūmė
Lietuvą apiplėšę,
mę aria, grūdus sėja ir links
mai dainuoja, kad tėvynė lais
va liko be ponų ir duoną tik 
tiems duos, kurie žemę ap
dirba ir visą produktyvį darbą 
atlieka, kultūriniai auklėja 
liaudį-—prapuls vergai, gy
vens tik draugai ir broliai; 
tvers naują, laimingą pasaulį.

Ot šičia visi isterikai visuo
se kraštuose ir suriko, kad 
Lietuvos jau > nėra, vietoj sa
kyti, kad vergijos liaudžiai 
jau nėra. r »

Kas gi Tie Isterikai? Iš 
Jie Susideda?

Kerenskis Rodo Liežuvį
Išblokštas iš Rusijos ponas Aleksan

dras Kerenskis blaškosi po kapitalistinį 
pasąulį, kaip rudens vėjas. Kol Franci joj J 
ir Anglijoj jis galėjo ramiai sėdėti, tai j 
ten .organizavo visokias “Rusijos vai- 1 
džias,” “armijas”. Dabar, kada ten or
laivių bombomis Ii ja, tai jis sėdi Ameri
koje, kaipo svetimšalis, vienok ir čia ra
miai negali būti.

Sekmadienį, spalių 20-dieną, “Į*I. Y. 
Times” išspausdino jo laišką, kuriame jis 
išniekina Sovietų Sąjungą, jos vadus, £o- ; 
litiką ir vis laukia bolševizmo griuvimo, į 
Greta to, tas ponas išvadina “agentais” i 
ir kitokiais* epitetais Amerikos darbo . 
liaudies vadus, William Z. Fosterį ir | 
EarI Browderį. Kaip' tai šlykštu! Po- , 
nas Kerenskis ėda Amerikos darbininkų 
uždirbtą duoną, gyvena mūsų pastaty- : 
tuose namuose, nešioja drabužius ir tuo 
pat kartu kolioja šios šalies darbininkų 
veikėjus!

įįįjjjįįjįį!

Jie tik asi ir

jas popiežius su visa savo ai*- 
mija mažesniųjų tarnų griež
tai priešinasi “Dievo” valiai, o 
laukia grįžtant kruvinojo ca
ro diktatūros. Taigi čia man

darbininkų skurdo ir ašarų, ir 
Jie nesigėdytų išlupt paskuti-! 
nį centą iš darbininko. Bile 
patenkinti savo gašlų gyveni
mą. '

pusėm 
jau ne

Lietuva

liaudžiai tik

pas Hitlerį, 
o artojai že-

Ko

tau-Klerikalai,— kunigija, 
tininkai, sklokininkai, socia
listai - ir dalinai laisvamaniai 
su visa savo spauda atsisuko 
prieš šiandieninę, Lietuvos, 
liaudies valdžią ir drauge 
prieš visą lietuvišką darbinin
kišką išeiviją. Gjhgaitines 
“Naujienos”, Michelson-gegu- 
žinis “Keleivis”, sklokiška 
“Naujoji' Gadynė”, tautinin
kų “Tėvynė”, SLA organas, 
su redaktorium K. Jurgelioniu, 
kuris jau anti 30 metų atgal 
užsitarnavo nuo p. Grigaičio 
mazgotės vardą. - Jis važinė
jant po J. Valstijas kunigams, 
Tumui ir Alšauskui, renkant 
aukas pas lietuvius Chicago j, 
atsiklaupė atlikt išpažintį už 
1905 m. revoliucijos 
tas nuodėmes! Kada 
stačiau klausimą p. 
čiui: Ką dabar sakai, 
apie Kl. Jurgelionį?
sake: “Ką sakysi apie maz
gotę ?” Tai buvo da prieš pa
saulinį karą, 1913 metais.

Dabar paėmus tautininkų 
spaudą: “Vienybę”, “Sanda
rą”, “Dirvą”, “A. Lietuvį” ir 
Tysliavos “Lietuvą”, visi kaip 
vienas yra akli tarnai fašiz
mo.

Tai argi mums darbinin
kams ne gėda turėti ką nors 
bendro su tokiais buvusiais 
mūsų vadais, kurie su ironija 
žiūrėtų į surengtąją kruvinąją 
puotą Lietuvos liaudžiai? Jįe 
to trokšta ir tam tikslui pri- 
gavingu būdu stengiasi išvi
lioti paskutinius centus aukų 
formoj šelpimui fašizmo.

Apie šitą mes, darbininkai,* 
rimtai turėtume pagalvoti.

čia aš suminėjau tik tas 
sroves, kurios veidmainingai 
save persistato kaipb progre- 
syvės - 
čios

padary- 
aš pa- 
Grigai- 
drauge, 
Jis at-

syvės - pažangios, tarnaujan
čios plačiai visuomenei; rody
damos žmoniįat kelią į tikrą
jį progresą. Ji£ nėra toki. Jie 
yra tik temdy'toijai ir klaidin
tojai plačiosios visuomenes.
yra 
tojai

mybos vertė sudaro apie 200 
milijonų lt. arba 85 nuoš. (iš
skyrus maisto pramonę) visos 
tų šakų metinės gamybos. 
Jau paleista į darbą visa eilė
įmonių, Kurios buvo sustoju- 

! suprasti tikintiems; artą, ku-'sios, k. a. tabako fabrikas 
rį kunigai skelbia dausose sė-! “Kontinentai”, stiklo fabrikas 
dintį, ar Romos papą Vatika-i “Elnis” Kaune, Valkininkų 
ne? Katras iš jų visagalintis?į kartono ir lignino fabrikas, 

Jeigu Dievo visos valdžios medžio dirbinių fabrikas 
skirtos ir jų turi pavaldiniai; “Sparteria”, Vilniaus popie- 
klausyti, tai kodėl visi kuni-1 riaus fabrikas ir kt. Apie mė
gai pryšakyje su papa, prieši-, tų pabaigą numatoma paleisti 
naši tokiai valdžiai, kuri yra į darbą Vilniaus radio apara- 
sąžininga dėl visos žmonijos, tų fabriką, kur bus pagamina-

* * *
Dabar paimsime klerikalinę 

srovę, kurios vadai save per- 
Sistato dvasiniais sielos kon
trolieriais.

šita dalis mulkintojų užsi
darius pačių darbininkų išsta-ikuri stengiasi prašalinti meto- ma per metus apie 10,000 ra- 
tytuose dievnamiuose, kala įįdas senųjų valdžių, stengiasi dio priimtuvų, ~ ........ _*
galvas visokias nesąmones, | padaryti žmoniją laimingą, • bus paleistas į darbą buik'._ 
kad tik sulaikyti nuo gilesnio1 jaukią, kad nebūtų tarpe jų fabrikas, Šiauliuose ChorožL 
protavimo pažint savo paver
gėjus.

Argi iš ten susirinkusių, už
pildančių tą vadinamą šventi- 
riyčiąj neatsiranda nė vienas, 
kuris, suprastų tą veidmainys
tę, iri ėmęs balsą pastatytų 
klausimą: Ar tu mums neme
luoji? žinoma, kad į rastųsi. 
Bet štai kame dalykas. Jie* iš
sidirba sau taisykles, kad 
jiems leistina meluot, plepėt 
visokias nesąmones. Bet klau
sytojams daryt pastabas ant 
klaidų, duoti užklausimus, 
griežtai uždrausta po mirtina 
nuodėme! Ir jeigu kas iš su
sirinkusių išdrįstų reikalauti 
pasiaiškinimo ant padarytų 
klaidų, tas skaitytųsi didžiau
sias atskalūnas, didžiausias 
bedievis, keliantis *maištą, 
raudonasis revoliucionierius.

Jie sako, kad visokia val
džia yra nuo “Dievo duota, ir 
jos reikia klausyti”. Tegul bū
tų ir taip, būtų galima sutikti, 
kad tas “Dievas” valdžias ski
ria ir jam nusikaltusias pakei
čia geresnėmis dėl visos žmo
nijos. Su tuom turėtų pilnai 
sutikti ir Dievo tarnai. Bet 
taip nėra.

Bet Romos Dievo pavaduoto-

priimtuvų, Radviliškyje 
stiklo 
ožic- 

kio odos dirbinių eilę metų 
neveikęs fabrikas, Palemone 
Markovičiaus vamzdžių gamy
bos fabrikas, Kuršėnuose bai
giamas statyti ir įrengti eter- 
nito stoginių Čerpių fabrikas 
“Molis”, taip pat varomi Skir- 

esančios j snemūnės cemento fabriko 
mūsų visos darbo liaudies va- statybos darbai. Be to, iiuma- 
dais. > Mes darbininkai jiems 
tikėjome, juos pasekėm kaipo 
vadus. Bet kur jie šiandienė 
Suėjo į vieną bloką visi; ver
kia visi kartu Lietuvos pabė
gusių budelių, kurie susitepę 
mūsų tėvų, mūsų brolių krau
ju, smuko į užsienį nuo liau
dies teismo.

Šiandien pačių darbininkų 
palaikoma spauda: “Laisvė”, 
“Vilnis” mums aiškiai nušvie
čia, ko verkia Smetonos, Zo
sės, Jadvygos, dvarponiai, 
buožės ir kunigai ir visas fa
šizmas, nutrenktas nuo dar
bininkų sprando. Jų graudūs 
verksmai nesugraudins užsie
nio darbininkus dėti aukas už- 
sodinimui išnaudotojų ant Lie
tuvos liaudies sprando. Jie 
mums pilnai pasirodė, kas jie 
yra ir ko verkia!

J. Ramanauskas.

darbo
prakaitu ir krauju

vampyrų, trokštančių 
liaudies 
tukti!

* * *
bus aišku, iš kokio 
susideda tos visęs

Dabar 
elemento 
aukščiau suminėtos srovės, ku
rių viršūnės nudavė

Žinios iš Laisvos Lietuvos

tomą šiemet atlikti įvairių fa
brikų bei įmonių - plytinių, 
tekstilės pramonės, durpynų 
kasyklų remontus, lentpjūvių 
ir linų išdirbinio įmonių pa
dvigubinti gamybą, padidinti 
muilo, geležies dirbinių ir ava
lynės gamybą, o ateinančiais 
metais ypatingai ^paspartinti 
e 1 e k t r i f i k acijos reikalus, 
įsteigti dar 14 naujų plytinių 
ir pradėti statyti savą celiulio
zės fabriką su metine gamyba 
50,000 tonų.

ŽUVIES ŪKIS LIETUVOJE
KAUNAS. — ‘ Prie Maisto 

Pramonės Liaudies Komisaria
to įsteigtas žuvies pramonės 
skyrius su tikslu pertvarkyti 
socialistiniais pagrindais Lie
tuvos TSR žuvų ūkį. Tam tik
slui visa LTSR teritorija bus 
padalinta į eilę vandenų ūkių, 
kurie bus išnuomoti žvejų ar
telėms neribotam laikui be 
mokesčio. Artelėse gaus pasto
vaus darbo per 1000 žvejų, 
daugiausiai iš neturtingiausių- 
jų žvejų tarpo. Už pristatomą 
valstybei žuvį bus nustatytos 
tvirtos 

gištruoti norinčius molc^f^’ statyti^

gavę švietimo liaudies komi
sariato pritarimą, pradėjo re-

MOKYKLOS SUAUGUSIEMS
KAUNAS. — Rugsėjo 30 d. 

Kaune buvo atidarytos pirmo
sios dvi Lietuvos TS Respub
likoje viduriniosios mokyklos 
suaugusiems: Kauno pilnoji 
vidurinioji mokykla (gimnazi
ja) ir Viljampolės nepilnoji 
vidurinioji mokykla (progim
nazija). Ta proga Profsąjun
gų rūmų salėje įvyko iškil
mingas šių mokyklų atidary
mo aktas, į kurį susirinko 
šimtai tų mokyklų mokinių-su- 
augusiųj.ų, svečių ir visa švie
timo liaudies' komisariato va
dovybė. Suaugusiųjų mokinių 
vardu kalbėjęs drg. Balkevi
čių pareiškė, kad tai,, ko ka-e 
įpitalistinėje Lietuvoje nebuvo 
padaryta per 20 metų, socia
listinė Lietuva padarė per 
trejetą mėnesių. Kapitalistinė
je Lietuvoje suaugusių švieti
mas, „kaip ir apskritai darbo 
žmonių švietimasis buvo stel
biamas, buvo atiduotas priva
čioms draugijoms, kurios savo 
išlaikymui iš mokinių lupdavo 
net iki 450 litų mokslapinigių 
už vienu? mokslo metus. Nors 
liaudis troško mokslo ir viso
mis priemonėmis jo siekė, ta
čiau dažniausiai visos pastan
gos atsimušdavo į kapitalizmo 
paruoštas kliūtis. , Ne vienas 
liaudies sūnus taip besiekda
mas mokslo, buvo džiovos pa
kirstas. Dabar kiekvienas gali
me dirbti ir drauge mokytis.

Viljampolė ligi šiol buvo be
ne labiausiai apleistas ir už
mirštas Kauno priemiestis. 
Kanalizacijo?, vandentiekio ir 
gatvių tvarkymo darbai buvo 

kur gyvena ' 20,000 žmonių,!rl Otavoje turėjo vaiką 
ligi šiol nebuvo nė vienos vi- # _
dūrinės mokyklos, nepastaty- jos sūnus jau turi 18 metų, metų amžiaus, 
ta nė vienos pavyzdinės pra- Jinai yra pilietė, 
džios mokyklos, į kultūros rei
kalus nekreipta jokio dėmesio. 
Viljampoliečiai mano, kad dėl 
to, kad čia gyvena daugiausiai 
fabrikų ^darbininkai ‘ ir bėd-

Spalių 1 d. suaugusieji moki
niai, apie 100, jau laikė įstoja
muosius ekzaminus į savo pro
gimnaziją. Visų veiduose di
dis džiaugsmas, kad galės 
dirbti, ir mokytis (pamokos 
vyksta po darbo valandomis) 
ir už mokslą nebęreiks mokėti. 
Tą pat dieną buvo atidarytos 
trys pagalbinės mokyklos su
augusiems Žaliakalnyje. Pra
šymų jau paduota per 300. 
Norinčių skaičiui dar padidė
jus, numatoma atidaryti dar 2 
pagalbines mokyklas tame ra
jone. Ligi šiol galėję į mokyk
las tik pro langus pažiūrėti, 
dabar darbo žmonės masiniai 
veržiasi vidun, ištroškę jiems 
ligi tol užgintos šviesos ir tie
sos.

Rūpinamasi at
ris Uosto žvejy

bą. Bis įsteigta žvejams mo
kykla ir trumpalaikiai kursai 
žvejams, vandenų prižiūrėto
jams ir brigadieriams. Apskri
tai numatyta pakelti nusmuk- 
dintą tiek vidaus, tiek jūrų 
žvejybą ir išvystyti žuvų ir 
žvejybos pramonę, šiemet nu
matoma sužvejoti ir pristatyti 
vartotojams apie 300,000 kg. 
žuvies, o ateinančiais metais 
jau apie pusantro ar du mili
jonus kilogramų.

Sovietinė Spauda Susidomė
jus Karu Graikijoje

Maskva. — Sovietų armi
jos laikraštis “Raudonoji 
žvaigždė” plačiai spausdina 
žinias apie karą tarp Itali- 

įjos ir Graikijos, o apie vo
kiečių oro kovas su anglais 

niomiš, per tris mėnesius Lie*- deda tik trumpus praneši- 
tuvos TSR pramonėje atlikti mus. Kiti Sovietų. laikraš- 
daugiausiai per organizayimo Į Čiai taip pat duoda kur kas 
darbai. Jau nacionalizuota daugiau vietos žinioms apie 
apie 500 įmonių su 29,000 dar- j italų-graikų karą, negu apie 
bininkų ir tarnautojų. Nacio- žygius Anglijos ir Vokieti- 
nalizuotų įmonių bendra ga- jos orlaivių.

PERSIORGANIZUOJA 
PRAMONE

KAUNAS. — Vietinės pra
monės liaudies komisariato ži-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija:
Prieš keletą metų aš ap- 

siženijau su moteriške, ku-

jis įgavo nuo savo motinos.
Įstatymas nurodo, kad 

'vaikai, gimę svetur ir at
vežti Amerikon, įgauna pi
lietybę nuo savo tėvų, jei
gu jie dar nesti sulaukę 21 

, kai tėvai 
įtampa šios šalies piliečiais. 

Kaip su joSnSūnum: ar jis Bet jeigu vaikas sulaukė 
irgi pilietis, ar'ne? / -21 metų amžiaus, kai tėvai

Uš paaiškinimą abudu tampa piliečiais, jis pats tu-
> ri tapti piliečiu gaudamas

dar merga būdama. Dabar

būsime dėkingi.

Lietuvoje visiems suteikiama 
teisė, mokytis,—viljampoliečiai 
suskato patys gyvai 
suaugusiems progimnazijos ir į Amerikon da: 
pradinių mokyklų steigimu

Atsakymas:
Tai-p, jūsų, žmonos sūnus,’

rūpintis kuris, matyt, buvo atvežtas—Gaila, bet “daina” per- 
vaikas, yra silpna, pasinaudoti* negale- 

šios šalies pilietis. Pilietybę sime.

Redakcijos Atsakymas

rife.
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Darbo Valstiečių Daina
(Eilėraštis, laimėjęs Dainų konkurso 50 lt.

premiją)
Mes grūdą j arimą sėjom, 
Mes laistėm prakaitu laukus. 
Dabar ir mums diena atėjo, 
Skaisti, kaip vasaros dangus.

Dainuot mums šiandien miela 
Tas džiugesio dainas, 
Su mum žmonijos siela— 
Didysis Stalinas.

Mūs raumenys tvirti, kaip plienas, 
Ir kaip krištolas—mūs širdis.
J darbą tad visi, kaip vienas!
Mūs rankoj plūgas nerūdys!

Dainuot mums šiandien miela... ir 1.1.
Tad sekim džiaugsmą ant arimu, 
Laukus papuoškime derliumi.
šiandien jau širdys mūs nurimo, 
Nes draugas Stalinas su mum.

Dainuot mums šiandien miela... ir t.t.

Apie Prof. Vytautą 
Bacevičių

Prof. Vytautas Bacevičius
Prof. Vytautas Bacevičius yra baigęs Pa

ryžiaus konservatoriją 1928 metais su diplo
mu aukščiausio laipsnio Premier Prix kaip
kompozitorius ir pianistas-virtuozas. Būda
mas Paryžiuje jis taip pat studijavo Sor- 
bonos universitete filosofiją. Nuo 1928 metų 
Bacevičius kasmet koncertuoja žymesnėse 
Europos sostinėse: Paryžiuje, Berlyne, Pra
hoj, Varšuvoj, Kopenhagoj, Kaune, Rygoj, 
Talline, Helsinky, etc. Jis dalyvavo Europoj 
Jr Pietų Amerikoj simfoniniuose koncertuose 
su įžymiais dirigentais kaip antai: Philipp 
Gaubert (Orchestre National, Paris), Nicolai 
Malko, Albert Wolff, Gregorie Fitelberg, 
I>eon Jongen, Antoni Bednaž, Medinš, Ka- 

- činskas, Juan Jose Castro, etc. Jo veikalai 
simf. orkestrui • buvo atlikti žymiausiuose 
Europos centruose ir Buenos Aires. Veika
lai fortepijonui yra išleisti Vienoj, Univer
sal-Edition ir Paryžiuje, Edition Heugel, Au 
Menestrel, žymiausi jo veikalai orkestrui 
yra: 2 simfonijos, kurių antra “Simfonia de 
la Guerra” (karo simf.) yra parašyta Bu
enos Aires, Simfoninė Poema (188 instru
mentų), opera “Vaidilutė” (3-jų aktų, 7 
paveikslų), baletas “Auštant,” baletas “šo
kių Sukūry”, Valse-Ballet, uvertiūra, Suita, 
Elektrinė Poema, 2 fortepijono koncertai su 
orkestru (lietuviškomis temomis), toliau ke
liasdešimt veikalų fortepijonui ir 7 moder
niški veikalai vargonams—jų tarpe 2 lietu
viškos dainos.

Bacevičius profesoriavo Kauno Valstybi
nėj Konservatorijoj nepilnus 10 metų, ves
damas fortepijono aukštesnįjį kursą, esteti
ka ir harmoniją (nekurį laiką ir kompozi- 

i ciją). •
♦ 1938 metais belgų valdžios pakviestas Ba

cevičius dalyvavo kaip Jury narys (teisėjas)
Tarptautiniame Pianistų Konkurse Brussely. 
Jis yra belgų karaliaus Leopoldo III karū
nos kavalierius ir apdovanotas Leopoldo III
karūnos ordenu.

1938 metais jis taip pat dalyvavo kaip

Armonistai ir kitoki muzikantai Londone eina iš vienos nuo orlaivių bombų 
slėptuvės j kitą ir duoda koncertus i slėptuves susibrukusiems londoniečiams. 
Viršuje matome vieną tokių vaizdų.

Nuotrupos Iš LMS IV 
Apskr. Konferencijos
TORRINGTON, CONN. — Pribuvus j Tor

rington miestelį ir besidairant, kurios vieno 
pastato durys veda į CIO svetainę, kurioje tu
rėjo kOnfertioti Lietuvių Meno Sąjungos 4-to 
Apskričio delegacija, susitinkame tarpduryje 
su bestovinčia viena drauge torringtoniete, be
laukiančia delegatų ir svečių iš kitų kolonijų. 
Su ja sumetus po žodį vieną kitą, kaip bemą

stant sugužėjo visi konferencijos dalyviai su 
svečiais, meną mylinčiais. Visi pilni ūpo su 
šypsena ant veidų. Tai puiku, tai jauku ras
tis tarpe tokių delegatų ir svečių ir klausytis 
jų minčių apie konferenciją.

įėjus į svetainės vidų Jautėmės dar malo
niau, kai namie, nes viskas dėl mūsų buvo pri
rengta ir veltui. Tai matot, pamaniau sau pats 
vienas: organizuoti darbininkai, unijistai at
jaučia ir lietuviškam judėjimui, meno plėtotėj, 
neėmė nei cento už svetainės naudojimą per

Iš LMS Chorų 
Gyvenimo

Hartfordo Laisvės Choro 
raštininkas J. Kazlauskas pra
neša :

“Laisvės Choras dabar pra
dėjo mokintis veikalą ‘Mie
ganti Liaudis.’ Manoma per
statyti apie pabaigą lapkričio 
mėnesio. Malonėkite prisiųsti 
20 kopijų ‘Lietuvos Dainos’.”

šeštadienį, lapkričio 9 d., 
LPG Kliubo Svetainėj, 324 
River St., Haverhill, Mass., 
Laisvės Choras rengia vaka
rienę su pamarginimais.

Klasikas Vincas Krevė-Mickevičius
Vincas Krėvė į lietuvių literatūrą atėjo po 

1905 metų revoliucijos. Atėjo iš šiaudinės pa
stogės, iš liaudies, šalis skendėjo sutemose. 
Vincas Krėvė savo galinga mintimi pakilo virš 
jų, pakilo ir švietė taką į laisvę.

Krėvė jau savo kūrybos pradžioje iškilo į 
tas viršūnes, kuriose viešpatauja arai, saulė, 
laisvė. Ir reakcijoje, kai audra plėšė bures iš 
jo rankų, jis dar tvirčiau įkibo į tas viršūnes. 
Ne, jis į sutemas negrįžo. Į Krėvės ‘Sutemas* 
sudėti kūriniai—tai negęstantis minčių auku
ras, tai literatūrinė simfonija. Krėvės kūry
ba gimdo laisvės ir kovos ilgesį. Joje įkūnyta 
didžiulė, kaip dangus, rašytojo meilė liaudžiai, 
žmonėms: “...Pamilau aš tas minias—rau
dančias, susopusias, tokias galingas, o taip 
niekinamas. Pamilau tas minias, nes jų valia 
galinga ir visa naikinanti, kaip viesulų smar
kumas”.

Kokios'krypties Krėvės “Sutemų” kūriniai? 
Vieni realistinės, kiti simbolistinės, treti fan-
tastinės—pasakos.

“Laimėjime” duotas audros piešinys. Kas gi 
toji nerimstanti audra? Kova už laisvę. Au
droje merginos rankose suplevėsuoja vėliava. 
Vėliava spindi žodžių žvaigždėmis: “Laisvė, 
lygybė...” Audra gaudžia, ūžia, siaučia. O 
po merginos “kojomis teka nauja saulė... 
Pasaulis bunda”. Epiloge audra nurimsta, nu
slūgsta. Tačiau dainius tebelaiko rankose ly
rą, ir vis trokšta skambinti apie laisvę. Audro
je dainius liko ir pats audra. Jis sušunka: 
“Kad taip dar kartą, dar vieną kartą atsi
kvėpus audros pūstelėjimu!. . . ”

“Senatvės mintyse” Krėvė pasakė karčią 
tiesą apie seną pasaulį, prakeikė civilizuotą 
žmogų—tigrą, kuris yra nepalyginamai žiau
resnis, begėdiškesnis už “Nibelungų giesmės” 
herojus. Juk ar ne šis žmogus trypia žydin
čius Europos laukus, griauna miestus, degina 
korifėjų veikalus?

Karas—tai siaubas, puiwas, gėda ir mirtis. 
Toki karo vaizdai Krėvės kūriniuose. Jis sa
ko: “žemė krauju paplukus, ašaromis upės 
pabrinkusios, oras dejavimų tvaną, o padan
gių erdvės vien mirtį ir sopulį gimdo”. .

“Dainavos šalies senų žmonių padavimai”— 
skambiausia ir gražiausia lietuvių literatūros 
simfonija.

Tai simfonija, kurioje virpa, plaka lietuvių 
liaudies širdis.

kai laisvei gręs.ė pavojus,, kai kryžiuočiai 
puolė Dainavos šalį, puolė tėvynę, liaudis bu
vo nenugalimas Herkulesas. Krėvės Meilužė 
—tai legendarinė riterė. Ji kovėsi prieš kry
žiuočius, kaip įniršęs liūtas. Ir ji mirė už

nesinį žurnalą “Muzika ir Teatras.”
Kadangi žurnalas buvo pasaulinio maš

tabo, tai išleidus 3 numerius subankrutavo.
1939-1940 m. Bacevičius turėjo koncertinę

lietuvių sekcijos pirmininkas Tarptautiniam 
Festivaly Londone “Societe International de 
la Musique contemporaine”, o 1939 metais

kelionę Argentinoj, Urugvajuj ir Brazilijoj. 
Pietų Amerikoj jis turėjo 17 koncertų di
džiausiuose teatruose Brazilijoj 4 koncer-

laiką didelį, iliustruotą mė

tus, Urugvajuj vieną ir Buenos Aires 12 
koncertų. Didžiausiam Pietų Amerikoj te
atre Colon B. Aires (5,000 vietų) buvo sim
foninio orkestro atlikta jo Elektrinė Poema. 
Kaip Europoj, taip ir Pietų Amerikos spau
da įvertino jį labai gerai.

PASTABA. —- Prof. Vytautas Bacevičius 
pirmu kartu pasirodys prieš Brook lyno lie
tuvių visuomenę “Laisves’* koncerte, lapkri
čio mėn. 10 d., Labor Lyceum Svetainėje.

tokias pačias pareigas ėjo Tarpt. Festivaly 
Varšuvoj. Taip Londone kaip ir Varšuvoj 
jis skaitė francflzų kalboj referatą apie lie
tuvių muzikos kultūrą. Bacevičius gyvenda
mas Kaune pasireiškė taip pat kaip peda
gogas, kaip kritikas ir žurnalistas. Jis ilgus 
metus rašė straipsnius iš muzikos gyvenimo 
lietuvių spaudoje—daugiausiai “Uetuvos ži
niose”, “Literatūros Naujienose” ir tt. Jis 
irgi leido kurį

gimtąją šalį, už liaudies laisvę Žanos de Ark 
mirtimi. Nekartą Lietuva matė siaučiantį juo
dą kryžiaus karo uraganą. Jis įėjo į istorijos 
gėdos lapus. Lietuvių liaudies kova prieš jį 
baigėsi garbinga Žalgirio epopėja.

Krėvė vienintelis rašytojas, kuris vaivorykš
tės varsomis įaudė į kūrybinio žodžio drobę 
mūšius prieš kryžiuočius. Koki prometėjiški 
jo herojai, herojai, kurie dėl laisvės nežinojo 
jokio svyravimo, jokios gėdos. Kai šviedrys 
pakliuvo į nelaisvę, jis prabilo: “Kalaviju ma
ne pavergėt, kalavijas mane tik ir išvaduoti 
gali”.

Krėvės kūriniai iš lietuvių praeities—gra
žiausia lietuvių „tautos istorija. Jis teisingai 
įvertino tų kunigaikščių rolę, kurie kartu su 
visa šalimi gynė tėvynę nuo kryžiuočių, nuo 
užpuolikų. Jo Margiris, net apsuptas riterių, 
nebijojo prabilti liaudies balsu: “Niekšas yra, 
kuris kovos metu priešui nusileidžia. Tik išga
ma gali pasirinkti vergo likimą”. Margiris sa-
vo herojizmu, savo drąsa, savo pasiryžimu ga
li prilygti Epton Sinklerio Džimmi Chiggen- 
sui. Džimmi Chiggens perėjo per kalėjimo 
pragarą ir karą. Džimmi (Chiggens paėmė į 
rankas laisvės idėjos bures. Jį sučiupo. Jį 
įkišo į rūsį. Jį kankino, rišo, kaip Prometėjų. 
Bet didvyris nepalūžo. Nepalūžo, nors kanki
nimas atėmė protą.

Krėvės Margiris, atsidūręs ties bedugne, ne
laukė, kol priešas jį pastums į tą prarają. Jis 
krito po savo durklo smūgiu. Jis nebijojo 
mirties, bet bijojo nusilenkti priešui.

Tokia Krėvės vaizduojama praeitis lietuvį 
skatina drąsiau pamilti laisvę ir žengti į atei
tį, į laimėjimą.

“Daina apie arą”—simboliškas kūrinys. Ko
kia jo pagrindinė idėja? Laisvė. Laisvė—gy
venimo saulė. Ir aras buvo galingas, kol ją 
turėjo. Tačiau, kai jis nusileido į žemę, kai 
pakliuvo į narvą, jis nusilpo, jis mirė. Mirė, 
nes iš jo atėmė laisvę. Kūrinio pagrindinė 
idėja ne tik laisvė, bet ir kova už ją.

Kas gali taip mylėti laisvę, kas gali, kaip 
aras, žiūrėti ir veržtis į viršūnes? Liaudis. 
Liaudis ir yra tas aras, įmestas į narvą. Liau
dis giliai įsirėžusi į žemę, bet savo mintimis 
ji lekioja padangėj.

Krėvės aro daina primena korifėjaus Mak
simo Gorkio sakalo giesmę. Gorkis liaudies 
veržimąsi, liaudies ilgesį, troškimą, pakilti 
virš žemės purvo atvaizdavo per sakalą, o Krė
vė per arą.

Nemažiau jaudinančios jo realistinės apysa
kos. Jose jis ryškiais, meistriškais“ bruožais 
nutapė kaimo buities vaizdą. Valstiečių darbas 
ir vargas, purvas ir ligos, šeimos disonansas 
ir nepertraukiama kova dėl nuosavybės, kuni
go galia ir vargdienio rūpesčiai—tai medžiaga, 
iš kurios Krėvė išaudė savo tviskančią drobę.

Krėvės veikaluose “Šiaudinė pastogė” galvo
janti, mokanti, kaip Galilėjus, 'suabejoti seno
mis tiesomis ir pasakyti nauja. Ar ne toks jo 
bedievis Vainoras? Ar ne toki jo valstiečiai, 
bernai iri mergos? Taip, jie turi savo išmintį,' 
Dėl tos išminties jie greičiau mirs, negu ją 
atiduos. Tai žmonės, kurie veržiasi į gyveni
mą su tokia meile, su tokia jėga, kaip aras į 
viršūnę. . .

Krėvė verčia literatūros vagą virš 30 me
tų. TojL vaga, kaip Nemunas, giliai įsirėžė 
į Lietuvos žemę. ' Ir ji niekąd neužšals.

Krėvė nuostabus liaudies kūrybos trubadū-
' (Tąsa ant 5-to pusi.)

visą dieną. Ot, kaip būt malonu matyti—dai- 
vis mintis skraidė,—kad Amerikos visa dar
bininkija šimtu nuošimčių būtų organizuota į 
unijas ir kitas pažangias, kultūrą nešančias 
organizacijas, koks tada būtų solidarumas, ko
kia didelė liaudies spėka .susidarytų pagerint 
gyvenimą, negręstų pavojus nei šios šalies de
mokratinėm tradicijom, kurias reakcionieriai 
dabartiniu laiku knisa iki pačių šaknų. Bet 
atsiminiau, jog pirmynžangai pasaulis duoda 
kelia.. .

Pasigirsta apyjaunio vyruko balsas: “Kon
ferencija prasideda”. Tai jau buvo apie kelios 
min. p( vienuoliktai vai. dieną. Paskui ėjo 
konferencijos prirengimas, raportų išklausy
mas iš skirtingų komisijų nuveiktų ir dar ne
nuveiktų darbų. Besiklausant pranešimų, kai 
kurie liko nustebintais gražiakalbyste mūsų 
Apskričio sekretorės Julės. Ji taip gražiai kal
ba apie organizatyvį veikimą, apie meną. O 
ji dar jaunutė amžiumi, ale apsukri, veikli 
LMS narė. Visi linki jai laimingo pasisekimo 
toj srityje, o mes išauklėkime dar daugiau to-, 
kių gabių jaunuolių, tokių Julių, tada matysi- 
me visuose miestuose po didelį chorą gyvuo
jant.

Taip atydžiai visi delegatai ir svečiai .klau
sėsi raportų iš abelno menininkų stovio, iš ve
damo kultūrinio darbo ir patiektų minčių, kaip
dar labiau būtų galima praplėsti meno jėgas 
šioje mūsų valstijoje, tuose lietuviškuose kai- 
muose-kolonijose, įtraukiant daugiau ir dau
giau jaunimo, neatstumiant nei paties senimo 
nuo chorų, nuo meno, kultūros plėtojimo!

Raportai neblogi. Iš apskričio valdybos dė
tų pastangų matėsi, kad stengtasi viskas atlik
ti planingiausiai, bet, va, buvo viena kita ne
atlikta problema, o vis tai dėl stokos tam tik
rų svarbių spėkų šiame apskrityje. Pagaliau 
iždininkas kai ką pamiršęs iš užrašų atsivešti, 
raportuoti. Na, tuoj jam pradėta duoti pipirų 
už tai. Bet kam čia ginčytis, juk žmogus už
miršo, o ne tyčiomis tą darė, taip ir pats iždi
ninkas prisipažino iš pat pradžios jo kalbos. 
Todėl finansinį stovį sužiūrės valdyba ir pa
skelbs spaudoje visų chorų žiniai.

Chorai pagirtinai gražiai gyvuoja. Narių 
vienuose mažiau, kituose kiek daugiau, viso 
keturi vienetai: trys chorai ir orkestrą. Finan
sinis stovis tvirtas. Tas parodo, jog kožna 
vienutė randa karštos užuojautos lietuvių liau
dyje, kuri uoliai remia chorus sulyg geriau
sios išgalės. Choram yra tvirti pamatai1 gy
vuoti ir tai pačiai liaudžiai dainuoti, ją suža
dinti, palinksminti sunkaus darbo valandose. 
Paties apskričio parengimai irgi buvę našūs. 
Iš buvusių parengimų patys chorai ir orkes
trą pasiėmė, rodos, po penkiasdešimkę ir apie 
tiek padėta į apskričio iždą dėl “lietingos die
nos” ir abelnos veiklos.

Neužmiršta nei. paties LMS. Centro Komi
teto darbų, leidimo gaidų ir operečių. Centro 
išlaidom paskirta dešimkė, o patys dalyviai 
nuo savęs vaišių laike sumetė $5.80.

Raportam užsibaigus jaunuolis W. Kubilius 
iš Brooklyn, N. Y. pateikė įdomią prelekciją 
apie meną ir kas mūs laukia ateityje.

Naujus sumanymus svarstant, nebebuvo ga
lima labai daug kas naujesnio nutarti dėl ap
ribotume menininkų spėkų. Mes jaučiame trū
kumą vedėjų, nors kiek daugiau jų turėjome 
praeityj, bet darbo aplinkybės juos, pasklaido, 
o nauji ne taip lengvai išsiauklėja. Todėl tas 
badas mus ir chorų skaičių sumažino, neteko
me Daina Choro New Havene ir Liaudies Vai
dintojų New Britaine.

Pereitas apskričio koncertas nebuvo tirštas 
gausumu programos, tai sekančiam, paskirta 
Laisvės Choras, Laisvės Stygų orkestrą ir 
vedėjas V. Visockis sutaisyt ką nors naujes- 

, nio ir pastatyt ant menininkų parengimų sce-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

Lietuvių Darbininkų Aido 
Choro sekr. L Urmon praneša:

“Choras jau turėjo surengęs 
6 dieną spalių vakarienę; bu
vo peranksti ir peršiltą—pa
sekmės nelabai geros. 24 lap
kričio turėsime žaislų vakarą. 
Gruodžio 15 sulosime veikalą 
‘Jaunikis iš Kauno.’ Nenuma
toma, ar galėsime suvaidint 
operetę, o antra, nei neturi
me.”

Drg. 1. Urmon nusiskundžia 
ir 1 Apskričio komiteto poel
giu. Sako, kad 1 Apsk. valdy
ba susidedanti iš didelio ir 
stipraus kaimyniško choro ir 
todėl mažesniems chorams pa
taria patiem rūpintis išauklė- 
jim u.

Mūsų manymų toks 1 Aps. 
valdybos nusiteikimas taisyti
nas.

Montreal Jaunimo Choro se- 
-kretorė J. Vilkelienė praneša: 

“Mūsų choras turėjo vasa- 
'ros metu atostogas. Tad veiki
mas buvo susilpnėjęs. Dabar 
pradėjom pamokas ir nariai 
sugrįžo į savo vietas, tik keli 
senesni—negrįžo, bet jų vie
tas užpildė jaunimas. Dabar 
tai tikrai choro didžiumą su
daro jaunimas. Nutarėm ruoš
tis prie koncerto ir vakarie
nės. Vėliau gal ką reikės pra
dėt naujo mūsų choro padi
dinimui.”

Baltimorės Lyros Choras ir 
LDS 25 kuopa rengia bendrą 
3-čią metinę vakarienę lap
kričio 17 dieną. Įvyks Lietu
vių Svetainėje, 857 Hollins St., 
Baltimore, Md.

LMS IV Apskričio konfe
rencija įvyko spalių 20 dieiMĮ. 
Ten dalyvavo ir LMS CK' pir
mininkas W. Kubilius. Jis su
grįžo pilnas ūpo ir netuščio
mis.

IV Apskritys paaukojo LMS 
desėtką dolerių, o Torringto- 
no Aido Choro nariai sudėjo 
Lietuvių Meno Sąjungai pen
kis dolerius ir aštuoniasdešimt 
centų. Tai labai graži auka.

Lietuvių Meno Sąjungos C. 
Komiteto vardu apskričio val
dybai ir Torringtono aidie- 
čiams ačiuojame.

Būtų labai gerai, kad ir ki
ti mūsų vienetai neužmirštų 
paremti Meno Sąjungą pini- 
giškai.

- Mūsų chorų sekretoriai pra
šomi dažniau informuot LM£ 
CK apie savo chorų veikalą: 
kokie veikalai yra lošiami ir 
kas manoma vaidint ateityj; 
praneškite apie ruošiamus 
koncertus, vakarienes, pas
kaitas, žodžių sakant, apie 
viską, kas rišasi su choro veik
la.

Pranas Pakalniškis, 
LMS CK sekr.

M
M

i
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Mūšy Didieji Istorijos Metai
(Tąsa)

69 STRAIPSNIS. Miestų darbo žmo
nių atstovų Tarybos sudaro šiuos vykdo
mųjų komitetų skyrius:

Finansų,
Komunalinio Ūkio,
Prekybos,
Sveikatos apsaugos,
Darbo,
Liaudies švietimo,
Socialinio aprūpinimo,

| Bendrąjį,
Planų komisiją,

• Kadrų sektorių prie vykdomojo komi
teto pirmininko ir, be to, sutinkamai su 
miesto pramonės, jo miestinio ir užmies
tinio ūkio ypatumais.

Vietinės pramonės,
žemės

j 70 STRAIPSNIS. Miestų darbo žmo
nių atstovų Tarybų skyriai savo veikloje 
priklauso tiek miestų darbo žmonių at
stovų Tarybos ir jos vykdomojo komite
to, tiek ir atitinkamo apskrities darbo 
žmonių atstovų Tarybos skyriaus.

71 STRAIPSNIS. Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio miesto darbo žmo
nių atstovų Tarybų skyriai savo veikloje 
priklauso tiek Vilniaus, Kauno, Šiaulių 
ir Panevėžio darbo žmonių atstovų Ta
rybų ir jų vykdomųjų komitetų, tiek ir 
atitinkamo Lietuvos TSR Liaudies Ko
misariato betarpiškai.

72 STRAIPSNIS. Pasibaigus darbo 
žmonių atstovų Tarybų įgaliojimams, jų 
vykdomieji ir tvarkomieji organai išlaiko 
savo įgaliojimus iki to laiko, kol naujai 
išrinktos darbo žmonių atstovų Tarybos 
sudarys naujus vykdomuosius ir tvarko
muosius organus.

VI SKYRIUS
Lietuvos TSR Biudžetas

73 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR vals
tybės biudžetas sudaromas Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų Tarybos ir jos pa
teikiamas Lietuvos TSR Aukščiausiajai 
Tarybai patvirtinti.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
patvirtintas Lietuvos TSR valstybės biu
džetas yra skelbiamas visų žiniai.

74 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba išrenka Biudžeto Ko
misiją, kuri praneša Aukščiausiajai Ta
rybai savo išvadas dėl Lietuvos TSR val
stybės biudžeto.

75 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR vals
tybinio biudžeto įvykdymo apyskaita yra 
tvirtinama Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos ir skelbiama visų žiniai.

76 STRAIPSNIS. Į apskričių, miestų, 
valsčių, apylinkių Tarybų biudžetus 
įskaitomos pajamos nuo vietinio ūkio, 
atskaitos nuo jų teritorijose įplaukiančių 
valstybinių pajamų, o taip pat įplaukos 
nuo vietinių mokesčių ir rinkliavų TSRS 
ir Lietuvos TSR įstatymų nustatyto dy
džio.

VII SKYRIUS
Teismas ir Prokuratūra

77 STRAIPSNIS. Teisingumą Lietu
vos Tarybų Socialistinėj Respublikoje 
vykdo Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teis
mas, apskričių ir liaudies teismai, o taip 
pat specialūs TSRS teismai, steigiami 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos nutari
mu.

78 STRAIPSNIS. Visuose! teismuose 
bylos nagrinėjamos dalyvaujant liaudies 
tarėjams, išskyrus specialiai įstatymo 
numatytus atsitikimus.

79 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš
čiausiasis Teismas yra Lietuvos TSR 
aukščiausias teismo organas.

Lietuvos TSR Aukščiausiajam Teis
mui yra pavedama visų Lietuvos TSR 
teismo organų teisminio darbo priežiūra.

80 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Aukš- 
čiausįjį Teismą renka Lietuvos TSR Auk
ščiausioji Taryba penkeriems metams.

81 STRAIPSNIS. Apskričių teismus 
renka apskričių darbo žmonių atstovų 
Tarybos penkeriems metams.

82 STRAIPSNIS. Liaudies teismus 
renka miesto, valsčiaus piliečiai visuoti
nės, tiesioginės ir lygios rinkimų teisės 
pagrindais slaptai balsuodami, trejiems 
metams.

83 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR-oje 
teismo procesas atliekamas lietuvių kal
ba: asmenims, tos kalbos nemokantiems, 
užtikrinama teisė su bylos medžiaga su

sipažinti per vertėją, o taip pat teisme 
kalbėti gimtąja kalba.

84 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR teis
muose bylos nagrinėjamos viešai, kiek 
įstatymo nėra numatytos išimtys, užtik
rinant kaltinamajam gynybos teisę.

85 STRAIPSNIS. Teisėjai yra nepri
klausomi ir klauso tik įstatymo.

86 STRAIPSNIS. Vyriausia priežiūra, 
kad visi Liaudies Komisariatai ir jų pri
klausomos įstaigos, lygiai kaip atskiri 
tarnybiniai asmens, o taip pat piliečiai 
tiksliai vykdytų įstatymus, Lietuvos 
TSR teritorijoje atliekama tiek TSRS 
Prokuroro betarpiškai, tiek per Lietuvos 
TSR Prokurorą.

87 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR Pro
kurorą skiria TSRS Prokuroras penke- 
riems metams. .

88 STRAIPSNIS. Apskričių ir miesto 
prokurorus skiria Lietuvos TSR Proku
roras, TSRS Prokuroro patvirtinimu, 
penkeriems metams.

89 STRAIPSNIS. Prokuratūros orga
nai savo funkcijas vykdo nepriklausomai 
nuo bet kurių vietinių organų, klausy
dami tik TSRS Prokuroro.

VIII SKYRIUS
Pagrindinės Piliečių Teisės ir Pareigos

90 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čiai turi teisę .į darbą, tai yra teisę gauti 
garantuotą darbą, apmokamą pagal jo 
kiekybę ir kokybę.

Darbo teisę užtikrina socialistinė Liau
dies ūkio organizacija, nepaliaujamas 
tarybų visuomenės gamybinių jėgų augi
mas, ūkio krizių galimybės pašalinimas 
ir nedarbo likvidavimas.

91 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čiai turi teisę į poilsį.

Poilsio teisę užtikrina darbo dienos su
trumpinimas didžiajai darbininkų dau
gumai iki 8 valandų, kasmetinių atostogų 
nustatymas darbininkams bei tarnauto
jams paliekant darbo užmokestį ir su
teikimas plataus tinklo sanatorijų, poil
sio namų bei klubų darbo žmonėms ap
tarnauti. ’

92 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čiai turi teisę gauti medžiaginį aprūpini
mą senatvėje, o taip pat susirgę netekę 
darbingumo.

Šią teisę užtikrina platus darbininkų 
bei tarnautojų socialinio draudimo išplė
timas valstybės lėšomis, nemokama medi
cinos pagalba darbo žmonėms ir plataus 
tinklo vasarviečių paskyrimas jiems nau
dotis.

93 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čiai turi teisę į mokslą.

Šią teisę užtikrina visuotinis privalo
mas pradžios mokslas, mokslo (taip pat 
ir aukštojo) nemokamumas, valstybinių 
stipendijų sistema didžiajai aukštojoje 
mokykloje besimokančiųjų daugumai, 
mokyklinis mokymas gimtąja kalba ir 
nemokamo gamybinio, techninio bei ag- 
ronominio darbo žmonių mokymo orga
nizavimas fabrikuose, tarybiniuose 
ūkiuose, mašinų—traktorių stotyse.

94 STRAIPSNIS. Moteriai Lietuvos 
Tarybų Socialistinėje Respublikoje sutei
kiamos lygios teisės su vyru visose 
ūkio, valstybinio, kultūrinio ir visuome
ninio—politinio gyvenimo srityse.

Galimybę įvykdyti šias moterų teises 
užtikrina suteikimas moteriai lygių su 
vyru teisių į darbą, į darbo atlyginimą, 
poilsį, socialinį draudimą ir mokslą, val
stybinė motinos ir kūdikio interesų ap
sauga, nėščiai moteriai atostogų suteiki
mas paliekant išlaikymą, platus gimdy
mo namų, vaikų lopšelių ir darželių tin
klas.

95 STRAIPSNIS. Lietuvos TSR pilie
čių teisių lygybė, nepareinamai nuo jų 
tautybės ir rasės, visose ūkinio, valsty
binio, kultūrinio ir visuomeninio-politi- 
nio gyvenimo srityse yra neperžengia
mas įstatymas.

Bet kokį tiesioginį ar netiesioginį tei
sių apribojimą arba, priešingai, piliečių 
tiesioginių ar netiesioginių pirmenybių 
įvedimą atsižvelgiant į jų rasinę ar tau
tinę priklausomybę, taip'pat visokį ra
sinio ar tautinio išskirtinumo ar neapy
kantos ir paniekos skelbimą—baudžia 
įstatymas.

(Bus daugiau)

Tik prisiminkim didžius 
įvykius.

Lietuva likosi išrišta iš re
težių ant visados. Tiek daug 
kovota, tiek daug rašyta, tiek 
daug knygų išleista ir išpla
tinta, kalbėta, agituota, aiš
kinta, važinėta, organizuota, 
prirengt liaudį prie šio įvykio.

Tiesa, apšvieta pagelbsti 
ir kasdieniniame gyvenime. 
Kaip liūdna žiūrėti į žmogų, 
kuris turi dar 18-to ar 17-to 
šimtmečio supratimą. O gy
vena 20-tame amžiuje. Toks 
žmogus klajoja po nesupran
tamą pasaulį. Griebiasi už vis
ko, už gyvenimo usnių, dagių, 
spyglių; ką vakar neigė, šian
dien garbina; kovoja tą daly
ką, ką vakar gerbė, kėlė auk
štyn ; šiandien keikia, plūsta, 
niekina, žemina, kaip įmany
damas. Reiškia, jo protas kle
joja ir kitus prie save nori pa
traukti.

Kad apsiginti nuo to kla-’ 
joklio protavimo, kad turėt 
istorinį laiko supratimą, kad 
nauji įvykiai nelauktai nepa- 
sigautų; reik skaityti gerą 
dienraštį, kaip “Laisvė” bei 
“Vilnis.” Be to, reik įstoti į 
ALDLD, kuri šiemet švenčia 
25 metų jubiliejų savo gyve
nimo. Tai draugija, kuri daug 
paskleidė apšvietos tarp lietu
vių, augštai pakėlė kultūrą

tarp lietuvių darbininkų, 
garbinga organizacija toli 
siekė ir už savo ribų su švie
sos spinduliais.

ALDLD yra didžiausia 
Amerikos lietuvių kultūros or
ganizacija ir įstaiga.

Kokia kita lietuvių organi
zacija ar įstaiga tiek )laug 
išleido tokių vertingų knygų, 
kaip mūsų Literatūros Draugi
ja? Tik dėką ALDLD, mūsų 
liaudis Amerikoj nepasiliko 
nuo kitų tautų darbo liaudies, 
o net kaip kuriuose atsitiki
muose kai kurias skaitlinges- 
nes tautas pralenkė. Tai ko
dėl neprigulėt) prie tokios gar
bingos’ organizacijos?

Šituos istorinius metus mū
sų tautai ir senai tėvynei ge
riausia atžymėt, tai įstoti į 
mūsų garbingą organizaciją, 
kuri neša mums apšvietą, kul
tūrą ir garbę.

Taipgi suteikia garbę ir va- 
jininkams, kurie verbuoja na
rius į organizaciją

Šioj keistoj pasaulio epo- 
koj tik mūsų progresyvė spau
da išlaiko teisingą liniją. Ne 
tik dienraščiai rašo teisingai, 
bet ir mūšų knygos teisingos, 
paremtos teisingu pažinimu 
gyvenimo nuotikių.

Verta būti nariu tokios gar
bingos draugijos!

Laiškas iš Sanatorijos

24
Md.

Drauge, jūsų

ši 
pa-

Dabar Pittsburghe eina di
džiausios lenktynės dėl rinki
mų lapkričio 5 dieną. Vieni 
kitus pasmerkia kaip galėda
mi. Spalių 24 dieną buvo ma
sinis susirinkimas Conroy mo
kykloje. Kalbėjo miesto ma
joras, valstijos senatorius, val
stijos darbo unijų atstovas, ad
vokatai ir kiti. Visi agitavo už 
demokratų partiją. Lietuvių 
dalyvavo gana skaitlingai. 
Bet daug yra biznierių ir jau
nų darbininkų, kurie nusista
tę balsuoti už republikonų 
kandidatą.

Dominiko Lekavičiaus šeima 
—sūnus, duktė, žentas ir anū
kas buvo išvažiavę svečiuosna 
į Waukegan, Ill., pas tetą 
(Petrauskus) ir sūnų Petrą Le
kavičių, kareivį. Išbuvo tris 
dienas ir sugrįžo laimingai.

Sekasi...
—Mano vyrui tikrai se

kasi! Vos tik vakar jis apsi
draudė nuo nelaimingų at
sitikimų, o jau šiandien jam 
nukrito plyta ant galvos.

Spalių 17 dieną laikytas 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimas buvo mažas. Nu
sitarta rengtis prie maršruto 
dėl Draugijos sekretoriaus D. 
Šolomsko. Taipgi nutarta par
sitraukti brošiūros “Teisybė 
Apie Lietuvą.” Gauta knyga 
ir jau baigiama nariams ati
davinėti. Tai puiki knyga!

Spalių 27 dieną Moterų 
Kliubas turėjo “card party” 
LDS name po numeriu 1320 
Medley St. Susirinko virš šim
tas žmonių. Visi gavo po do
vaną, katrie tik lošė.

Joe Kausevičius, 
našle Staruliene. 
civilį pas sūdžią. 
Jonas Daviat iš

Apsivedė 
našlys, su 
Šliūbą ėmė

Apsivedė
McKee Rocks su Helena Sar- 
penskaite.

Taipgi apsivedė J. Maka
ras su Dramekiūte. šliūbą ėmė 
bažnyčioje.

BAR ir GRILL 
LIETUVIU RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold -sxtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Binghamton, N. Y.
GERA VIETA SIUVĖJUI 

Drabužių Valytojai ir Pro
sy tojui Liet. Svetainės Name 

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

(256-261)

giminių, nė draugų. O antra, 
ir tie patys draugai baigia 
mus pamiršti.

Čia nedėliomis atvažiuoja iš 
Baltimorės busas, tai mūsų vi
sa sanatorija tą busą pasitin
ka. Jeigu pas kurį atvažiuoja 
lankytojas, tai tas linksmas ir 
laimingas. O kurie nieko ne
sulaukiam, jaučiamės apsivy- 
lę, net apsiverkiam.

Čion yra drapanų krautuvė 
ir kitokių mums reikalingų 
daiktų, gali sakyt, viskas pi
giau, negu mieste. Bet kaip 
neturime pinigų, tai į krautu 
vės langą pažiūrėję, turime 
užsimerkti.

Gerbiama drauge, širdingai 
jūsų atsiprašom, nenorime jus 
užgauti, bet kaip patarlė sa
ko, kada skęsti, tai ir už skus
tuvo griebiesi. Taip ir mes. 
Nors gana sarmatinamės, bet 
visas spėkas surinkę prašysim 
jus, draugute, gal kur per su
sirinkimą ar prakalbas paduo- 
tumėt įnešimą parinkti mums 
aukų dėl drapanų, arba kito 
ko. Mumi centas labai būtų 
reikalingas. Už tą viską mes 
sanatorijos lietuviai tartume 
j ūmi širdingą — draugišką 
AČIŪ.

Maloni drauge, meldžiam 
jūsų palaikyt už gerą šito laiš
ko turinį. Spaudžiam jūsų de
šinę. Draugiškai.

Sanatorijos lietuviai.
Peter Yankus,

State Sanatorium, 
Maryland, 
Pav. 6.

J. Greičius pardavė karčia- 
mą, kurią užlaikė ant Beaver 
Ave. Nupirko lietuviai nuo 
Soho, P. Burck ir Količius.

Spalių 26 dieną pasimirė 
M. Količienė, Prano Količiaus 
žmona, sulaukus 60 metų am
žiaus. Palaidota tautiškose ka
pinėse.

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridgc 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomia ir šventadieniais: 
10-12 ryte

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA 
GrabbHus-Under taker 

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. T.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Pastaba : Kiek laiko atgal, 
“Laisvėje” tilpo drg. P. Yan- 
kaus laiškas, prašant dienraš
čio skaitytojų, kad kurie .tuvi 
perskaitytų lietuvių kalboje 
knygų, gal padovanotų jas sa
natorijoj gyvenantiems lietu
viams. Parinkus keletą kny
gų, taip pat ir laišką, pasiun
čiau tiems nelaimės palies
tiems draugams ir iš jų laišho 
matys dienraščio skaitytojai, 
kaip giliai įvertina! tokią do
vaną tie, kurie jau patys neiš
gali knygos nusipirkti, o savo 
sielą, kaip ir kūną, jie trokš
ta kiek išgali penėti. Taip pat 
jie nusiskundžia su stoka dra
bužių. Jeigu pas ką randasi 
atliekamų šiltų drabužių, būt 
gerai, kad nelaimės paliestus 
žmones jais sušelptų.

K. Petrikienė.
Laiškas Skamba:

spalių, 1940 m.
State Sanatorium,

Gerbiama Drauge!
Turim už garbę jumi pasi

girti, kad šiandien aplaikėm 
nuo jūsų laišką ir knygas, už 
ką mes visi sanatorijos lietu
viai tariame jums draugiškai, 
širdingai ačiū.

Mano draugai tuojaus tas 
visas knygas išsidalino, išsine
šiojo—o man uždavė rašyti 
jumi padėkos laiškutį.

Gerbiama
siuntinys atėjo pilnoj tvarkoj. 
Daugelį kartų ačiū, ačiū ger
biama drauge. Ačiū, kad jūs 
pirmutinė atjautėte, aplankė
te mus su laišku ir prisiuntė! č 
knygas, šiaip da niekas laiš
kų neparašė ir nieko nepri- 
siuntė, gal da prisius, laukia
me. Jei kas ir daugiau pri
sius, tai mes ne tik per laiš
kus paačiuosim, bet ir per 
dienraštį parašysim^—-jumi vi
siems viešą padėką.

Jūs, turbūt, mus atjautė!, 
ka4 mumis čionai labai ilgu ir 
nuobodu. O da didžiausias 
liūdnumas, ateina ta nelaimin
ga žiema. Nors čia yra pasto
gės nuo lietaus, bet po tom 
pastogėm mes turime gulėti, 
kaip šuneliai ant lauko. Sako, 
kad mums tyras oras vaistas 
ir mes tik tuomi tyru' oku iv 
gydomės. Dėl mūsų ligos vais
tų nėra.

Labiausiai mus ilgina tas 
neturtas. Nors čionai valgį ir 
guolį gaunam veltui, bet dra
panas ir kitus gyvybei palai
kyti daiktus turime savo turė
ti. O iš to didelio ilgesio ir 
nuobodumo labai norisi rūky 
ti—bet ką rūkyti? Jei kuris 
kur gaunam cigaretą, tai da
linamės ir koki 5 parūkome. 
Daugumas iŠ mūsų, neturim nė' nežinoję/ už ką jie pasirašė.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Pora savaičių atgal ‘Pitts
burghe lankėsi Jungtinių Val
stijų prezidentas Roose veltas. 
Aplankė dirbtuves, kur dirba 
dėl valdžios plieną, taipgi, val
džios pastatytus biedniems 
žmonėms namus. Pasakė pra
kalbą ir įteikė raktus jaunai 
porai, kuri su trimis vaiku
čiais gyvena valdžios apart- 
mente ant Webster Ave. Po 
'tam išvažiavo į Youngstown,
Ohio.

Pittsburgho teisme dar te- 
beteisia 32 komunistus, kurie 
rinko parašus ant peticijos dėl 
uždėjimo kandidatų. Jau iš
klausinėta apie 1,000 liudinin
kų. Kožną dieną eina klausi
nėjimas nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vakaro. Daugelis liudinin
kų prisipažįsta, kad jie pasi
rašė ant peticijos, bet paskui 
prie Grand Jury užsigynė, būk

Lietuviui 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 
PETRAITIENfi ir ŠONAI, Biznio Vedė#

409 ir 436 Grand St. Tei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

t
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Brooklyn, N

plačiau. Jis savo idėja atitrūko nuo 
moralės ir įsmigo į švyturį—Staliną, 
įsmigo į laimingą kraštą—Sovietų Są-

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pienišku valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Sun. all day and night

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas Ir už prieinamą kainą.

Room,
Large Swimming Pool* Fresh Ar-
Water, Restaurant, Barber Shop,
Sleeping Accomodations.

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

PA.

Street

OPEN

RHEA

padavimuose”.

iiaOlill

naujoms idėjoms. Apskritai, 
orijos stabdžiai. Tokiais juos

Office Phone 
EVergreen 4-6971

nematysite 
kliube.

už tautinį išsilaisvinimą. Ir 
aušrą pranašavo.

Bus 
35c. 
die-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Būli- 
LLD 
taip- 
galū- 
sva r-

Managed by

TEITELBAUM

tai gyvai,

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Jeigu

PRANEŠIMAI S KITUR
WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 3 d. spalių, 7 v. v., 
252 E. Market St.r IWO ^vet. na
riai, malonėkite atsilankyti ir naujų 
narių atsiveskite. Kadangi dabar ju
biliejinis metas, tai naujiems na
riams įstojimas $1.00, gaus ir kny
gą. Seni nariai užsimokėję duokles 
gaus naują knygą. — Fin. Rast.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Ievas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

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 melai 
senai pasibaigė, o daug narių dar 
neužsimokėję duokles. Taipgi atei
kite atsiimti knygą, kurią dar ne
gavote. — Sekr. K. K. (257-9)

ALDLD 3-čio APSKRIČIO
KONFERENCIJA

Trečio Apskričio Konferencija 
įvyks lapkričio 17 d., 10 vai. ryto, 
243 Front St., New Haven, Conn: 
Prašomo kuopų prisiųsti delegatus. 
Delegatai renkami sekamai: Vienas 
nuo kuopos ir vienas nuo 10 narių. 
Kviečiame ir svečius dalyvauti. Tu-1 
rėsime daug svarbių dalykų aptarti, i 
— O. Visockienč, Org. (259-260)

PHILADELPHIA,
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)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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 
žinkite tikietus 
kai spalio 31 d. 
iš ko paėmę, tai palikite 

(257-9)

CHESTER, PA.
LLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

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

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bas ruošia metinį ir Padčkavonės 
Dienos balių. Bus leidžiama 2 kala
kutai. Lapkr. 23 d., 7 vai. vak. Kas
močių Svet, 91 Steamboat Rd. 
gera muzika šokiams. Įžanga 
Vaikams 20c. Prašome įsitėmyti 
ną.

LeVANDA^
FUNERAL PARLORS )

Incorporated /

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais.
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
Tel.: Glenmore 5-6191

Nuotrupos Iš LMS IV 
Apskr. Konferencijos 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nos, kad sužavėjus koncertų lankytojus, kad 
prajuokinus juos šiose sunkiose neramumo 
dienose. O sekanti Dainų Diena palikta su
tvarkyt dėl Vilijos Choro. Pateikta pastaba 
apskričio naujai valdybai,—tai plačiai, net iš 
vienuolikos narių, kad ji irgi daug dirbtų visų 
apskričio parengimų pravedime ir programos 
sutvarkyme. Linkėtina, kad šie sumanymai 
praeitų sėkmingiausiai.

Bene buvo stoka kalbos apie dramos gru
pių tvėrimą ten, kur negalima choram gyvuoti 
dėl neturėjimo vedėjų. Praeitis įrodė, kad 
New Britaine dramos grupė turėjo gražiausi 
pasisekimą, tik nustojo gyvavus. Ten reikalas 
atsteigti. New Havene tas pats reikia pada
ryti. Tai tas didysis apskričio komitetas turės 
griebtis už sunkaus darbo sutvėrimo bile kur 
vienos kitos dramos grupės.

Konferencijai pasibaigus, parodyta buvusios 
Dainų Dienos judami paveikslai. Kadangi tais 
paveikslais visi buvo pasitenkinę, tai ateityje 
jų daugiau bus pagaminta, ir gražesnių. Išro
do, jog Jonas Claus bus labai užimtas paveiks
lų ėmimu per kokį laiką. Jonai, lauksime iš 
tavęs dar daugiau patarimų, kad jie ateityje 
išeitų gražesni ir įvairesni.

Berods, torringtoniečiai, Aido Choras ir jo 
artimieji, kadangi čia laikyta pirmu syk tokia 
konferencija, delegatus ir svečius skaniai pa^ 
vaišino visiškai veltui. Todėl varde LMS 4-to 
apskričio konferencijos visiems kartu didelis 
ačiū. Keletas iš jų tėmijo konferencijos eigą 
ir ja buvo patenkinti.

Tai tiek tų nuotrupų susirinko iš konferen
cijos eigos spalių 20 d., 1940 m.

Konf. Koresp. V.

pradininkas ir progresyviškesnės kūrybos. Di
delis rašytojas liko dar didesnis. Jis pro sute
mas sugebėjo pažvelgti į priekį ir įsmigti į tą 
viršūnę, nuo kurios žvelgia į epochą didysis 
Romėnas Rollanas.

Visa tai atsispindi jo žodžių perle. Jis iš ro
mantizmo, iš simbolizmo, iš realizmo perėjo , į 
kritinį realizmą. Apysaka “Gėlės” ir “Jenero- 
lo tėvas”—šios srovės kūriniai. Jomis jis per 
savo personažus kritikuoja tikrovę ir iškelia 
jos dėmes, nesistengdamas nieko taisyti, lopyti. 
O gyvenimo vaizdavimas neigiamais bruožais, 
nerodant išeities, nesistengiant pataisyti, “pa
gražinti” esamą blogį ir yra kritinio realizmo 
esmė. * „ ■

Argi Krėvės apysakos “Silkės” toks pat rea
lizmas, kaip “Jenerolo tėvo”? “Silkėse” mergi
nos sielos portretas nupieštas tamsiomis spal
vomis: ji apgaudinėjo žydą vargdienį. Tačiau 
jenerolo tėvo asmenybė daug tamsesnė. Jo san
tykiai su liaudimi—santykiai priešo. Tatai jis 
pasakė savo lūpomis: “Kai aš buvau už carą, 
mane išdaviku vadinote, parsidavėliu...” Lie
tuvai apsivainikavus nepriklausomybe, jis ir 
vėl pakeitė savo veidą. Jis norėjo, kad jam 
liaudis nusilenktų. Nes jo sūnus—jenerolas! 
Liaudis nesilenkė. Tarp jos ir jo klasinis dis
onansas labai ryškus. To liudininkas gali būti 
Krėvės valstietis: “Kad savas smaugia, tai 
svetimam ir pats dievas liepė”.

Jenerolo tėvas morališkai yra miręs, gi “Sil
kėse” mergina tik suklydusi. Argi miręs gali 
prisikelti šviesiam gyvenimui? šit dviejų nei
giamų tipų esminis skirtumas.

“Gėlių” damų moralinė pozicija irgi tamsi. 
Krėvė per jas atidengė aukštų valdininkų šei
mos supuvimą. Jos gyvena rūmuose, bet jų 
siela merdi pelėsiuose.

Nuo 1906 metų, nuo savo garbingo literatū
rinio darbo pradžios, Krėvė sukūrė daug vei
kalų. Lietuvių tautos praeities vargai, rūpes
čiai, didvyriška kova, tėvynės troškimas nu
mesti tautinio pavergimo pančius,( “daina apie 
arą”—liaudį, “šiaudinės pastogės'’ ašaros, pa
pročiai, lietuvio sielos pasaulis ir miglota da
bartis,—visa tai jaudinančiai atskleidžia Krė
vės kūryba. Visi jo veikalai kupini humanizmo 
dvasios. Jis savo mintimis neatitrūko nuo mo
tušės žemės, nuo tėvynės, nuo liaudies. Nors 
jo mintis, kaip aras, skraido aukštai.

Tačiau kuo patarnauja pažangai toji Krė
vės kūryba, kuri sukurta ligi jo idėjinio persi
orientavimo? Kokį ji poveikį darė ir daro epo
chai? Ką liaudis joje gali rasti sau artimo ir 
brangaus?

Kova pribš kryžiuočius lietuvių istorijoje 
yra labai svarbus įvykis. Nes kryžiuočiai grio
vė kultūrą ir degino tėvynę. Nes kryžiuočiai 
neleido sušvisti 
jie buvo visos isy 
atvaizdavo Vincąs Krėvė savo “Dainavos ša
lies senų žmonių

Tėvynė merdėĮjo carizmo pančiuose. Buvo 
reikalinga kova 
Vincas Krėvė tą

Kaimas—Vinco Krėvės kūrybos pagrindinė 
tematika. Valstiečio santykiai su kunigais, so
cialinis neteisingumas, prietarai, tamsa, pa
pročiai, moters 
gija, lietuvio sumojus, bobulės vargai, ker
džius, savotiškas bedievis—visa 
spalvingai Vincąs Krėvė įkūnijo kaimo bui
ties vaizduose. O toks meno paveikslas žmogų 
idėjiniai organiz

Tokios idėjos, mokios mintys sklinda iš dešim
ties stambių Vinco Krėvės veikalų, sukurtų li
gi jo pasitraukimo iš senos pozicijos.

Šit kuo toji jo kūryba artima ir brangi lie
tuvių liaudžiai. I

Krėvės beletristika—tai daina, tai muzika. 
Jis—puikiausias lietuvių stilistas. Tai stilistas, 
kuris nuostabiu meistriškumu pasisavino ir iš- 
rpargino savo veikalus tautosakos perlais. Vin
cas Krėvė—talentas. Didis talentas. Vincas 
Krėvė—lietuvių literatūros sąžinė. Jis kartu 
su Didžiuoju Duonelaičiu ir žemaite priklauso 
Europai. Tokio rašytojo negali skaityti tik 
viena tauta.

Jo meilė laisvei, jo daina arui, jo “šiaudinės 
pastogės” vaizdai ir visas jo, minties kelias 
liudija, kad jis auto dafė gadynėje negalėjo 
idėjiniai nepasistumti į priekį.

Ne, negalėjo lietuvių literatūros stulpas 
remti melo, reakcijos. Jis savo mintimis, savo 
idėja’sušvito dar skaidriau, dar skaisčiau. Jis 
liko liaudiškosios srovės rašytojas. Jis liko 
rimtas kultūros ir taikos gynėjas bei kūrėjas.

Be Vinco Krėvės Lietuva būtų tamsesnė! 
1939 m. lapkričio 1-7 d., kalėjime.

A. Liepsnoms.

San Francisco, Calif,
RUž Trecią Partiją

Californijos valstijos La
bor’s Non-Partisan Lyga atsi
sako remti kandidatūras į 
p r e z i d e ntus Roosevelto ir 
Willkie. Lyga ragina John L. 
Lewis pradėt judėjimą už su
kūrimą Amerikoje veiklios 
trečios partijos, kuri apimtų 
darbininkus, farmerius, biz
nierius ir inteligentiją ir ne
būtų po Wall Stryto kontrole.

Lyga išleido sekamą pareiš
kimą :

“Mes pakartojame savo pa- 
sirįžimą neremti nė vieno kan
didato, kuris, mūsų suprati
mu, yra nusistatęs prieš dar
bininkus ir už karą. Pagal ši
tą mastą, Roosevelto rekordas 
neleidžia mums palaikyti jo 
kandidatūrą. Nors Willkie pa
skutiniais laikais pradėjo 
duoti darbininkams prižadus, 
bet bizniškas rekordas ir at
sižvelgiant į tai, kas jį remia, 
mums neremtinas šiuose rinki
muose.

“Mes pakartojame savo pa- 
sirįžimą galimai artimiausiu 
laiku kurt nacionalį judėjimą 
už nepriklausomą, progresy- 
višką politinę partiją ir ragi
name John L. Lewis vadovau
ti tokį judėjimą.” Rep.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths* Inc
29-31 Morrell

THE PRESIDENT

Vapor 
Room, 
tesian

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

Turkish Rooip, Russian

pavergimas, lietuvio psicholo

VARPO KEPTUVĖuoja pažangos linkme.
■

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

E D
17 įe'Ne'’

Klasikas Vincas Kreve- 
Mickevičius

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
ras. Tautosaka jo kūryboj iš naujo atgimė, 
suspindėjo. Jis savo sielos perlus kūrė kartu 
su liaudimi. Jis kūrė dainuojant vargo mer
gužėlei, verkiant našlaitėlei, krentant nuo žir
go berneliui. Liaudies ranka jo veikaluose la
bai ryški.

Argi toks rašytojas galėjo stovėti audroje ir 
tylėti? Argi toks rašytojas gali būti tolimas 
liaudžiai?

žmogaus mintys—amžinai tekanti, amžinai 
sruvenanti upė. Jų variklis—epocha. Teisin
giau : tos epochos visuomeniniai santykiai.

Didžiojo Romėno Roilano Žanas Kritofas 
klajojo rūkuose. Jis laukė, kada išauš nau
joji diena. Tačiau jis mirė jos neišvydęs. Ro
mėnas Rollanas laimingesnis: jis peržengė 
prarają ir spinduliuojančiu žvilgsniu įsmigo 
į naują gyvenimą. Jo plati minčių upė išsilie
jo dar 
Gandi 
Gorkį, 
jungą.

Romėno Roilano buvimas pasaulinėje litera
tūroje—tai saulės patekėjimas. Ir šioji saulė 
iš Europos dangaus niekados nenusileis.

Pirmaeiliai rašytojai susispietė aplink Ro
mėną Rollaną. Vieni persiėmė jo idėja, kiti 
kasdien prie jos artėja. Jie išdrįso tapti savo 
epochos Galilėjais. Jie išdrįso pasakyti: “Mes 
žengiame su istorija.”

Tai gilus ir didelis ideologinis persilauži
mas, persilaužimas, įvykęs visuotinės kapita
lizmo krizės ir Sovietų Sąjungos žydėjimo aki
vaizdoje. Tokio “sielos inžinierių” persirikia- 
vimo literatūros istorija dar nežinojo.

Vinco Krėvės ideologinis persilaužimas lie
tuvių literatūroje yra stambus faktorius. Nes 
jis žymiausias lietuvių rašytojas. Jis pažvelgė A
į gyvenimą, į epochą, į istoriją iš aukštesnės 
idėjinės pakopos. O kiekvieno “sielos inžinie
riaus ideolbginis pakilimas pakelia ir visą 
jo kūrybos reikšmę.

Didelės erudicijos meno ir išminties galva 
G. V. Plechanovas sako: “Karleilis savo gar
siam veikale apie herojus, didžiuosius žmones 
vadina pradininkais (Beginners}. Tai labai 
vykęs apibūdinimas. Didysis žmogus kaip tik 
ir yra pradininkas, nes jis mato toliau už ki
tus ir nori labiau už jkitus”. Toks pradininkas 
lietuvių literatūroje yra Vincas Krėvė. Jis pra
dininkas stipriųjų minčių. Jis pradininkas lie
tuvių tautos tauriųjų troškimų. Pagaliau jis

Kodėl Rooseveltas Parsikvie
tė Ambasadorius Namo?

Baltimore, Md.—Willkie, 
republikonų kandidatas į 
prezidentus, pašiepė prez. 
Rooseveltą, kad jis taip su
sidomėjęs, kas dedasi už
sieniuose, tačiau parsikvietė 
ir laiko namie šios šalies 
ambasadorių Bullittą iŠ 
Francijos ir ambasadorių J. 
Kennedy iš Anglijos. Tiedu 
ambasadoriai dabar savo 
kalbomis Amerikoj tik agi
tuoju vėl išrinkt Roosevel-

tą prezidentu, gaudami- at 
gas iš šalies iždo.

“Rooseveltas šiandien pa
laiko tik vieną ^Amerikos 
ambasadorių Europoj, tai 
Steinhardtą Maskvoje,” pa
žymėjo Willkie, šiuomi ypa
tingai norėdamas įgilti Roo- 
seveltą. x

Paryžius.—Trockistų va
das J. Doriot siūlo, kad visa 
vakarine Europa prisiimtų 
vokiečių vadovybę ir jų glo
boj įkurtų Europos Jungti
nes Valstijas.

Maskva. — Graikijos at
stovas duoda pranešimus 
Sovietų vyriausybei apie ei
gą karo tarp Italijos ir 
Graikijos.

Berlin. — Vokiečių spau
da rašo, kad Roosevelto iš
rinkimas trečiam terminui 
būtų žingsnis į diktatūra 
Amerikoje.

Berlin, spal. 31.—Pakran-. 
tines vokiečių kanuolės at
mušė karinius anglų grei- 
talaivius, kurie artinosi prie 
Belgijos

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)

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)

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)

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 ir naują knygą. Iki pasi 
matymo. Sekretorius. S. V.

(257-9)

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 di?*- 

ną kliubas minės metines sukaktu
ves duodamas genį ir skanią vaka
rienę. Kliubas yra vienintelis tarpe 
progresyvių, sutvartas iš 5 LDS

$A5°°

ROBERT LIPTON
Jeweler : ; Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avu.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

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

Siaučiame duoną per paštą i kitos mlesrus, specialiai greitai pristato.
Ant Jūsų pareikalavimo, patelksime Informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.Y.
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Šeštas puslapis Šeštadienis, Lapkričio 2, 1940
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NewWto^g^zfcfZlnloi Hillmano su Tammane 
Mitingas Menkas

Kova už Žemę
A. Mormile, 7 vaikų tėvas, 

per daug metų dirbo netoli 
namų esamą tuščią lotą ir jis 
jį išdirbo, įtrėšė, mylėjo jį, 
kdip savo maitintoją, nors už 
jį ir turėjo mokėt rendos. Pa
staruoju laiku, tačiau, jis pri
trūko išteklių mokėt rendą ir 
savininkas jam uždraudė že
mę dirbti, o kas dar aršiau, 
leido kitam žemės paviršių 
nukasti. Mormilei to buvo per
daug, jis pašaudė troko šynas 
atvažiavusiam išvest žemę ir 
už tai atsidūrė teisme.

Šiomis dienomis įvykusioj 
byloj perklausinėjamas Mor- 
milė parodė tiek daug meilės 
tam sklypeliui žemės, jog tuo- 
mi sujaudino teisėją, kad ta
sai atleido Mormilę ne tik nuo 
baudos už šovimą ir už turėji
mą šautuvo be 
dar pareiškė 
kad jis neturi 
jo nuosavybėn 
mę.

leidimo, bet 
apgailavimą, 

galios atiduoti 
tą mylimą že-

Vaikams ir Tėvams
Ateities žiedo mokyklėlė 

prasidės jau šiandien, lapkri
čio 2-rą, 2 vai. po pietų, 419 
Lorimer St. Mokytoja bus Li
lija Kavaliauskaitė. Vaikai 
bus mokinami lietuvių kalbos 
ir rašybos, taipgi dainų, ir 
abelnai meno - kultūros daly
kėlių. Smulkmeningas mokini
mo planas bus išdirbtas susi
rinkus mokiniams, ir tėvams 
suėjus mokyklon sykiu su ko
misija ir mokytojais. Tad visi 
atveskite savo vaikus.

Komisija.

Progresyviai Darbiečiai Neturėjo Nieko 
Bendro su Senagvardiečiy Mitingu

Gardene Spaliy 31 Dieną
Progresyvių Komitetas At- 

budavot Am. Darbo Partijai 
išleido pareiškimą, kuriame 
sako, kad pereitą ketvirtadie
nį po priedanga Amerikos 
Darbo Partijos surengtasis 
masinis mitingas Madison Sq. 
Gardene neturėjo nieko ben
dro nei su partijos eiliniais na
riais nei su Am. Darbo Parti
jos idėjomis, bet kad tai buvo 
“antras Tammanės mitingas”, 
kurį “i n ž i n i e r i avo Bosas 
Plynu” iš Bronxo su Hillmano 
ir Dubinskio parama. Pareis-i tonini ir 
Rime, išleistame spalių 31-mą,

neva esant Amerikos Darbo 
Partijos, tačiau yra niekas 
daugiau ar mažiau, kaip pra
moga inžinieriaujama Boso 
•Flynn.

“Kiekvienas iš pažymėtų 
kalbėtojų nuo demokratų vice- 
prezidentinio kandidato Hen
ry A. Wallace žemyn iki se
natoriaus James M. Mead yra 
demokratai. Tarp ?jų nėra nei 
vieno darbiečio.

“Sidney Hillman, David Du
binsky, Alex Rose, Luigi An- 

jų sėbrai nominavo
demokratų kandidatus Am. 
Darbo Partijos konvencijose 
verstinomis ir nedemokratiško
mis metodomis. Jų sandarbi- 
ninkavimAs su Tammane, kad 
padaryt Amerikos Darbo Par
tiją uodega demokratiškam 
vanagui dar kartą aiškiai pa
rodoma.”

D r.
Draugijos 

smagiai 
savo drau- 

k adau gi 
visuo-

Daugelis brooklyniečių 
vakarą gerai, pasivaišins 
Martin Luther’io 
vakarienėje ir. ten 
pasilinksmins su
gaiš ir pažįstamais, 
liuterięčių vakarienė 
met pasižymi turtingumu ge
ro maisto, gėrimų ir draugiš
ku priėmimu. Taipgi bus šo
kiai.

Vakarienė įvyksta šiandien, 
lapkričio 2-rą, Am. Pil. Kliu- 
bo salėse, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7 :30 va
karo. Bilietas $1.50. L. D.

“Progresyvių Komitetas At
bilda vot Am. Darbo Partijai 
nori visai atsiribot save nuo 
antrojo Tammanės mitingo, 
įvykusio šiandien Madison Sq. 
Garden e.

“Nors mitingas skelbiama

Po Šia Emblema Balsuosite 
už Samuel Burt

Gardeno Mitingo Vyriausiu Tikslu 
Bus Reikalavimas Civiliy Teisiu;

Įvyks Rytoj, Lapkričio 3-čią
“Didysis rinkiminis 

gas šį sekmadienį, 
3-čia. bus milžiniška 
stracija už žmogaus teises —
demonstracija prieš karą ir 
už civiles teises,” skelbia Ko
rn u n i s t ų Partijos Rinkimų 
Kampanijos Komiteto visuo
menei išleistas pareiškimas.

Komunistai sako, kad šis 
mitingas turėsiąs būti didžiau- 
sis Madison Square Gardeno 
istorijoj, kaip kad svarbus ir 
šis momentas, kuriame atako
mis ant civilių liaudies teisių

AMERICAN LABOR
Amerikos Darbo Partijos 

kandidatą j kongresmanus 
iš 14-to kongresinio distrik
to, New Yorke, kuris ten’ 
kandidatuoja prieš Tamma-

Pereito ketvirtadienio vaka
rą, Madison Sq. Garden sa
lėj, įvyko Hillmano su Du- 
binskin, talkininkaujant Tam- 
manei, po Am. Darbo Parti
jos priedanga tammaniečiams 
surengtas mitingas, kuriam 
pripildyt iš amalgameitų ir 
garmentiečių unijų žinioj 
esančių šapų, darbininkai bu
vo anksčiau iš darbo paleisti, 
ir tikietai buvo plačiai dalina
mi veltui. Man pačiam buvo 
siūlytą keli setai tikietų, nors 
nesu kriaučius. Maniau, kad 
tuo būdu bus salė perpildyta, 
kadangi tūlos organizacijos, 
kaip, pav., komunistai, perpil
do salę be specialūs bosų pa
ramos ir be veltui dalinamų 
tikietų. Tačiau nuvykus nuste
bau, kiek daug tuščių sėdynių 
galerijose ir visur tebespokso- 
jo tuščiomis. Išėjus iš mitingo 
spauda jau skelbė buvus 20,- 
000 publikos, bet man atrodė, 
*kad vargiai buvo ir 15,000.

Kalbėjo ir dalyvavo eilė De
mokratų Partijos viršenybėj 
esančių žmonių: Wallace, vi- 
ce-prez. kand.; Mead, gub. 
Lehman ir kt. Wallace sakė, 
kad "r‘nazių propaganda ir 
spaudimas veikia už išrinki
mą republikonų kandidato J.

V. prezidentu/’ Tas, žinoma, 
buvo taikoma Willkiui. Jis sa
kė, kad Willkie esąs “tuo 
žmogumi, kurio nori Hitleris.”

Senatorius Mead, kuris po 
piet viešbutyje New Yorker 
kalbėjo drabužių industrijos 
bosams, vakarop darbinin
kams, Hillmano - Dubinskio 
sušauktiems į Gardeną, kriti
kavo 
me į

Kandidatų Prakalbos 
per Radio

Ji

Willkio rekordą atsineši- 
darbininkus.

Buvęs.

3-čią/

Peter V. Cacchione, kandi
datas į Miesto Tarybą iš Kings 
County—Brook lyno — sakys 
prakalbą per radio iš stoties 
W0V (1100 k. c.) šį sekma
dienį, lapkričio 3-čią, 4:45 
vai. po pietų.

Robert Campbell, K. P. kan
didatas į Brooklyno preziden
tus, kalbės lapkričio 3-čios 
ryto 10 vai., iš stoties WCNW 
(1500 k. c.)

Muziejuje
sekmadienį, lapkričio

3 v/ po piet, Brooklyno
■ Muziejaus Skulptūrų salėj bū
simame koncerte dainuos 
Manhattan Choras, sudarytas 
WPA 
operų 
berto

pastangomis. Dainuos 
dainas. Diriguoja 

V. Sciarretti.
Al-

Penkių metų vaikas žaisda
mas degtukais pajėgė langų 
užlaidas namuose, 933 E. 
169th St., Bronx. Pasekmėj 1 
broliukas žuvo, motina ir ma
ža sesutė apdegė.

MIRĖ
Marijona Stankus (Bieliaus

kaitė), 45 metų amžiaus, 166 
Manhattan Avė., mirė spalio 
31, šv. Katarinos Ligoninėj. 
Pašarvota pas graborių S. A- 
romskį, 423 Metropol itan 
Ave., Brooklyn, N. Y. Bus pa
laidota lapkričio 4-tą, 2 vai. 
po pietų, Alyvų Kalno kapinė
se. Paliko nuliūdime du sūnus, 
Edvardą ir Albertą.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Brangūs Draugai ir Prieteliai!

Šiuomi pranešu jums, jog aš dabar esu susidėjęs su 
viena iš puikiausių ir didžiausių namų rakandų išdirbyste 
Brooklyne. Todėl aš esu tokioj pozicijoj, kad galiu pa
tenkinančiai patarnaut jums ir jūsų draugams.

Mes dabar išdedam parodymui pilniausią pasirinki
mą miegamųjų, valgomųjų ir gyvenamųjų kambarių, taip
gi naujausius baldus visokiems periodams.

Jūsų ankstyvas atsilankymas bus aukštai įvertintas.
Mūsų krautuvė yra atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.
Su Pagarba Jums,

JOSEPH ZAYAN

FAMOUS FURNITURE CO., Inc.
740 FLUSHING AVENUE ARTI BROADWAY,
Phone EVergreen 8-5465-6-7. Brooklyn, N. Y.

4
PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo draugų, Waitieku 
Urbaitj ir Joną Milišauską. Jie gy
veno Hartford, Conn., girdėjau, kad 
dar vis ten gyvena. Prašau jų atsi
šaukti arba kas žinote juos, praneš
kite jiems. Juozas Bulotas, 148 — 
10th Ave., New York City, N. Y.

(258-259)

miama Edelstein.

Keturiolikto kongresinio di- 
strikto, New Yorke, balsuoto
jai, atiduodami savo balsą šia 
emblema pažymėtiems kandi
datams, padės išrinkti taiką, 
liaudies teises ir darbo žmonių 
reikalus ginantį žymų unijistą 
Samuel Burt, kuris jau turi 
keliolikos kovingiausių vietos 
unijų žymiųjų vadų užgyni
mą, taip pat yra užgintas dau
gelio veikėjų iš kitų visuome
niško., gyvenimo sričių, tarpe 
tų ir kongresmano Marcanto- 
nio.

mitin-|mi šiame mitinge, kad milži- 
lapkričio Į niškoji

demon- clen salė būtų ne tik t 
ta, bet ir perpildyta.

Rinkimų Komiteto 
masis mitingas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 
Salės durys atdaros nuo 5 :30, 
mitingo pradžia 7 vai. vaka
ro. Madison Sq. Garden ran
dasi prie 50th St. ir 8th Avė.,
New Yorko mieste. Bilietai 44 
c., 55 c., 66 c., 83 c., $1.10.

Kalbės Earl Browder 
James W. Ford, taipgi 
kitų žymių kandidatų, 
n uos pagarsėjęs Negrų 
ras, ir paskilbęs solistas Mor- 
decai Bauman, grieš 40 gaba
lų benas. žodžiu, rengiama

Madison Square G ar
ei rip ii d y-

ren gla
jau šj 

3-čią.

PARDAVIMAI
Parsiduoda penkių kambarių na

mas už prieinamą kainą, taipgi val- 
fomųjų daiktų krautuvė, keturių 
utokarų garažas. Viskas puikiau

siam stovyje, nėra kompeticijos. 
Šiame miestelyje niekad nėra be
darbės, nes U. S. Rubber Co. su
traukia visą darbą čionai uždaryda
mi 21 dirbtuves kituose miestuose. 
Aš padariau gerą pragyvenimą per 
17 m., dabai’ turiu svarbią priežas
tį parduoti, kurią sužinosite ant vie
tos. Prašome kreiptis pas St. Urbe- 
lis, 36 Olive St'., Naugatuck, Conn.

(258-260)

Mateušas Simonavicius
Gražiai Įrengta Susiejimams . ĮstaigaK?

Pagerbs Kandidatę

kam-

BROOKLYNEI A.

Užuojauta Radijušui of

Vien tik šokiams

Įžanga 40c
įt

BUS ŠOKIAI dar

Po Koncerto
F. W. SHAUNS

1
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Bessie Polonsky, žymi 
veikėja ir K. P, kan- 
į kongresmanus iš 

kongresinio

Ensemblis “Aidbalsiai”, vadovaujam as kompozitorės Bronės Šalinaitės. Tai 
aukščiausiai muzikoje išlavinta lietuvių grupė Amerikoje. “Aidbalsiai” dainuos lie
tuvių liaudies dainas ir duos operetišką aktą iš čigonų gyvenimo.

tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi- 
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

* .

K

REIKALAVIMAI
Reikalinga viduramžė moteris 

prižiūrėti namą, pageidaujama, kad 
suprastų angliškai ir galėtų atsa
kinėti telefoną. Gąus kambarį, val
gius ir mėnesinę algą. Dėl daugiau 
informacijų prašome rašyti arba 
asmeniškai kreiptis sekamu antra
šu: L. K., 427 Lorimer Street, Broo
klyn, N. Y. (259-261)

lėtojai pasinaudos šia proga
i pareikšt savo protestą prieš
žmonių teisių paneigėjus ir / didelės ir gražios iškilmės šios 
prieš Amerikos kara«n įtrauki- nepaprastosios rinkimų 
mo kamandierius dalyvauda- panijos užbaigai.

“LAISVĖS” KONCERTAS

Un- 
mai 
lie- 

a-
Un-

i*

. Iššaukė Lakūnus
Laivyno flezervo Bazė, vei

kianti buvusiame Floyd Ben
nett Orporte, gavo i?š Wash- 
ingtono įsakymą iššaukti kari
nėn tarnybon 60 oficierių ir 
225 orlaivininkus, visus esa-

' mus 3-me ir 4-me būriuose, i paruošiama sąlygos įtraukimui 
Pirma grupė bus iššaukta lap- šalies į karą. Jie sako, kad vi- 
kričio 1-mą, 2-ra gruodžio 1- si taikos^ir civilių laisvių my- 
mą, o 3-čia sausio 1-mą.

Apie trečdalis iššaukiamųjų 
esą veikiančių oro linijų lakū
nai, kurie nesitikėję iššauki
mo.

Tuojau įsigykite įžangos bilietus, užsitikrinkite sau 
sėdynę, nes sėdynės rezervuotos.

Nedėlioj, Lapkričio 10 (November)
Pradžia 3:30 valandą po pietų

Įžanga Koncertui
50c.J 75c., $1.00

BUS BROOKLYN LABOR LYCEUM
949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

“Laisvės” Koncerte Amerikos Lietuviai Turės Progą Išgirsti 
Genijų Kompozitorių ir Pianistų Vytautą Bacevičių. Jis Taipgi 

Yra Mokytojas. Muzikos Kritikas ir Žurnalistas 
** \

Mrs. 
moteris 
didatė 
10-to kongresinio distrikto, 
Brooklyne, bus pagerbta spe
cialiame pokilyje šį šeštadie
nį, lapkričio 2-rą, 1 vai. po 
pietų. Pokilis įvyks Hoffman’o 
restaurane, 1529 Pitkin Ave. 
Jį ruošia Nepartiųis Komite
tas,- susidaręs Mrs. Polonsky 
kandidatūrai paremti, kadan
gi jinai yra savo apylinkėj 
paskilbus kaipo kovotoja už 
geresnes mokyklas ir mokslą 
vaikams ir jaunimui, prieš 
aukštas pragyvenimo kainas, 
už taiką, ir tt.

Ir vėl užvakar teko 
priglaudus pasiklausyti 
viškos, pono Ginkaus 
mos, radio valandžiukės.

Šį sykį mūsų gerbiamas 
kulis nesakė: “gud yvin, 
frients!. . . ” Sakė gražiai 
tuviškai—“Heilo!...” Ir 
part kitko pranešė pafs
kulis, kad jį užpuolė agentai 
(veikiausiai slaptos policijos? 
—K.)—“Bet gaila, kad čia 
yra tokios tiesos, kad negali
ma ir-kalbėt ko nereikia”... 
—pridūrė pats Unkulis.

Todėl aš, Kugelis, ir 
keturi “grinoriai”, kurie
nam vienoje G r a n d s t ryčio ’ 
“plafauzėje”, ir kurie esam 
“sužavėti” ž i ovo Unkulio 
“gražia” lietuviška kalba ir 
viena išlauštu kraštuku plas- 
tinka, su kuria grojama len-' 
kiškas valsas — išreiškiame 
mes gilią užuojautą ponui žio-' 
vui Unkuliui, nukentėjusiam 
nuo tų “agentų”. . . Taipgi 
linkime geros ištvermės ir vi
so gero padėjėjui ((pasak pa
ties Unkulio) Vytautui Upa- 
rui, ir linkime ir toliau gar
sinį, kad f<Karalien6s angelai” 
šoka bažnyčioje, ir kad visas 
svietas teptųsix*expeleriu!..

Kugelis.

Nepaprastai žema kaina parsiduo
da vienas keturių šeimynų mūri
nis namas, ant Nassau Avenue. Dvi 
krautuvės — viskas pilnai išran- 
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)

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 11660 has been issued to the undersigned 
to sell beoz at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 132!) 
Halsey St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

PETER PHILBIN
1329 Halsey St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7977 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St.. Brooklyn, N. Y.

CHARLES’ |
UP-TO-DATE . H

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

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

Gerai Patyrė Barberlal

(SIIALINSKAS)

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Kiekvieną sukatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos '

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

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
. (Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

L1WUVSSK4
ERIflUSIfl DUON

XSCHOLES BAKING
532 Grafini Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KĘIKSUS.

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

ir
Tel.

j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į 
EVelrgreen 4-8802.

kitus miestus.
LUKOŠEVIČIUS




