
>š -fe vWftf <wW O

KRISLAI
Atsimenat?!
Tai Buvo Prieš 23 Metus! /
Žmonės, Kurie Save Nusi- 

nakino.
Minėtiniausia Diena.

• Rašo R. Mizara Į

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

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

i..............—

Tai buvo prieš 23 metus. 
Radijo klausytuvų tuomet 
dar neturėjome, žinias gaudy
davome tik iš dienraščių. Gau
dydavome godžiai, nes tuo
met, kaip ir dabar, Europa 
pleškėjo imperialistinio karo 
ugnyje.

“Sovietai paėmė valdžią Pe
trograde. ..” skelbė 
žinelė Worcester!© 
čiuose vėlai naktį, 
patapo 
galva, 
kilimai 
joje.. .

Tai buvo 1917 metų lapkri 
čio 7 dieną !. . .

trumpa 
laikraš-1
Leninas, 

naujosios vyriausybės Į 
Kerenskis pabėgo; su- 
reiškiasi visoje Rusi-

Kiek tuomet buvo mums, 
kurie dalyvavome socialisti- 
n i a m e j u d ėjime, džiaugs
mo !. . .

bolševizmo,—Lenino moks
lo,—tuomet dar nepažinome; 
buvome peržali ir perjauni. 
Niekas mums jo iki to laiko 
neskelbė. Bet vieną žinojo
me, kad bolševizmas,—reiškia 
darbo žmones, reiškia jų dau
gumą; reiškia, kad pirmą kar
tą pasaulio istorijoje darbi
ninkai ir valstiečiai didelį 
kraštą pradėjo valdyti!...

Bankai, fabrikai ir dvarai 
paimti visų žmonių nuosavy
bėn. Darbo žmogus patapo 
laisvas. Ten bus taika. Iš 
tamsios, ilgus metus paverg 
tos Rusijos, išeis saulėta, lai 

. minga šalis,—pavyzdys visam 
pasauliui!. . .

Tai buvo prieš 23 metus!
Tai buvo 1917 metų lapkri

čio mėnesio 7 dieną!
Tai buvo šalyje, kurioje Le

ninas gimė, augo ir darbo 
žmones mokino ir organizavo, 
ruošdamas juos būt savo kraš
to valdovais, savo ateities 
viešpačiais,—viso pasaulio iš
naudojamiems ir pavergtie
siems pavyzdys!. . .

Dėlto mes tą kraštą ir šian
dien vadiname: “Lenino že
mė”, “Lenino šalis’’, kaip ame
rikiečiai kad savo kraštą va
dina: “Jurgio Washington© 
žeme.’’
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Anglija Numato 
Dar Trejus Metus

Karo su Vokietija
London. — Kalbėdamas 

seime, Anglijos ministeris 
pirmininkas Winston Chur
chill lapkr. 5 d., sakė, an
glai laimėję istoriškai svar-

tame, kad anglai iki šiol ne
leido vokiečiam perkelt sa
vo armiją į Angliją. Bet, 
girdi, vokiečių kariuomenė 
dar gal mėgins persikelt per 
jūrų siaurumą ir taip už-

Churchill pranašavo, jog 
karas su Vokietija galės 
tęstis dar tris metus, iki 
anglai laimėsią. Jis teigė, 
kad per kelis paskutinius 
mėnesius sustiprėjo anglų 
karinės jėgos, ačiū gautiem 
iš Amerikos orlaiviam, ka
riniam laivam - naikintu
vam ir kitiem karo pabūk
lam.

Anot Churchillio, Anglija 
šiandien turi beveik tiek 
prekinių laivų kaip karo 
pradžioje. Vokiečių orlaiviai 
veik visai nepalietę kariniai 
svarbios anglų pramonės ir 
anglai sunaikinę tris kartus 
daugiau vokiečių orlaivių 
negu vokiečiai anglų.Koki mes esame laimingi, 

kurio gyvenome ir mąstėme 
prieš 23 metus ir gyvename ir 
galime būti liudininkais, kaip 
toji Lenino žemė per tąjį lai
kotarpį progresavo!

Pirmiausia buvo »Rusija. 
Paskui Ukraina. Paskui Gu
dija. Paskui—Kaukazo respu
blikos. Paskui...

O šiandien ? . . .
šiandien tąją Sąjungą jau 

sudaro net 16-ka respublikų!
Mūsų gimtasis kraštas, mū

sų tauta yra Sovietų Sąjun
gos dalimi.

Kas gali užginčyti, kad se
kamais metais nebus 20 respu
blikų? Kas gali užginčyti, kad 
sekamais metaią šiuo metu 
Sovietų Sąjungos nesudarys vi
sa Europa ?!

Tik paprasčiausias politinis 
tamsūnas, tik didžiausias obs?|Nes anglų, valdžia neduoda 
kurantas tegali tą užginčyti. Indijai n e p r i klausom vbės

Anglai Pasiuntė į Kator
gą Tautinį Indėny 
Vadą Panditą Nehru
Delhi, Indija. — Anglų 

teismas priteisė keturis me
tus katorgos kalėjimo tau
tiniam indėnų vadui Pan- 
ditui J. Nehru, buvusiam 
pirmininkui Indijos Kon
greso Partijos.

Nehru sakė indėnam kal
bas, ragindamas juos nemo- 
kėt Anglijai mokesčių, neit 
į anglų armiją ir nedirbt 
reikalingų Anglijai darbų.

GRAIKIJOS VYRIAUSYBE 
PATARIA ŽMONĖMS PER

DAUG NESIDŽIAUGTI
Athenai, G r a ikija. — 

Graikų valdžia didžiuojasi, 
kad graikai nepasiduoda 
italam, o narsiai kariauja; 
sako, gal užimsime ir italų 
karinį centrą Koritzą, Alba
nijoj; bet, girdi, perdaug 
džiaugtis dar jiereikia. Nes 
italai siunčia vis daugiau 
karo jėgų prieš Graikiją ir 
jai gręsia pavojus.

Kol kas dar įvyko tik pa
lygint maži susikirtimai 
tarp italų ir graikų, kaip 
įspėja Graikijos vyriausybė.

Vokiečiu Karo Laivas 
Atlanto Vandenyne Su
žeidė 2 Angly Laivus
New ;¥<A’k.„ — . An^lų lai

vai “Rangitiki” ir “Cor
nish City” pranešė per ra
dio, kad juos viduryje At
lanto Vandenyno užpuolė ir 
sužeidė vokiečių karo - lai
vas tokios rūšies kaip buvęs 
“Graf Spee.” Užpuolikas 
būsiąs vienas iš dviejų VO

Tai buvo prieš 23 metus!
Buržuazinis pasaulis naujo

sios santvarkos Rusijoje ne
pripažino. Lenino vyriausybės 
neužgyrė. Priešingai. Prieš ją 
kariavo. Ją jėga,—iš vidaus ir 
iš lauko,—norėjo sutriuškinti. 
Ją blokšdavo.

Bet Leninas sakė: Tai nie
ko, ateis laikas ir jie mus pri
pažins! Su mumis turės skai
tytis, nes mes išaugsime į jė-

Indijai n e p r i klausomybės 
nei tautinės laisvės.

*Už tokias kalbas dabar 
Nehru ir baudžiamas.
\ Areštuotas ir kitas ,tauti
nis indėnų vadas V. Bhave 
už tai, kad jis šaukė savo 
tautiečius nebendradarbiaut 
su Anglija šiame jos kare.

audros!. . .

Tai buvo prieš 23 metus!
Komercinė ir socialistinė

Numirė Azana, Buvęs Ispanu 
Respublikos Prezidentas
Vichy, Franci j a. — Mirė 

Manuel Azana, 60 metų am-
komercine ir sociansune - bnvefl antrasis ir n»q- spauda pranaSavo Sovietams l?la“8’, h“vęs antras‘s lr P®®

susmukimą. Pranašavo jai 
mirtj. f1

Pas lietuvius naiviausiu pa-j 
siro d ė “Naujienų” redaktoj 
rius. Sovietams jis davė laiko

(Tąsa ant 5-to pusi.)

kutinis Ispanijos Respubli
kos prezidentas.
•i Pabėgęs nuo generolo 

Franco, Azana atsistatydi
no iŠ prezidentystės 1939 m. 
vasaryje, Paryžiuje. *

PREZIDENTAS F. D. ROOSEVELT

Rooseveltas Gavo 
433 Rinkikus, o 
Willkie Tik 98

Demokratai Laimėjo ir Daugiau Kongresmanų
Prezidentas RooseyeltaA J e r s e y, North Dakota,

C. tz v • f

kietijos karo laivų, “Admi- antradienį tapo išrinktas South Dakota ir Vermont.
i rN i 1 tirt_____±. Ij_____ Y’____ _ ________ iJ____J_____ XX- J_______ral Scheer” arba “Luet- (trečiam prezidentystės ter- 

zow.” Užpultieji anglų lai-į minui didžia dauguma pilie- 
vai lapkr. 5 d. sakė per ra- čių balsų. Jis bus pirmas 
dio, kad vokiečių karo lai-1 Jungtinių Valstijų istorijoj 
vas juos vis dar apšaudo. | prezidentas trečiai tarny- 

“Rangitiki,” 16,698 tonų bai.
įtalpos, keleivinis Naujosios į Sykiu su Rooseveltu, to- 
Zelandijos laivas, buvo pa- kia pat dauguma balsų iš
verstas kariniu Anglijos rinktas Henry Agard Wall- 
transportu.

Kariniai anglų laivai, ly
dėjusieji šiuos du Anglijos' 
laivus, atsišaudė į užpuolusi 
vokiečių karo laivą.

ace į vice-prezidentus.

RINKIKAI
Rooseveltas gavo bent 433 

prezidentinius rinkikus, o 
Willkie tik 98, pagal iki šiol 
paskelbtas skaitlines.

266 rinkikų (elektorių) 
užtenka išrinkt prezidentą. 
. Kiekvienai valstijai pri
pažinta tiek prezidentinių

New Yorko valstijoj Roo~ rinkikų, kiek jinai turi tei- 
seveltas gavo 3,071,436 bal-'sę, pagal gyventojų skaičių, 
sus; Willkie, vepublikonų turėt kongresmanų Wash-' 
kandidatas — 2,747,279; lingtone, dar pridedant prie 
Pennsylvanijoj Rooseveltas!to skaičiaus du savo sena- 
—1,713,957; Willkie — 1,- torius. Prezidentinių rinki- 
481,845; Ohio Rooseveltas ku dabar, todėl, gali būti 
1,460,902; Willkie 1,357,947; 
Illinojuj Rooseveltas — 1,- 
106,718; Willkie — 941,614; 
Californijoj Roos.eveltas 

nuskandinta vienas karinis' ^23,258; Willkie 514,767;
Italijos laivas ir vienas Massachusetts^ Roosęveltas 
transportinis laivas mūšyje 504,137; Willkie 431,691; 
tie^ graikų sala Korfu. Ita-1 Indiari°j Rooseveltas 470,- 
lų laivus ten užpuolė keli ,882;. Willkie 464,651; Con- 
graikų kariniai laivai ir vie- necticute Rooseveltas 412,- 
nas anglų karo laivas. Su 648; Willkie 358,159. 
italų laivais nuskendę daug Keliolikoje pietinių 
jų kareivių ir mulų, kurie tijų už Rooseveltą balsavo 
buvo gabenami į Albaniją. Rur Ras didesni nuošimčiai 

piliečių negu čia įvardytose 
valstijose.

Pagal skaitlines gautas

Graikai ir Anglai Nuskandi
nę du Italijos Laivus

Budapest, Vengrija.—Ne
oficialiai pranešama iš Grai
kijos, kad sekmadienį buvo i

vals-

Garner, dabartinis Jung
tinių Valstijų vice-preziden- 
tas, visai nebalsavo šiuose šiuos žodžius berašant, už
rinkimuose. jRooseveltą balsavo virš 21,- 

000,000, o už Willkie virš 
17,000,000.

Rooseveltas laimėjo r in-Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas sakė, kimus 39-se valstijose; o 
kad sunkūs laikai stovi prie- (Willkie gavo daugumą balsų 
šakyj Amerikai; bet, girdi, tiktai šiose 9-se valstijose: 
aš vykdysiu tokią politiką j Kansas, Iowa, Maine, Mi- 
kaip iki šiol.

ANGLU PREMJERAS W. 
CHURCHILL PERSPĖJA 
AIRIJOS RESPUBLIKA

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas W. Chur
chill seime persergėjo Airi
jos Respubliką, kad jinai 
turėtų leist Anglijos karo 
laivam vartot vakarinės ir 
pietinės Airijos prieplaukas 
ir vietas, reikalingas anglų 
lėktuvam. Churchill primi
nė, jog Airija tebėra narė

Italai Pralaužę 
Graikų Metaxas 
Apsigynimo Liniją

Italai Praneša:
Roma. — Italų kariuome

nė pralaužė Graikijos Me
taxas apsigynimo liniją ir 
pasiekė Viosa upę, netoli 

i Janinos miesto. Toj srityj 
nė, jog Airija tebėra narė yi a nužygiavę 35 my- 
Anglijos imperijos7. Jis ^)as..n.L?° Albanijos sienos į
skundėsi, kad Airija, neleis
dama anglam naudotis jos Italu orlaiviai kartotinai v

prieplaukomis, a p s u n kiną l)ata^<e bombomis į gi aikų 
Anglijai kova prieš vokiečių! kanu°les. kalnuose j siaunus
submarinus, kurie skandina 
vis daugiau prekinių Angli
jos laivų.

nuo Janinos ir bombardavo 
svarbius karinius graikų 
punktus: / Floriną, Kastori- 
ją, Prevezą, Volo ir kt.

Graikai smarkiai ginasi; 
iMCV. iicucu pi aonauper 
“geležinį lanką” Graikijos 
fortų - tvirtovių aplink Ja
niną.

Italų lakūnai bombardavo 
graikų geležinkelius, vieš
kelius, kariuomenės sutel-

n • - • iv •! i p| vii diKdį hindi iy1<ii g sovietai Išreikalavo ra- bet italai prasiiaužė

liuosuot Dii Vengry 
Komunisty Vadus

Maskva. — Pagal Sovietų____
reikalavimą, Vengrijos vai ■[ iJmUs jr kariniu trokų eiles, 
džia išlaisvino vengrų ko- taip pat degino ir ardė 
munistų vadą Matą Rakosį Graikijos prieplaukas Pat-

Zoltaną Weinbergerj, ras jr pjreus.
Italai lapkr. 5 d. nukirto 

žemyn 11 graikų lėktuvų.

ir 
žymiausią veikėją Vengrų 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos. Rakosi buvo nuteistas 
iki gyvos galvos kalėti ir 16 
metų išvargo kalėjime iki 
paliuosavimo. Wein berger 
iškalėjo virš 15 metų. Jiedu 
buvo nuteisti už prieškarini 
ir revoliucinį veikimą.

Rakosi buvo komisaras 
Vengrijos Sovietų Respubli
kos, kurią priešai paskui su •

Italijos Orlaiviai Užmu
šė 13 Žmoniy Jugo

slavijos Mieste
Belgrad, Jugoslavija.

kos, kurią priešai paskui su-R'^ jSį °rl±į!L^ 
kriušino su pagalba “šelpė- ”a 
jo” Herberto Hooverio.

Rakosi ir Z. Weinberger.

užpuolė Jugoslavijos- nu.i-. ------ • «i
- — yį ' 

užmušė 13• t
miestą Bitolj; numetė į jį 

, 21-ną bombą; i
jau atvyko į Maskva. Juos žmo.nių’ suže,,d? 36’ * 
labai šiltai pasitiko Sovkrt, » *^’'Ž™ 3Ž± 
vyriausybė. ,K.m»„ist, Far- , “
tija, žmones ir spauda.

Italę Bombininkai Neatlai- 
džiai Naikina Salonika

531.
Po piliečių balsavimu, pa

gal konstituciją, tai rinki
kai galutinai išrenka prezi
dentą.
Demokratai Pravedė Dau
giau Savo Senatorių ir At

stovų į Kongresą
Per šiuos rinkimus de

mokratai pravedė 15 savo orlaivius, 
žmonių į Jungtinių Valstijų 
senatą, o republikonai 6.
Priskaitant p a s i liekančius kiečių orlaiviai smarkiai 
seriuosius senatorius, tai se- puolė Londoną, bet mažai 
nate tikrai bus bent 59 de- nuostolių tepadarė. Anglų 
mokratai ir 21-nas republi- orlaiviai bombardavo vokie- 
konas. Kiti 16 kandidatų į čių prieplaukas, 
senatorius iš abiejų partijų 
dar abejotini.

Į Jungtinių Valstijų kon
greso atstovų rūmą dabar 
išrinkta 182 demokratai ir 
95 republikonai. Yra dar 
158 abejotini kandidatai į 
kongresmanus iš abiejų par-

bininkai užmušė ir vieną 
jugoslavų generolą.

Salonika, Graikija. — Per__
penkias dienas desėtkai Ita-lg]ų 
Ii jos orlaivių kasdien degi-1 
no ir ardė šį graikų prie
plaukos miestą; sunaikino 
daug paprastų namų, bet 
nepataikė j žibalo, ginklų ar 
amunicijos sandėlius. Grai
kai nušovė aštuonis priešo

Italai Kitus Kaltina
Roma. — Italijos valdžia 

sako, kad tai graikų ar an
glų orlaiviai bombardavę 
Jugoslavijos miestą Bitolj 
tik, girdi, jie buvę perma- 
liavoti, kad atrodytų pana
šūs i italu orlaivius.

. . *■
■ ,------------------------------------

KAI KURIE LAIMĖJĘ 
RINKIMUS SENATORIAI

London, lapkr. 6. — Vo-

Athenai. — Italų bombi- 
ninkai iki šiol užmušė 291- 
ną nekariškį graiką ir su
žeidė 690.

Athenai, lapkr. 6. —-Grai
kai užėmė italų fortus arti
Kortizos, Albanijoj

Milwaukee, Wis.—Į Jung
tinių Valstijų senatą tapo 
išrinkti Wisconsine progre- 
sistas R. M. La Follette-ir 
republikonas F. H. Clausen. 
Pennsylvanijoj senatoriaus 
rinkimus laimėjo demokra
tas J. F. Guffey; Michigan 
ne —- demokratas Frank 
Fitzgerald ir republikonas 
Vandenberg; Montanoj 
demokratas B. K. Wheeler 
ir republikonas Cheadle.

, . fc. -

ORAS. — Vėsiau ir dali
nai
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Po 23 Metų
Šiandien, lapkričio 7 d., sukanka lygiai 

23 metai, kai karo nualintoj, carizmo pa
vergtoj Rusijoj darbininkai ir valstiečiai, 
vadovaujami Komunistų Partijos, paėmė 
valdžią į savo rankas ir Rusiją paskelbė 
sovietine respublika.

Trumpam straipsnyj aprašyti net pa
čius svarbiausius žygius, kuriuos Sovie
tų respublikos per tuos dvidešimts tris 
metus padarė, niekaip neįmanoma ir mes 
to nei nebandysime padaryti.

Užtenka priminti tiek, kad tame žemės 
plote, kur prieš 23 metus viešpataVo tam
sa, nepaprastas darbo žmonių išnaudoji
mas, tautų priespauda, šiandien ten dar
bo žmonės yra savo ateities viešpačiais, 
panaikintas žmogaus žmogumi išnaudo
jimas ir visos tautos, didelės ir mažos, 
broliškai, lygiai greta kita kitos laisvai 
kiekviena kuria savo kultūrą ir draugiš
kiausiai bendradarbiauja kita kitai padė
dama.

Sykį ant visados panaikintos klasės, 
panaikintos privilegijos, panaikinti luo-* 
mai. Pasiliko tik tai darbo žmonės, kurią 
naują visuomenę, — socijalizmą,—rody
dami kelią viso pasaulio išnaudojamie
siems ir pavergtiesiems j žmonišką gy- ? • - ' ■> 11 f ! • < ’ ’ ’vemmą.

Nei viena kita pasaulio valstybė žmo
nijos istorijoje nepadarė per tokį trum
pą, palyginti, perijodą tokio didelio pro
greso,—nei ekonominiame nei kultūrinia
me gyvenime,—kokį įvykdė Sąjunga, ku
rią šiandien sudaro 16-ka respublikų.

Jeigu iki šiol dar yra žmonių, kurie 
mano, kad be ponų ir fabrikantų nebūtų 
galima gyventi, nebūtų galima progre
suoti, tai jie turi pažvelgti į Sovietų Są
jungą.

Didžioji Lapkričio Revoliucija gimė 
pirmojo imperialistinio karo sūkuryj.

Šiandien pasaulį apėmė antrojo impe
rialistinio karo liepsna,—daug baisesnė, 
daug žiauresnė.

Iki šiol buvo daug “mokytų žmonių,” 
kurie skelbė Sovietų Sąjungą esant ne- 
kultūriška, tokia ir kitokia. Šių 
įvykiai aiškiausiai parodo, kur 
kultūra.

Kapitalistinis, senasis, pasaulis 
tas karo. Miestai deginami,- naikinami, 
griaunami, žmonės žudomi, meno ir kul
tūros centrai į pelenų krūvas verčiami.

Naujasis, sovietinis, pasaulis gyvena 
ramiai, laikosi taikos politikos, jo pilie
čiai kuria naują gyvenimą.

Tokios yra tos dvi kultūros!
Niekas, žinoma, negali užtikrinti, kad 

ryt-poryt Sovietų Sąjungai neteks ka
riauti. Jei tik priešas bandys ją pulti, ta
rybų respublikos piliečiai visi kaip vienas 
stos ją ginti. Tam tikslui yra Raudonoji 
Armija. Tam tikslui milžiniškos sumos 
pinigų skiriamos ginklavimuisi. Jei ne 
ginklavimasis, aišku, Sovietų Sąjunga 
šiandien dar greičiau žygiuotų pirmyn.

Po 23 metų Sovietų gyvavimo vienas 
dalykas žymėtinas: labai sumažėjo skai
čius tų “mokytų žmonių,” kurie prana
šautų jai mirtį. Reikia labai, labai tam
saus žmogaus, kuris išdrįstų nūnai pasa
kyti, kad socializmas Sovietų Sąjungoje 
bus sunaikintas, kad ten vėl užviešpataus 
kapitalizmas.

šiandien atsiranda vis daugiau ir dau
giau tokių žmonių, kuriė jau nesigėdina 
pasakyti, kad ne Sovietų Sąjunga žlugs, 
bet senasis pasaulis. ,

Tai visai logiškas toks protavimas.
Imperialistinis karas alina darbo liau

dį kapitalistiniuose kraštuos. Ar jūs ma-

dienų 
klesti

apim-

mo priespaudą? Ar jūs manote, kad ji 
ilgai toleruos kapitalizmą,—sistemą, ku
ri gimdo žmonių skerdynes ir nedarbus?! 
Ar jūs mdnote, kad ypačiai Eiuropos ka
pitalistinių kraštų darbo žmonės neseka 
Sovietų Sąjungos gyvenimo ir nepasimo
kins iš Sovietų Sąjungos darbo žmonių 
žygių, padarytų per tuos 23 metus? Klys
tų tas, kuris taip manytų.

Gal už mėnesių, gal už metų mes ma
tysime tarybas ir Vokietijoj, ir Franci- 
joj ir Italijoj, ir visoj Europoj. Tai yra 
labai galimas daiktas.

Tatai suprasdami, Sovietų Sąjungos pi
liečiai, linksmai ir entuziastingai minės 
Lapkričio Septintąją. Jie džiaugsis, o su 
jais džiaugsis kiekvienas protaująs dar
bo žmogus, kuriam tik rūpi pamatyti 
gražesnis rytojus. .,

t

Pagalbos Ranka Lietuvos 
Valstiečiams
. “Darbo Lietuva’’i'as.o':

l r. L. - •
• “Liaudies Komisarų Taryba paskyrė 
280,000 Lt pašalpos aprūpinti valstiečius 
žiemkenčių sėkla. Šis didelės svarbos kai
mui nutarimas pradžiugins daugelį ne
turtingų ir nuo nepakankamo derliaus 
nukentėjusių valstiečių. Valstiečius sėk
liniais javais pavesta aprūpinti Lietūkiui 
per žemės ūkio kooperatyvus.

“Šiemet iš tikrųjų daug kur pereitos 
žiemos šalčiai, šios vasaros pradžioje 
sausros ir pagaliau vasaros pabaigoje liū
tys padarė daug žalos žiemkenčių derliui. 
Bet ypatingų ir masinių nusiskundimų iš 
valstiečių pusės nebuvo girdėti, kaip tai 
dažnai atsitikdavo Smetonos laikais.

“Smetoniškosios vyriausybės po ilgų 
beldimosi, atsiliepdavo ir duodavo kar
tais valstiečiams paskolas sėklai įsigyti. 
Paskiau tos paskolos būdavo su procen
tais išplėšiamos ir tūkstančiai valstiečių 
pamena, kiek kančių prisikentėta dėl 
smetoniškųjų paskolų nuo nederliaus ap
siginti.

“Dabartinė Liaudies vyriausybė pati, 
beveik neprašoma, atėjo valstiečiams į 
pagalbą ir ne kokia paskola, o pašalpa. 
Tai rodo, kaip vyriausybė drauge su par
tija budi visų darbo žmonių gėrovės 
sargyboje, kaip jos akis visur mato ir 
viską stengiasi padaryti geriau.

“Aišku, kad jokia kita vyriausybė to 
negalėjo ir negalėtų padaryti, nes tik Ta
rybų Lietuvos vyriausybė tikrai atsto
vauja ir rūpinasi darbo masių gerovės 
reikalais, nejieškodama sau jokios nau
dos iš to, nes ji yfa pačios darbo liaudies 
pastatyta ir jai tarnauja. Tai taip pat • 
rodo, kad Komunistų Partija vienintelė 
tikrai ir nuoširdžiai rūpinasi visų dir
bančiųjų reikalais, ar jie gyvena mieste, 
ar kaime, ar jie dirba fabrikuose, ar že
mės ūkyje.

“Buvusios buržuazinės partijos, ku
rios rėmėsi suskaldyta klasine visuome
ne, tariamai atstovavo čia ūkininkus, čia 
inteligentus, čia darbininkus — faktinai 
buvo vienos ir tos pačios, buržuazijos liz
dai, paruošti bučiai nesusipratusiai dar
bo masei skaldyti ir gaudyti, kad tik ne
būtų pasiekta miesto ir kaimo dirban
čiųjų vienybės, o per tai, kad lengviau 
būtų galima visus dirbančiuosius valdyti.

“Štai dabar valstiečiai dar kartą aiš
kiausiu pavyzdžiu įsitikina, kad tik Ko
munistų Partija nuoširdžiai rūpinasi jų 
reikalais ir visokiuose sunkumuose jiems 
stengiasi padėti.”

Westi; ‘Mesti*/...
Beveik pusė pereitos savaitės “Tėvy

nės,” SLA organo, yra paaukota plūdi
mui naujosios Lietuvos ir tų SLA narių, 
kurie džiaugiasi permainomis Lietuvoje.

Ponas Jurgelionis, “Tėvynės” redakto
rius, pradėjo vajų už SLA skaldymą,— 
už mėtymą iš SLA “komunistų.” Kadan
gi visiems žinoma, jog p. “Tėvynės” re
daktorius komunistu vadina kiekvieną, 
kuris tik džiaugiasi naująja Lietuva, tai 
galima sau įsivaizduoti, kiek daug darbo 
jis, Jurgelionis, turėtų, jei jam būtų pa
vesta išmesti iš SLA tuosius narius! .

Bet mes galime užtikrinti poną redak
torių: pertrumpos jo rankos, ir persilp- 
na galva, kad jis galėtų išmesti bent vie
ną SLA narį tik dėlto, kad jis arba ji 
pritaria tarybų Lietuvai.

Nekultūriškai bliauti, koliotis, pravar
džiuoti kitus SLA narius visokiais būd
vardžiais, p. Jurgelionis moka. Bet tai ir 
viskas, ką jis gali padaryti!

bines socialistines respubli
kas, autonominius kraštus 
arba nacionalines apygar
das, įeinančias į tos ar kitos 
šįjunginės respublikos sąs
tatą. Pavyzdžiui, Totorių 
autonominė respublika įei
na į Rusų TFSR, Pietų— 
Osetinijos autonominė apy
gardą įeina į Gruzijos TSR 
ir tt.

Tarybų S-ga susikūrė 
1922 metais kaip laisvoji 
broliškoji sąjunga lygiatei
sių tautų, susivienijusių są
junginėse respublikose. Ta
rybų krašto tautos nutarė 
susijungti į vieną sąjungi
nę daugiatautę valstybę, 
kad galėtų draugiškai beų- 
dradarbiauti. Praėjusieji 18 
metų parodė, kad bandymas 
sukurti tokią valstybę ant 
socializmo bazės visiškai pa
vyko.

Šiuo metu sąjunginių res
publikų, įeinančių į Tarybų 
S-gą, yra šešiolika: RTFSR, 
Ukrainų, Gudų, Azerbaid
žano, Gruzijos, Armėnijos, 
Turkmeni jos, U z b e k i j os, 
Tadžikijos, Kazachijos, Kir
gizijos, Karelų — Suomių, 
Moldavijos, Lietuvos, Latvi
jos ir Estonijos Tarybų So
cialistinės Respublikos.

Tarybų S-gos konstituci
ja nustato sąjunginių res
publikų suverenitetą. Toki 
svarbūs visai valstybei klau
simai, kaip krašto gynimas, 
tarptautiniai santykiai, val
stybės saugumas, naujų są
junginių respublikų priėmi
mas į Tarybų S-gą, ūkio 
planų nustatymas visai S- 
gai ir t. t., sprendžiami auk
ščiausiųjų Tarybų Sąjungos 
organų. Konstitucijos 14 
straipsnyj tiksliai išskai- 

- - - -.čiuojami klausimai, kuriuos
metų, ir pats seniausias at-1apyvokos daiktus, į asmeni-' įvarico visa Sąjunga ir 

sprendžia aukščiausieji jos 
organai, ■ Už šitų klausimų 
ribų :;kiekviena sąjunginė 
respublika vykdo valstybi
nę valdžią savarankiškai, 
visiškai išlaikydama savo 
suverenines teises.

Kiekviena sąjunginė res
publika turi teisę, užfiksuo
tą Tarybų Są-gos konstitu-

Slauges aprūpina Londono ugniagesius “maišeliais” karšto vandens, kad ugnia- 
gėsiai sušišildytų šalčiuose, kuriuose tenka jiems gesinti gaisrai, padaryti vokie- 

, čių bombų. <, .

Valstybinė Sovietų Sąjungos 
Santvarka

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjunga — pati di
džiausioji valstybė ant že
mės rutulio. Ji užima vie
ną šeštadalį pasaulio sausu
mos. Jos neaprėpiami plo
tai traukiasi nuo Baltijos 
jūrų vakaruose iki Ramiojo 
vandenyno Tolimuose Ry
tuose, nuo Lediniuotojo van • 
denyno šiaurėje iki Turki
jos ir Irano sienų pietuose.

Tarybų žemė pilna neišse
miamų turtų! Didžiulė kū
rybinė Tarybų 1 i a udies 
energija be paliovos stumia 
kraštą į pačias žmogiškojo 
progreso viršūnes.

Tarybų Sąjunga — tai 
kraštas, kuris Savo valsty
bine santvarka, visuomeni
ne sudėtim ir ekonomika 
yra visiškai skirtingas nuo 
kitų pasaulio kraštų.

Visi neišsemiami Tarybų 
S-gos turtai, visa, ką paga
mina žmogaus darbas, —vi
sos materialinės ir kultūri
nės brangenybės eina Tary
bų Sąjungoje bendram la
bui, liaudies gerovei, Tary
bų valstybės stiprinimui ir 
apsigynimui. Kitaip ir būti 
negali. Juk TSRS yra socia
listinė darbininkų ir valstie
čių valstybė, tikrosios de
mokratijos šalis. Tarybų Są
jungoje nėra kapitalistų, nė
ra eksploatacijos. Visi dil
ba sau, savai valstybei.

Visa valdžia Tarybų Są
jungoj priklauso miesto iv 
kaimo darbo žmonėms, at
stovaujamiems Tarybų de
putatų. TSR S-goj visą po
litinį pagrindą sudaro Ta
rybos. Rinkdami atstovus į 
Tarybas, TSRS-gos ' darbo 
žmonės dalyvauja krašto 
vąldymę.

Visose darbo žmonių Ta
rybose, pradėjus nuo Aukš
čiausiosios Tarybos ir bai
giant kaimo Tarybomis, yra 
išrinkta ir dirba daugiau, 
kaip 1 milijonas 288 tūks
tančiai atstovų — darbinin
kų, sodiečių - kolchozninkų, 
tarybinių inteligentų.

Tarybų atstovai — skir
tingi žmonės amžiumi ir 
profesija, išsimokslinimu ir 
tautybe, bet visi vienodi sa
vo kraujo ryšiais su liaudi
mi. Tai žmonės, išėję iš liau
dies gelmių. Bet kurios Ta • 
rybos atstovų tarpe galim 
rasti iš įmonės darbininką 
ir inžinierių, ūkininką—kol - jėga.

Aukščiausioj TSRS Tary
boj kartu su didžiuoju tau
tų vadu draugu Stalinu ir 
jo kovos draugais svarsto 
svarbiausius valstybės rei
kalus ir geriausio pasaulyj 
teatro įžymus artistas L M. 
Moskvinas, ir Odesos uosto 
krovikas Arru Chenkinas., 
Mokslų akademijos pirmi
ninkas Komarovas, ir Uk
rainos kolchozininkė Marija 
Demčenko, pats jauniausias _ . x w 
Aukšt. Tarybos atstovas—■'santaupas, į gyvenamąjį nu
audė j a Klavdija Sacharova,' mą bei pagalbinį namų ūkį, 
išrinkta į Aukšt. "Tarybą 18 į ūkio inventorių ir namų j • j • • ji i n • i j • •
stovas akademikas A. N.'nio vartojimo ir patogumo 
Bachas. • daiktus. Įstatymas saugo
- Štai koki žmonės /tvarko taip pat ir paveldėjimo tei- 
tarybinę valstybę!

Ekonominį Tarybų kraš
to pagrindą sudaro socialis
tinė ūkio tvarkymo sistema 
ir socialistinė nuosavybė į 
gamybos įrankius ir ištek
lius. Kokia tos sistemos es
mė?

Tarybinėj Konst itucijoj 
pasakyta, kad visa žemė, 
jos gelmių turtai, vandenys, 
miškai, įmonės ir fabrikai, 
kasyklos, geležinkelių, van
dens ir oro transportas, 
bankai, susisiekimo priemo
nės, sovehozai, mašinų — 
traktorių stotys, savivaldy
bės įmonės, o taip pat ir 
stambūs namai miestuose ir 
pramoniniuose p u n ktuose 
yra valstybinė nuosavybė, t. 
y. visos liaudies turtas. Ka
pitalistiniai elementai Tary
bų S-goj visiškai likviduoti. 
Privatines nuosavybės į ga
mybos įrankius ir išteklius 
Tarybų S-goj nėra. Visi ga
mybos įrankiai ir ištekliai— 
socialistinė nuosavybė.*

Tarybų S-goj visuomeni
niai ištekliai: pramonės plė
timui, i krašto gynimui, dar
bo. , užmokesčiui, kultūrai, 
sveikatos apsaugai, piliečių 
aprūpinimui ligos ar senat
vės atvejais ir tt. —paskirs
tomi per valstybės biudže
tą. Valstybė tvarko6 gautas 
pajamas ir sustato išlaidų 
biudžetą pagal nurodymus 
valstybinio plano,. kuris 
tvarkomas taip, kad būtų'džios nubaustas už išvažia-'las yra, turėtumėte pasitei- 
padidintas visuomeninisivimą į Lietuvą be Amerikos• rauti pas advokatą. Tokiais 

žmonių materialinis ir kul
tūrinis lygis, sustiprintas tapau piliečiu. Birželio 19,1 prikimba. Mat, ką jie pada- 
Tarybų S-gos nepriklauso- 1911, išvažiavau j Lietuvą ;rė su Browderiu.
mumas ir jos apsigynimo su moterim, sūnum 5 metų, O kas liečia jūsų dukterį, 

Į amžiaus ir dukteria 2 metų? kuri gimė Lietuvoje, tai ji- 
17, 1911^.nai yra pilna šios šalies pi

ji yra Ame- lietė. Piliečių tėvų vaikai,
‘ r įvežti Amerikon dar nesu

laukę 21 metų amžiaus, yra 
Amerikos piliečiai.

savybė turi ir kooperatyvi- 
nės nuosavybės formą: sta
tiniai, inventorius, mašinos, 
gyvuliai, kolchozų arba kitų 
kooperaty vinių susivieniji
mų gaminiai.

Aišku, visuomeninė Tary
bų S-gos santvarka nepa
naikina asmeninės nuosavy
bės. Priešingai, tarybiniai 
įstatymai apsaugo asmeni
nės nuosavybės teises į pi
liečių darbo pajamas ii

sės. Tačiau tarybinių pilie
čių asmeninė nuosavybė ne
gali būti priemonė eksplo
atuoti žmogui žmogų.

Tarybų Sąjunga — dau
giatautė valstybė. Apie 60 
įvairių tautų gyvena jos te
ritorijoj. Tautinėj politikoj1 cijoj, laisvai išeiti iš Tary- 
komunistų partija ir tarybi-(bų Socialistinių Respublikų 
nė valdžia visą laiką pripa- S-gos. Tai geriausioji Su
žino ir pripažįsta tarp tautų jungos laisvanoriškumo ga- 
visišką socialinę ir ekono-|rantija. Sąjunginių respūb- 
minę lygybę, pripažįsta ir likų teritorija negali būti 
garantuoja tautų teisę lais- keičiama be jų sutikimo.

s Kiekviena sąjunginė resvai apsispręsti, net teisę 
laisvai išstoti iš Tarybų' publika turi savo konstitu- 
S-gos ir kurti nepriklauso- ei ją, kurioj atsižvelgiama į 
mą valstybę.

Gausingiausios Tarybų kurioj yra visiškas sutari- 
S-gos tautos, gyvenančios mas su Tarybų S-gos Kon- 
kompaktinėj masėj, susivie- stitucija. Kiekviena sąjun- 
nijo į sąjungines respubli- ginė respublika turi savo 
kas. Sakysim, rusai, kurių aukščiausius valdžios orga- 
Tarybų S-goj priskaitoma nūs.

‘ . Tačiaus TSRS yra sąjun-
sų Tarybų Federatyvinę So- ginė valstybė,•o ne atskirų 
cialistinę Respubliką ir su- valstybių sąjunga. Dėl to 
daro daugumą jos gyvento- Tarybų S-gos aukščiausio 
jų. Ukrainai susijungė į valdžios organo įstatymai 
Ukrainos TSR, uzbekai— L turi galios visų sąjunginių 
Uzbekijos respubliką ir tt.■ respublikų teritorijose. Tuo 
Mažiau gausios tautos su-'atveju, kai sąjunginės res- 
jungtos į. autonomines tary-1 . (Tąsa ant 3-čio pusi.)

apie 99 mik, susijungė į Ru-

respublikų ypatingumus ir

Kiekviena sąjun-

Dėl to

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: ’Atsakymas:

Gerbiama Redakcija: Ar| • Kas dėl pirmo klausimo, 
aš galiu būt Amerikos vai- tai jeigu jau būtinas reika-

turtas, būtų pakeltas darbo pasporto?
Vasario 27, 1904 metais valdininkai

techniškais dalykais pikti 
labai greitai

o c i a 1 i stinė Rudenį, gruoc 
studentą, Tarybų S-goj turi ne vien gimė duktė. A 

mokytoją, gydytoją, tarnau- tik valstybinę formą. Ta- rikos pilietė? 
toją, raudonarmietį, Raud. rybų S-gos konstitucija nu ' 
Armijos vadą; ’: ' stato, kad socialistinė nuo

chozininką 
mokslininką

agronomą

Už atsakymą ačiū.
“Laisves” Skaitytojas.
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DVARAS
“Jau iš tolo matei raudoną stogą, pui

kiai atsispindintį saulės šviesoje, o balti 
kaminai, it gražios, didelės katės žiūrėjo 
į dangų”. (Būtinai “raudonas stogas ir 
balti kaminai”!)

“Aplinkui žaliavo gražus parkas, o 
beržų alėja vedė tiesiai prie baltojo prie- 
gonkio.” Prie langų matėsi kliombos, o 
senyva, nepaprastai drūta “ponia” pri
žiūrėjo (prižiūrėjo!), kaip tarnaitė lais
tė raudonas rožes”.

Taip romanuose aprašo dvarą. Rau
donas stogas, baltas kaminas, parkas, 
priegonkis, fortepijonas—apie žemę nė 
žodžio! O kam?! Juk kai kuriems “rašy
tojams” svarbu dvaras, apie kurį dau
gelis pasakoja ^gražiausius dalykus: dva
ras gražiausia vieta pasauly, dvare ge
riausi žmonės gyvena, gailestingiausi 
geradėjai ten išauga... Skaitant Mni- 
šek, atrodo, kad pasaulis be dvaro—ne 
pasaulis būtų.

Važiuoji gražiais Lietuvos vieškeliais, 
matai senas, palinkusiąs, beveik sama
nomis apaugusias pirkias, sulinkusį, sa
vo laukus dirbantį žmogelį, pastebi jo lie
są arkliuką ir klausi savęs:

—Nejaugi lietuvis nuo pat “nepriklau
somybės” paskelbimo nęgalėjo, tiek dar
bo įdėdamas, gražesnio namuko pasista
tyti, riebesnio arkliuko užsiauginti? Ne
jaugi gamta neatlygina žmogui už jo 
sunkų darbą?!—

Važiuoji toliau ir štai—prieš tave tik
rai “išauga raudonas stogas, balti ka
minai !”

—Kas čia,—paklausi sutiktą žmogų.
—O,—liūdnai jis parodo į tą pusę,—čia 

—dvaras, pono dvaras. Kaip ten gražu, 
kokie arkliai, kas per pastatai!

Susimąstai. Iš užmiršimo ir susijaudi
nimo net į kalendorių nori pasižiūrėti, 
kelinti dabar metai—1940 ar 1840?!

Skamba ausyse keistas pasakymas: “O 
čia—dvaras, jame gyvena ponas!...”

—Mes keliame ir taisome Lietuvos 
ūkį! Tamsuoliai žiūrėkite į mus—mes di
dieji tautos ūkininkai!”—tokios frazės 
plaukė iš ponų lūpų.

O, vargše Lietuva! Kiek Tu iškentė
jai nuo tų “didžiųjų tautos ūkininkų,” 
kiek Tavo žmonės prisikentėjo, dvaro 
duoną valgydami!

Skaitome mūsų senelių pasakojimus, 
sužinome iš knygų, kaip dvaras išnau
dojo žmones, kaip rykštės užplakė tūks
tančius geriausių ir darbščiausių žmo
nių. Žmonės augo, kentėjo, buvo tamsūs, 
beraščiai, bet kovojo, troško laisvės -ir 
privedė prie to, kad baudžiava buvo pa
naikinta. Apsidžiaugė žmonės, išgirdę 
“švelnų” pono pasakymą: “Dirbkit savo 
žemę patys!” O ar išnyko po to ponas 
su dvaru? Ne!

Vargšas ūkininkas vis turėdavo bėgti 
į dvarą: jam reikėdavo pinigų pasisko
linti (nuošimčius ponas imdavo penkerio
pai didesnius už pačią sumą!), sėklų pa
prašyti, stovėti nužemintai nuleidus gal
vą prie durų ir sakyti:

—Paskolinkit, būkit geras pone, rude
nį dvigubai grąžinsiu! Ir tikrai—ponas 
būdavo “geras” ir “paskolindavo”, o 
vargšas ūkininkas už tai šimteriopai tu
rėjo ponui atsilyginti.

Nė trupučio šviesos, mokslo, nė tru
pučio patarimų žmonės dvare nesurasda
vo (Didžiausias dalykas būdavo, kai ko
kia panaitė pažvelgdavo į liūdną darbi
ninko veidą ir jausmingai pasakydavo: 
“biednas”).

laikas bėgo. Dvarininkai pradėjo pra
siskolinti, antstoliai jų dvarus pardavi

nėti. Bet negalėjo suprasti dvarponiai, 
kaip jie galės nuo balių ir ištaigų atsisa
kyti. Ir tas Santeklių Sviestavičius ne
galėjo suprasti, “kaip gi jis, Santeklių 
Sviestavičius, mieste, suprask, žemaičių 
Gondingoje, pasirodys kitaip, ne ketver
tu arklių, ne livrėjomis apvilktais paly
dovais: vežėju ir tarnu?”

Keistas tipas—tas dvarponis. Susitvė
rė tariamai nepriklausoma Lietuva, o jos 
“vadai” tik ir tyčiojosi iš žmonių. Su
gūžėjo į Lietuvą visi išlakstę dvarinin
kai; vėl jie kaimuose pasidarė “kultū
ros centrais”. Greta senųjų dvarponių, 
priviso naujų.

Kaipgi darbininkai gyveno dvaruose, 
kokie buvo jų butai, koks valgis, kiek 
jie laisvo laiko turėjo?-

Teisingai Lazdynų Pelėdos Rožytei 
jaunystėje buvo pasakyta: “Saugokis, 
Rožyte, dvaro ir dvariškių, ir atmink 
senų žmonių priežodį: “dvaras ne kaimy
nas, o ponas ne brolis.”

Darbininkas turi keltis saulei tekant, 
o gulti apie vidurnaktį. “Ponas”’ gyve
na “dvaro rūmuose”, darbininkas turi 
gyventi landynėje. Ponas dažnai mieste 
gyvena, užtat jį puikiai pavaduoja sam
dytas šuo—ūkvedis.

—Greičiau dirbkit, greičiau, atvažiuos 
ponas direktorius, negalima snausti!”

Baudžiava, tikra praeito šimtmečio 
baudžiava! Štai kas buvo mūsų naujuose 
dvaruose.

Ar įsteigė bent vienas toks “ponas di
rektorius” skaityklėlę savo lauko darbi
ninkams, ar pažiūrėjo ir susirūpino bent 
kartą savo duonos davėjų gyvenimu, 
sveikata, švietimu? Ne!

Gyveno, ūžė ponai referentai, ponai 
direktoriai, ponai “vadai”—o laukuose 
prakaitavo žmonės, tokie pat žmonės, tik 
be laisvės, baudžiauninkai, dvasios ir kū
no vergai.

Kas g'audąvo visokias premijas? Ponai 
dvarininkai. Štai paprastas ir tikras pa
vyzdėlis: netoli Papilės gyvena 10 ha 
ūkininkas. Turėjo jis keturias karvytes, 
bet norėjo ką nors gražesnio užsiauginti: 
pardavė dvi karves, o už gautus pinigus 
nupirko veislinį (su dokumentais) ver
šiuką. Išaugo iš jo gražus, veislinis jau
tis. Nuvažiavo žmogus į Kauną premijos 
prašyti. Klausia jo ten:

—O kiek Tamsta ha turi?
—Dešimt!
—Dešimt? Ne, tokiems mažažemiams 

premijų neduodam.
Aišku, premijos tik tiems buvo duoda

mos, kurie turėjo dvarą, protekcijas. 
Toks buvo naujasis dvaras.

Tačiau atgijo darbininkų Lietuva! 
Raudonoji armija atnešė laisvę Lietuvos 
liaudžiai, vargstantiems darbininkams ir 
mažažemiams ūkininkams.

Dvaras gyvenime buvo didžiausia blo
gybė. Nieko jis žmonėms nedavė. Tei
singai Lazdynų Pelėda, gera dvaro blo
gybių vaizduotoja, sako:

—Visos sodžiaus vargšų karvės per 
žiemą išmistų tuo šienu, kurį sušeria ir 
sumindo savo svečių arkliais per vieną 
naktį (“Prie pat dvaro”/L. P.).

Charakteringas ir teisingas pasaky
mas!

Dvarų epocha pasibaigė! Šalin Benja
minai Kordušai! Pakilo ir eina jauna, 
stipri, teisinga ir darbšti darbo žmonių 
Lietuva! Lietuva — socialistinė Sovietų 
Respublika, kurioje valgys tas, kas dirbs, 
kurios žmonės bus geri, nuoširdūs, darbš
tūs, kuriems švies Stalino Konstitucijos 
saulė ! L. š.

• į • • • < : • '■' • ‘ nius. Visasąjunginiai liau
dies komisariatai tvarko 
^atitinkamos srities įstaigas 
visoj krašto teritorijoj. Pa
vyzdžiui, krašto apsaugos 
liaudies komisariatas yra 
vienas visai Tarybų Sąjun
gai, susisiekimo liaudies ko
misariatas tvarko viso kra
što geležinkelius, užsieniu 
reikalų liaudies komisaria
tas tvarko visos Tarybų S- 
gos užsienio santykius.

Visasąjunginiai liaudies 
komisariatai neturi to pa
čio vardo liaudies komisa
riatų sąjunginėse respubli
kose. Visasąjunginių liau
dies komisariątų yra 25: 
krašto apsaugos,
reikalų, vidaus prekybos, 
susisiekimo, susižinojimo, 
jūrų laivyno, upių/laivyno, 
anglies pramonės, 
pramonės, elektros stočių 
elektros pramonės,
sios metalurgijos, spalvoto
sios metalurgijos, chemijos 
pramonės, aviacinės pramo
nės, laivų statybos pramo
nės, karo aprūpinimo, apsi-

užsienių

žibalo

juodo-

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 10 apskr. rengia savo 

2-rą metinį bankietą, kuris 
įvyks 17 d. lapkr., Progresy
vių Kliubo svetainėje, 325 E. 
Market St. Durys atdaros 4 :- 
30 vai. po pietų. Bankieto 
vakarienė bus 7-tą vai. vaka
re.

Keli žodžiai apie patį ban
kietą: Tikietai išsiuntinėta vi
som LDS kuopom visoj plačioj 
apylinkėj, priklausančiom ir 
nepriklausanČiom į 10 apskr. 

• kuopom. Ir visos yra Širdin
gai kviečiamos dalyvauti šia
me puikiame bankiete. Jau 
gauta žinių, kad didžiuma tų 

> kuopų narių ir draugų daly- 
I

vaus. Iš Shenandorio, sako, 
atvažiuos apie 8 mašinų. Iš 
Mahanoy City drg. Valiukas 
pareikalavo daugiau tikietų. 
Sako, atvažiuos 3 ar daugiau 
mašinų. Scrantonas taipgi ne
atsilieka. O kur dar Nanti
coke, Plymouth, Plains, Pitts
ton, Minersville, Girardville. 
Tie visi draugai yra stiprūs 
LDS rėmėjai. Jie taipgi pa
rems ir 10 apskr. O kur dar 
Binghamton ?

Kaip bus linksma sueiti su 
senais veikėjais ir susipažinti 
su naujais, paspausti vienas 
kitam ranką, pasidalinti seno
mis ir naujomis mintimis, nes 
diena po dienai senstame, jau 
gal ne visi sulauksime kito 
metinio LDS bankieto.

Tad, draugai, kas dar tik

gali ir nori pasilinksminti, yra 
širdingai kviečiamas dalyvau
ti.

Vakarienė bus gera, bus 
jaunos vištos su prieskoniais, 
bus ir kitų valgių, taipgi gė
rimų ir lietuviški muzikantai 
pasimainydami grieš, seni ir 
jauni šoksim net sušilę. O 
mums patarnaus LDS 210 kp. 
jaunuoliai. Tie jaunuoliai ir 
prie pirmo LDS 10-to apskr. 
bankieto patarnavo. Taipgi ir 
Shen. jaunuolių 213 kp. neat
siliks nuo patarnavimo. O mes 
atlyginsime jaunuoliams juos 
remdami visokiais būdais.

LDS 10 Apskr. Sekr.
O. Zdaniene.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

Šveicarijos kareiviai priversti laipioti kalnais ir pakal
nėmis nusileisdinėti, nes tas kraštas yra kalnų kraštas. 
Viršuje matome vieną tokį karį laike pratimų.

Valstybine Sovietų Sąjungos 
Santvarka

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
publikos įstatymas priešta
rauja Tarybų S-gos įstaty
mams, veikia TSRS įstaty
mas.

Tarybų S-gos piliečiai pa
gal konstituciją turi vieną 
sąjunginę pilietybę. Kiek
vienos sąjunginės respubli
kos pilietis yra kartu ir Ta
rybų Sąjungos piliečiu.

Aukščiausiu valdžios or
ganu Tarybų S-goj yra TS
RS Aukščiausioji Taryba, 
susidedanti iš dviejų rūmų: 
Sąjungos Tarybos ir Tauty
bių Tarybos. t-

Sąjungos Taryba atsto
vauja ir reiškia bendrus vi
sų Tarybų S-gos darbo žmo
nių interesus, nepaisant jų, naujus

ima į Tarybų Sąjungos są
statą naujas respublikas, 
tvirtina sienų pasikeitimą 
tarp sąjunginių respublikų 
ir susidarymą naujų kraštų, 
sričių sąjunginėse respubli
kose. Aukščiausioji Taryba 
nustato ūkinį Tarybų Są
jungos planą, tvirtina vieną 
valstybinį biudžetą ir tt. 
Abiejų rūmų posėdyj Auk
ščiausioji Taryba sudaro 
Tarybų S-gos vyriausybę— 
Liaudies Komisarų Tarybą.

Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas renkamas ab
iejų rūmų 1

kėjimo, mokslo cenzo, sės
lumo, socialinės kiliųės, tur
to ir praeities veiklos, neiš
skiriant ir kariuomenėj tar
naujančius, turi teisę rink
ti ir būti renkami į visas 
darbo žmonių Tarybas.

Sutinkamai su darbo 
žmonių interesais ir socia
listinei santvarkai sustip
rinti, Tarybų S-gos konsti
tucija garantuoja tarybi
niam piliečiam žodžio, spau
dos, susirinkimų, mitingų, 
demonstracijų laisvę.

Tarybų S-gos piliečiams 
užtikrinama teisė jungtis į 
visuomenines organizacijas 
(prof, s-gas, kooperatyvi- 
nius sambūrius, jaunimo, 
sporto, kultūrines organiza
cijas). Aktyviausieji ir są- 
moningiausieji - darbininkų 
klasės ir kitų darbo žmonių 
slouksnių piliečiai jungiasi 
į visasąjunginę Komunistų 
(bolševikų) partiją.

Socialistinė demokratija 
piliečių teises ir politines 
laisves ne tik paskelbia. Ta
rybų S-gos Konstitucija,

ginklavimo, sunkiųjų masi-^kurią Tarybų liaudis pava- 
nų statybos, Karo Jūrių jos Kūrėjo vardu—Sta- 
laivyno, užsakymų, staty- liniškąja Konstituc.—ne tik 
bos, celiuliozės ir popieriaus paskelbia piliečių lygybę, 
pramonės. , , bet įr apsaugo ją tuo, kad

Sąjunginiai respubliki- Tarybų krašto įstatymai 
niai liaudies komisariatai , panaikina tokį režimą, kur 
turi to pačio vardo liaudies, žmogus eksploatuo davo 
komisariatus ir sąjunginėse žmogų, panaikina visus ek- 
respublikose. , Pavyzdžiui, SpiOatacijos pančius.’ Tary- 
yra žemės ūkio liaudies ko- j konstitucija ne tik pa- 
misariatas Tarybų S-goj irjSkelbia teisę į darbą, bet ją

krašto įstatymai

iejų rūmų bendram posėdyj. tvarkomuoju va žios g - 
Aukščiausios Tarybos Pre- nL\ ?ąjunę^i au 
zidiumas Šaukia Aukš. Ta- respubi esPv_ , ‘ 
rybos sesijas du kartu per 
metus (neskaitant nepa-

kos liaudies komisarų tary
ba.

prastųjų sesijų), paskiria ’ Valstybinės valdžios or-
’ ; rinkimus, aiškina'£anai kraštuose, apygardo-rinkimus,~ A AAA AAAA A A A A A A A ~ _

tautybės, o Tautybių Tary-.^arybų g-gos veikiančius se> autonominėse apygardo- 
ba—ypatingus, specifinius įstatymus ir leidžia jsaky-Įse’ apskričiuose, iajonuose 
tautybių interesus, tųjau- ^us> praVeda savo iniciaty-1“““' • *" .......

v d ai vienai nūnai 'i ’ j •
nei respublikai rėikalaujant Tarybos . renkamos dviem 
visos tautos referendumą, metam, visuotinės, lygios n 
Tuo metu, kai Aukščiausio- tiesioginės rinkimų teisės 
ji Taryba neposėdžjauja, pagrindais slaptai balsuo- 
Prezidiumas atleidžia iš pa- J ant.
reigų atskirus Tarybų S-| .Vietinių Tarybų darbo 
gos liaudies komisarus, ap- sr\^s yra plati ir įvairi. Ji 
dovanoja ordinais, vykdo apima visas krašto, apskri- 
malonės teisę, skiria ir kei- či°, valsčiaus politinio, ūki- 
čia aukščiausią ginkluotųjų nj° kultūrinio darbo sri- 
pajegų vadovybę, skelbia ,tis.
karo padėtį karinio užpuoli-* Tarybų atstovo pareigos 
mo ant Tarybų S-gos atve- (TSRS-goj yra garbingos ir 
ju arba tuo atveju, kai bū- atsakingos. Atstovas yra 
tina išpildyti tarptautinį sa- liaudies tarnas, savo rinki- 
vitarpio sutartinį pasižadė
jimą gintis nuo agresijos, 
skelbia visą ar dalinę mo
bilizaciją ir kt.

Prezidiumas visa savo 
veikla atsako prieš TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą.

tybių, kurios gyvena Tary
bų S-goj.'

Abiejiėms rūmams i vieno
dai priklauso įstatymleidys- 
t’ės iniciatyva.- TSRS Aukš
čiausios Tarybos įstatymas 
tik tada galioja, kai jį pri
ima abieji rūmai.

Sąjungos Tarybos ir Tau
tybių Tarybos sesijos prasi
deda ir baigiasi kartu. 
Abieji rūmai atskirai savo 
posėdžiuose sprendžia, ar 
kartu ar atskirai jie išklau
sys ir spręs tą ar kitą sesi
jos darbotvarkės klausimą. 
Pavyzdžiui, Tarybų S-gos 
1940 m. biudžetas buvo iš
klausytas abiejų rūmų kar
tu, o ginčai buvo vedami at
skirai. ••

TSRS Aukščiausioji Ta
ryba renkama keturiems 
metams visų Tarybų S-gos 
piliečių visuotinės, lygios ir 
tiesioginės rinkimų teisės 
pagrindais, slaptai balsuo
jant. Renkama apylinkėmis. 
Iš kiekvienos apylinkės ren
kamas vienas atstovas.

Aukščiausioji Taryba tu
ri plačiausius įgaliojimus— 
ji vienintelis įstatymleidys- 
tės organas. Aukščiausioji 
Taryba atstovauja Tarybų 
S-gą 'tarptautiniupse santy
kiuose su kitomis valstybė
mis, sudaro ir tvirtina su 
iomis sutartis. Aukščiausios 

kompetencijoje yra 
organizavimas 

visoms Ta-ir 
rybų S-gos

Aukščiausioji Taryba žiūri 
Konstitucijos vykdymo, pri-

i ' *■ . ~ 'f

. I miestuose, valsčiuose yra 
va ar vienai kuriai sąjungi-'darbo žmonių Tarybos. Šios 
nei r

to pačio vardo liaudies ko
misariatas sąjunginėse res
publikose, ir kt.

Aukščiausiuoju valstybi
nės valdžios organų sąjun
ginėj ar autonominėj respu
blikoj yra respublikos Auk
ščiausioji Taryba, o aukš-r..w, ~.................. — . -—
čiausiuoju vykdomuoju ir menės prievoles, gerbti so- 

. cialistinio bendrojo gyveni
mo taisykles. Tėvynės gy
nimas, sakoma Konstituci
joj, yra šventa kiekvieno 
Tarybų S-gos piliečio parei
ga. Dėl to karinė tarnyba 
Raudonojoj Armijoj yra 
garbinga Tarybų Sąjungos 
piliečio prievolė.

ir apdraudžia, dėl to čia ne
gali būti krizių, o nedarbas 
panaikintas visam laikui.

Kiekvienas Tarybų Są
jungos pilietis turi laikytis 
Konstitucijos, pildyt įstaty
mus, žiūrėti darbo draus
mės. dorai atlikinėti visuo-

ŠYPSENOS

l

Vietinių Tarybų darbo

Kuris iš Jų Didesnis?

Kariai Mongirdas ir Karo
sas ginčijasi, kurioje kuopo
je randas ilgesnis vyras.

Mongirdas: — Pas mus ran
dasi toks vyras, kuris be jo
kių kliūčių užsidega papirosą 
nuo gatvės žibinto.

Karosas: — Tai dar nieko, 
bet pas mus randas toks ilgas, 
kad net turi pasilenkti, kad 
pasiimtų degtukus iš kiše- 
niaus.

kų valios ir interesų reiškė
jas valdžios organuose, jis 
atsakingas prieš išrinkusius 
jį gyventojus. Konstitucija 
įpareigoja kiekvieną atsto
vą duoti atskaitą iš savo ir 
Taryboje darbų prieš rinkė
jus. Blogai dirbantis atsto
vas gali būti kiekvienu me
tu įstatymu keliu atšauktas, 
nutarus daugumai rinkikų.

* Tarybų Konstitucija nus
tato TSRS piliečių teises ir 

Konstitucijoj vi-'

Aukščiausias vykdomasis 
ir tvarkomasis Tarybų S- 
gos valstybinės valdžios or
ganas yra TSRS Liaudies 
Komisarų Taryba.

TSRS Liaudies Komisarų’pareigas.
Taryba yra atsakinga prieš sięms piliečiams garantuo- 
Ąukšciausiąją Tarybą ir jai jama teisė į darbą, poilsį, 
atskaitinga. Liaudies Ko- mokslą, medžiaginį aprūpi- 
misarų Taryba tvarko liau- nimą senatvėje ar susirgus, 
dies komisariatų ir jos ži- Konstitucija suteikia mote- 
niai priskirtų ūkinių ir kul- riai lygias teises su vyru, o 
tūrinių įstaigų darbą, imasi taip pat nustato, kad visi 
priemonių įvykdyti valsty- Tarybų S-gos piliečiai yra 
binį planą, biudžetą ir tt. lygūs, nepareinamai nuo jų 
Liaudies Komisarų Taryba' tautybės ar rasės, visose 
leidžia nutarimus ir potvar- ūkinio, valstybinio, kultūri- 
kius, remdamasi ir vykdy- nio ir visuomeninio-politi- 

nio gyvenimo srityse.

Po Jungtuvių

—O kas gi čia dabar? — 
išsigando jaunoji, pamačius 
kambario kertėj didelę krūvą 
senų kojinių.

—Matai, brangioji, aš su
rinkau visas savo sudėvėtas 
kojines, kad mums susituokus 
turėtum darbo.

dabar 
ragina

Jis Negali...
—Na, pamėginkite 

laisviau atsikvėpti! — 
gydytojas pacijentą.

—Negaliu, pone daktare!
—O kodėl gi?
—Ryt turiu išsipirkti stam

bų vekselį!. . .

Visi Tarybų

Laimingas. . .

Čikagoje gengsteriai nušo
vė vieną turtingą ' biznierių. 
Pranešdamas apie užpuolimo 
smulkmenas, vienas Čikagos 
laikraštis straipsnį baigė šiais 
žodžiais:

—-Laimei, užmuštasis visus 
savo pinigus ir brangenybes

TSRS liaudies komisaria
tai dalijasi į visasąjunginius liečiai, sukakę 18 metų, bet 
ir sąjunginius respubliki-* kurios rasės ir tautybės, ti-

t '»> vpvu ♦tct

stolių neturto...
(Surankiota)
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LAISVES KONCERTAS
Paskutinės Dienos. Prašome Tuojau Įsigyti Bilietus

Puiki programa, kurią išpildys sekanti talentai:

Georges Doubrovsky muzikos ir 
dainavimo mokinosi Maskvos Kon
servatorijoj. Dainavo Maskvos 
operoj; dainavo Berlyne Staats 
operoj ir Viennos Folks operoj, 
taipgi Paryžiaus Grand operoj. 
Pereitais metais dainavo Latvijoj, 
Estonijoj ir Lietuvoj, Kaune. Tū
lą laiką dainavo Metropolitan 
operoj, New Yorke.

Aldona Klimaitė, kol. soprano.
Ji puikiai pasirodė Clevelandc, 

U Detroite, Pittsburghe ir kitur.

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Genijus pianistas, kompozitorius, 
rašytojas, muzikos meno kritikas. 
JI matysime ir girdėsime skambi

nant “Laisvės” koncerte

Biruta Ramoškaitė, sopranas 
Aukštai išsilavinusi dainininkė- 
solistė. Ji dainuoja Ameriko
niškai publikai per radio ir 

koncertuose.
Tai ir vėl turėsime progos ją 

išgirsti “Laisvės” koncerte.

Antanas Višniauskas, baritonas 
Puikiai išsilavinęs dainininkas, kuris 

dažnai girdimas per radio didžiojo 
New Yorko apylinkėje.

<s Lapkričio 10 November
i į

KONCERTAS PRASIDĖS 
3:30 VAL. PO PIETŲ

Įžanga Koncertui 
50c. 75c ir $1.00

Sėdynės Rezervuotos

few

Brooklyno Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės, atidarys programą skambiom liaudies dainom.

t

PETRO RETIKEVIČI AUS
6 Kavalku Orkestrą 

Gros Šokiams

Vien Tik Šokiams 
Įžanga 40c

DOROTHY BUBNICTft
Puiki scenos šokikė

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y

BMT eleveiteriu, Broadway linija važiuojant reikia išlipti ant Myrtle Avenue. 
Automobiliais važiuojant iš New Yorko miesto per Williamsburgo tiltą, va
žiuokite Broadway iki Myrtle Ave. Privažiavę Myrtle Ave., po kairei rasite 
Willoughby Ave.

Ensemblis “Aidbalsiai,” vadovaujamas kompozitorės Bronės 
Šalinaitės. Tai aukščiausiai muzikoje išlavinta lietuvią grupė 
Amerikoje. “Aidbalsiai” dainuos lietuvią liaudies dainas ir 

duos operetišką aktą iš čigoną gyvenimo.

Kiekvienas dienraščio “Laisves” patrijotas, kiekvienas lietuvią meną branginantis žmogus privalo dalyvauti 
šiame koncerte. Čia pasigėrėsime gražia programa, čia pasimatysime su daugeliu pažįstamą ir įsigysime naują 
pažinčią. Tuom pat kartu paremsime savo dienfaštį.

nmMwMmnmMww^I
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Graikijos karalius Jurgis ir premjeras Jonas Mataksas, 
kuriedu dabar vadovauja Graikijos karui prieš Italiją, 
pasirįžusią okupuoti Graikiją.

vardas šiandieną jau atgyveno. 
Dabar reikia ponus išvyt iš že
mes, o dievus iš dausų, o tik ta
da bus laimingas gyvenimas 
darbo klasei. Senas Juozas.

Jersey City, N. J.

Chicagos Žinios

Apsivedė, Mirė

26 d. spalių apsivedė Lin- 
kiūtė su Kazlausku iš Harri
son, N. J. šliūbą ėmė bažny
čioj. Vestuvėse, sakoma, da
lyvavo apie trys šimtai žmo
nių.

* * *
28 d. spalių likosi palaido

tas Lakickas, 73 metų senu
mo. Velionis Lakickas išgulė
jo apie šešis mėnesius ligon- 
butyje. Sirgo sunkiai. Lakic
kas “Laisvės” skaitytojo A 
Yonušo uošvis.

31 d. spalių Demokratų 
Kliubas buvo suruošęs prieš
rinkiminį mitingą. Svečių, sa
koma, buvo nemažai ir apart: 
kalbų, išgerta gerai alučio.

Iš Lietuvos atvyko pas Pa- 
žerius Abraitis, jaunas vyras, 
sakoma, prie Smetonos val
džios dirbęs valdžios darbą. 
Agitaciją veda smarkią prieš 
esamą Lietuvos valdžią. Pasa
koja, kad Lietuvoje neliko jo
kio inteligento, vieni, girdi, iš
bėgo į Vokietiją, kiti sukišti 
į kalėjimus. Tačiau kuomet iš
sikalba, tai supranti, kad vy
ras keršto apimtas ir su jo
kiais faktais nesiskaito. Jam 
nepatinka ir bet koks pro
gresas, kad ir geriausias Lie
tuvos darbo žmonėm. Smeto
na, tai visas Lietuvos išgany
mas ir meilė, kuomet visi ži
no, kad kaip Lietuvos, taip ir 
Amerikos lietuviai Smetonos 
režimo baisiai neapkentė. Bū
tų gerai, kad vietos progresy
viai lietuviai tam vyrukui su
teiktų >drg. Pruseikos brošiū
rą “Teisybė apie Lietuvą”.

Well, neteko man pačiam 
susitikti su minimu vyruku ir 
padiskusuoti Lietuvos įvykius. 
Tačiau tie, kurie su juo susi
tiko ir išklausė jo kalbos, ne 
vienas nusijuokia ir jeigu vis 
kalbės nesąmones, tai bus rei-

rybinei Lietuvai. . .
Tie žmonės, kuriems liki

mas leis pagyventi, sakysim 
23 metus, turės gardaus, gar
daus juoko iš šių dienų Gri
gaičių, Michelsonų, šimučių, 
Laučkų, Jurgelioniu ir kitų 
pranašysčių, kaip mes nūnai 
turime juoko iš Čikagos gal
vočiaus.

Gražiai Atžymėjo Dr. • 
Graičūno Gimtadienį

Spalio 31 d. sukako 70 mė
ty amžiaus Dr. A. L. Graičū- 
nui, įdėjusiam daug darbo lie
tuvių visuomeniniam gyveni
me. Ta proga keli jo drau
gai pasitarę nusprendė atžy
mėti šio veiklaus ir jau pagy
venusio lietuvių liaudies drau
go gimtadienį. Sukviesta į 
“Vilnies” svetainę didokas 
skaičius Dr. Graičūno draugų 
ir artimesnių pažįstamų, ir čia 
įvyko skubiai suruošta puota 
šio visuomenininko pagarbai.

Jubilėjantas visai nesitikė
jo, kad jis ras tokį gražų būrį 
savo draugų vilniečių. Kaip 
tik jis įėjo į svetainę, vedamas 
vieno komisijos nario, tuoj pa
sigirdo daina “Happy birth
day to yoų”. Daktaras didžiai 
nustebo pamatęs, kad tai jo 
pagarbai suruošta puota.

Užkandžiai buvo kuklūs. 
Duota trumputė dainų pro
gramėlė. Porą dainelių padai
navo A. Kenstavičienė ir po
rą—K. Abekienė ir A. Doč- 
kienė (duetu), o ant galo po
rą dainų dainavo visa publi
ka.

Eilė puotos dalyvių pasakė 
kalbas atžymint Dr. Graičū
no veiklą. Kalbėjo V. An
drulis, Dr. Strikolis, Bračiulie-

kiai suprasti unijos svarbą ir 
budavoti pažangią, progresy- 
vę uniją.
“John L. Lewis yra didis dar
bo unijų vadas. Jis pasirįžu- 
siai veda CIO kovą. Mes ma
nom, kad jis užsitarnauja pa
ramos ir palaikymo CIO unijų 
budavojimo darbe.

“žymėtina, kad, mūsų nuo
mone, Lewis teisingai kritika
vo Kooseveltą. Jis turėtų, mu
sų nuomone, kritikuoti ir Wil- 
Ikię. Abudu šie kandidatai 
traukia link karo, nei vienas 
nepasirįžęs išrišti bedarbės 
klausimą.

“Dabartiniai nesusipratimai 
unijoj dėlei rinkimų kampa
nijos kuo pilniausia pažymi 
reikalą Farmerių-Darbo Par
tijos. Jeigu tokia partija bū
tų, tai nereikėtų derėtis dėlei 
kelių lengvatų su kapitalisti
nių partijų kandidatais.

“Tačiau tenka pažiūrėti, ko
dėl šiandien nėra Farmerių- 
Darbo Partijos? Ogi dėka tos 
idėjos sabotažavimui. Tą idėją 
sabotažavo Van A. Bittner, 
Hillmanas, William Green, 
Dan Tobin ir jų sėbrai.”

šis lapelis, kurio dalį čia 
padaviau, padarė didžios įta
kos į stakjardų darbininkus. 
Gelbėkime, broliai, uniją!

Bučeris.

“Laisvės” skaitytojai vi^i 
atsinaujiną prenumeratas i»* 
jau gauta pora naujų skaityto
jų. Lietuvos įvykiai nieko 
dienraščiui nepakenkia, anaip
tol, visi žingeidauja Lietuvos 
naujienomis ir nepasitiki ki
tais laikraščiais, kurie įvairiais 
būdais dabartinę Lietuvos val
džią niekina.

❖ * *
Jau geras laikas, kaip Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji 
mo 133 kuopa nutarė ir už 
kvietė vietos katalikų organi 
zacijas, kad sudarius Draugi 
jų Sąryšį parengimų tvarky

kalas plačiau apie jį parašyti. 
, * * :|:

Nepamirškit, kad sekamą 
sekmadienį įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 133 
kuopos susirinkimas paprastoj 
vietoj ir paprastu laiku. Da
lyvauki! laiku.

K. Biuras.

New York. — Willkie sa-| 
ko, kad jeigu jis bus išrink
tas prezidentu, tai duos! 
kongresui sumanymą už
draust bet kam daugiau 
kaip du terminus preziden- 
taut.

Pasaulis ant vietos nestovi. 
Viskas keičiasi, tobulėja, ge
rėja. Senoji santvarka atgy
veno savo dienas. Ji turi mir
ti. Jos vietą užima naujasis 
pasaulis,—pasaulis be ponų, 
fabrikantų, dvarponių.

Darbo žmonės patampa val
dovais. Socializmo saulė pa
tekėjo. Ir ji vis švies skais
čiau ir pilniau. Bet josios spin
duliai apjakina socializmo 
priešus. Dėlto jie klaidžioja 
tamsoje. Jie dūksta. Jie siun? 
ta.

Prieš 23 metus gimė naujas 
pasaulis.

Lapkričio » 7 diena bus il
giau, linksmiau ir iškilmingiau 
žmonijos minima, negu gruo
džio 25 diena, negu bile ko
kia kita diena!

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Penkta puslapi

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

SKELBKITES “LAISVĖJE^

nė, Remeikienė, Kuodis, S. 
Juška, Abekas ir kiti. Pirmi
ninkavo S. Butkus.

Dr. Graičūnui įteikta kele
tas kuklių dovanėlių: fonta- 
ninė plunksna, riešinis laik
rodėlis ir keleto asmenų pini
ginės dovanėlės: Dr. Strikolio 
$5, Mockų $2, Binkių, Jančių 
ir Bračiulienės sesutės po $1.

Visi smagiai pasivaišinę ir 
Dr. Graičūnui palinkėję ilgo 
amžiaus, geros sveikatos ir 
darbuotis liaudies labui išsi
skirstė apie 12 vai. nakties.

Prie progos tenka paačiuo- 
ti gėlininkui Loveikiui, Mekš- 
rienei, šaikienei ir Salaveiči- 
kienei už puikius bukietus gė
lių ir gaspadinėm Peknienei, 
Jančienei, Budrienei ir Joni
kienei. Reporteris.

Worcester, Mass.
Geriau Vėliau, Negu Niekad

Spalių 20 d. Aušros Vartų 
parapijos metinėj vakarienėj 
dalyvavo ir Marijonų kunigas 
Urbanavičius, kūrjs grįžęs jau 
iš laisvos Lietuvos. Kaipo da
lyvis programos, kalb.ėjo apie 
Lietuvą ir jos vargus, bet kai
po kalbėtojas, pasirodė silpnas, 
neiškalbus. Todėl jis Lietuvos 
nemokėjo išgirti, bet ir neiš
peikė, jo tema buvo daug švel
nesnė, negu • “Keleivio” grau
dūs verksmai, “Gelbėkim Lie
tuvą, Lietuva pražuvo, Lietu
va pavergta,” ir taip toliau. 
Kun. Urbanavičius tokių gad- 
žinkų negiedojo. Prisiminė apie

mui, kad nesupultų vieni su 
kitais. Tačiau katalikų orga
nizacijos nutylėjo boikotu, ty 
Įėjimu, nieko į tai neatsaky 
damos. Na, ir dabar bus aiš 
ku visiems, kad nieko ypatin
go su tomis organizacijomis 
negalima susitarti, kad ir ma
žiausiu dalykėliu.

* * *
Jau laikas atgal, kaip drg. 

T. Augutienė parvykt iš ligo
ninės, ilsisi namie, sveikata, 
nors lėtai, bet eina geryn. 
Drg. Augutienė yra linksma, 
kad jai esant ligonbutyj skait
lingai ją lankė. Aplanko ją ii 
namie esant.

* sR
28 d. spalių aplankė ir mū

sų miestą prezidentas Roose- 
veltas. Teisybę pasakius, pra
kalbos nesakė, bet savo atvy
kimu paskleidė agitacijos už 
savo išrinkimą. Sustojęs buvo 
tik penkias minutes.

* * *

Krislai
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
gyventi iš karto kelias savai
tes, paskui — kelis mėnesius. 
Paskui. . . ir t.t., ir t.t.

Šiandien toji pati spauda— 
kunigų, fašistų ir socialistų,— 
panašiai pranašauja mirtį ta-

PRANEŠIMAI iŠ KTIUK
WILKES-BARRE, PA.

LDS 7 kp. susirinkimas yra per
keltas nuo 10 vai. ryto j 2 vai. po 
pietų. Prog. Kliubo Svet., 325 E. 
Market- St. Įvyks lapkr. 10 d. Kvie
čiame narius dalyvauti. -— O. Zda
niene, sekr. (263-264)

WORCESTER, MASS.
Penktadieni, lapkr. 8 d., 7.30 v. 

v., 29 Endicott St. LLD Moterų kuo
pa rengia socialės vakarą su gražia 
įžangine dovana. Kviečiame visus 
ateiti, linksmai laiką praleisti. -- 
Rengėjos. (263-264)

Stakjardų Darbininkų Unijoj; 
“Gelbėkime Uniją”, Sako K.

P. Kuopelės Lapelis
Stakjardų darbininkų uni

joj pasireiškė pusėtinai griež
tas pasidalinimas rinkimų 
kampanijos klausimu: vieni 
darbininkai stoja už Roosevel- 
tą, o kiti už Willkie ir tas 
ardo unijoj nuotaiką.

Dėlei gelbėjimo unijos, dė
lei sumažinimo ir prašalinimo 
negeistinų unijoj ginčų K. P. 
kuopelė išleido lapelį. Čia pa
duodu to lapelio dalį:

“Vienas dalykas aišku, kad 
po rinkimų mes vis tebedirb
sime stakjarduose dėlei kas
dieninio gyvenimo. Nežiūrint 
kas bus išrinktas prezidentu, 
stakjardų darbininkam reika
linga galinga unija. Politiniai 
skirtumai neturi vesti prie CIO 
unijos sunaikinimo. Mes, dar
bininkai, nežiūrint rasės, re
ligijos bei politinių skirtumų, 
turime laikytis vienybėj. Stak
jardų darbininkai dėlei savo 
labo turi laikytis šaltai, aiš-

žemės išdalinimą, nurodė, kad 
būk žemdirbiai dabar visai ne
sirūpiną naudingai žemę apdir
bti, todėl, kad esą dabar žemė 
nėra žmogaus savastis, priguli 
valstybei, antra, kad Raudonoji 
Armija atėmė daug gyvenamų 
namų ir iš vienuolynų išvarė 
kunigus, o armiją apgyvendino. 
(Suprantama, kad Raudonajai 
Armijai reikėjo patalpų, kad ir 
vokiečių armija būtų kitaip ne
padarius, nes dėl Raudonosios 
Armijos iš kalno nieko nebuvo 
prirengta.)

Toliau savo kalboje kun. Ur
banavičius labai apgailestavo, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
panaikino žodį “ponas,, ponia.” 
Keistas jo supratimas; kunigą 
vis vien nevadina ponu, na, ir 
kam čia gailėtis? Ponai jau iš; 
mados išėjo. Retežių gadynėj 
ir baudžiavos laikais žmones 
bizūnais kapojo, pririšę . prie 
arklio valkiojo, ant šunų mal- į 
nė. Tai buvo tikri ponai, kurių 
vardą paminėjus žmogus sudre-j 
bėdavo iš baimės. Todėl ir tas

Gražienė aplaikė laišką nuo 
savo giminių iš Lietuvos. Laiš
ke sakoma, kad tie, kurie tu
rėjo mažai žemės, gavo jos 
daugiau. Tie, kurie turėjo 
skolų, tiem valdžia dovanojo 
ir sakoma, kad jeigu kokis 
trūkumas ūkyje yra, praneši 
valdžiai, tai tuojau suteikia 
paramą. Bet visas blogumas, 
tai kad Gražienės brolis areš
tuotas. Areštavimo priežastis 
nežinoma. Tačiau sakoma, 
areštuotasis nemylėjęs rusų, 
bet buvo linkęs prie Vokiet. ir 
galimas daiktas, kad linkimas 
prie Vokietijos yra priežastis 
jo areštavimo. Lietuvoje dir
bo banke.

CLEVELAND, OHIO.
šeštadicnj, lapkr. 9 d. įvyks LDS 

jaunuolių 201-227 kuopų “Armis
tice” šokiai. Liet. Svet., 6835 Supe
rior Ave. Pradžia 8 v. v. Turėsime 
valgių, gėrimų ir iš penkių muzikan
tų Royal Ambassador orkestrą šo
kiams. Gros lietuviškai ir ameriko
niškai. Įžanga 35c. Iš anksto. 30c. 
Acquila Bekevičiūtė, Komiteto narė.

(263-265)

PHILADELPHIA, PA.
ketvirtadienį, 14 d. lapkr. įvyks 

visų mūsų organizacijų visuotinas 
susirinkimas labai svarbiais klausi
mais. 735 Fairmount Ave., 8 v. v. 
Taipgi bus išduota smulkmeniškai 
“Laisvės” pikniko raportas ir kiti 
raportai. Diskusuosime žiemos sezo
no veikimą. Draugai, lankykitės su
sirinkime nors sykį į mėnesį, išsky
rus savų kuopų susirinkimus.—Vei- 
čiančio Kom. Sekr.

VARPO KEPTUVE

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

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

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

ROBERT LIPTON 1
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET ■
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178 U

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
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 Rolla.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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P R Balsavimų Sistema
Laimėjo

Užsakykite “Laisvę” į Lietuvą

Vardas

Paštas

Apskritys .

F. W. SHAUNS

Tel. Virginia 7-4499

Nemokami Muzikos Vakarai Varžytinių Kūdikis Mirė
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Singers, žy-
Gramercy

žaidžiant prie gelžkelio bė
gių, Bronxe, Bob Roberson, 9 
metų, tapo užmuštas elektros.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Lev&ndauskal

i
į I

Antrąjame iššaukiamųjų ka
rinei prievolė! būryje būsią 
apie 2000 nevvyorkiečių. Tu
rėsią išvykt apie lapkričio 25- 
tą ir 304ą. .

ir visokio plauko 
brukte brukamą

pa
jau-

muzikos 
kur būna ir 
tam tikrais

me
di s- 
339 
pa-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

tę
cijai, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

E.N.Y.—-RICH. HILL, N. Y.
Ketvirtadienį 7* d. lapkričio 8 v. 

v. Logan Inn Patalpoj, kampas Lo- 
gan St. ir Atlantic Avė. įvyks LDS 
13 kp. susirinkimas. Nariai kviečia
mi dalyvauti. — A. Bieliauskienė, 
Sekr.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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 Vedėjai

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

SUSIRINKIMAI 
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 7 d. lapkričio, Zabiel- 
skio Svet., 8 v. v. Nariai dalyvauki
te.

PARDAVIMAI
Parsiduoda trys apartmentai, kar

što vandens šiluma, yra 3 maudy
nės. Aliejinis pečius. Kaina $2800.00, į 
imam $300.00 pinigais. Prašome 
kreiptis pas S. A. Baron, 157 W. 
Girard Ave., Philadelphia, Pa.

(262-267)

(SHALINSKAS)

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerkos (pusininkės) 

į Restauracijos-Saliūno biznį. Pagei
daujama, kad turėtų nors biskį pi
nigų ir kad mylėtų dirbti. Turės 
gerą pragyvenimą. Esu pavienis. 
Malonėkite rašyti laišką arba asme
niškai atsišaukite: R. D., 144 New 
Main St., Yonkers, N. Y. (262-264^

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ,

unijistai irgi ne
šis milžiniškas 
laimėjimas aiš

kus stovi narių 
D.

Maleušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

■■

Marcantonio Išrinktas 
10,000 Dauguma

Kovingasis kongresmanas, 
Vito Marcantonio, kuris veik 
pats vienas išdrįso kongrese 
balsuoti prieš administracijos 
karo planus ir visur kovoti 
prieš civilių teisių varžymus, 
20-me kongresiniam distrikte, 
New Yorke iš naujo išrinktas 
kongresmanu 10,463 balsų 
dauguma prieš savo oponentą 
tammanietį 
“socialistų” 
Lanzetta.

Sugrįžus 
balsavimų daviniams, už Mar
cantonio balsų buvo paduota 
25,074 prieš 14,611.

Iškilo Sveikinimo 
Demonstracijos

Dar anksti vakarą, kaip
Marcantonio laimėjimas buvo 
numatomas, milžiniškos minios 
svieto susibūrė prie jo rinki
mų centralinės patalpos 1766 
Lexington Ave., N. Y. ir čia 
Marcantonio, išėjęs ant gais
rinių laiptų, tarė keletą žo
džių į minią.

Minios banguojantis entu
ziazmas čion nesustojo. Spon
taniškos demonstracijos, iški
lusios daugelyje jo distrikto 
vietų, augo iki pagaliau susi- 

•s liejo į vieną ant 116th St. tarp
Park ir Lexington Avės. Su-I "'Proporcionalės atstovybės 
sidarė daugtūkstantinės mi- balsavimų sistema (proportio- 
nios, kurios pradėjo maršuoti nal representation —P. R.) 
Po distrikto gatves, daugėda-' laimėjo didele dižiuma balsų 
mos, dainuodamos, šaukdamos 
obalsius ir visiems skelbdamos 
linksmą žinią..

Paradas praėjo ir pro Lan- 
zettos centrą, čia buvo tam
su ir nei gyvos dūšios aplink. 
Lanzettos, kuris kadaise bu
vo komitete parūpint Mussoli- 
niui medalį, buveinė praeinan
čių buvo pasveikinta “vilko 
saliūtu”.

Joks pergalingas Marcan
tonio laimėjimas skaitoma 
svarbiu ne vien tik akyvaiz- 
doje jo kovingo rekordo už 
taiką kongrese, bet taipgi atsi
žvelgiant ir į social-demokra- 
tų sparno Amerikos Darbo 
Partijoj, taipgi garmentiečių 
unįjos viršininkų pastangas jį 
sumušti šiuose rinkimuose.

Luigi Antonini, Lokalo 89-to 
viršininkas ir senagvardietis 
Darbo Partijos šulas, pylė 
tūkstančius dolerių ir davė 
būrius žmoųių vedimui Lanze
ttos kampanijos.

* Bet eiliniai nariai darbie- 
čiai taip ir 
snaudė, ir 
Marcantonio 
kiai parodė, 
simpatijos.

Dar Šeši Žuvo Auto 
Nelaimėse

Brooklyne pereitą savaitę 
6 asmenys užsimušė auto ne
laimėse, viso šiais metais 212. 
Mirimai padaugėjo nuo plau
čių uždegimo ir kokliušo. Per 
savaitę nuo visokių priežas
čių mirė 485. Gimė 715-ka.

Miesto įvairiose vietose WP 
A muzikos projekto artistai 
duoda koncertinės 
programas, o kai 
šokių orkestros 
vakarais.

Negro Melody 
mi grupė, taipgi
Chamber Trio, pakaitomis, an
tradienių vakarais pildo pro
gramas Mokykloj 167, Sche
nectady Ave. ir Eastern Park
way.

Šokių orkestros griežia . pir
madienių vakarais Prospect 
Parko piknikų salėj; antradie
nių—953 Putnam Ave.; tre
čiadienių—McCarren žaismių 
centre, ir Sunset Parko žais
mių centre; ketvirtadienių^— 
17 Montrose Ave; ir kas an
trą penkt.—202 Vanderbilt 
Ave. ‘

Puikusis “Laisves’’ Koncertas 
Jau Čia; Jin Rengiasi Visi

J šiemetinį “Laisvės” kon
certą brooklyniečiai ruošiasi 
ne juokais. Pasiūlai žrųogui 
bilietą, tai jis atsako: “šie
met koncertas persvarbus, kad 
tik vienam eiti. Bus ko pa
klausyti ir svarbu dalyvauti 
visiems. Duok bilietus visai 
šeimynai.”

Ištiesų, “Laisvės” koncertas 
bus ir įdomus ir svarbus vi
sais atžvilgiais. Jame daly
vaus būrys iš pačių parinkti- 
niausių Amerikos lietuvių me
nininkų, o prie to čia bus pir
mą proga išgirsti ne tik lietu
viuose, bet ir kitataučiuose 
įvairiose šalyse pagarsėjusį žy
mi ausį Lietuvos pianistą pro
fesorių Vytautą Bacevičių, ku
ris čionai amerikiečiuose pir
mu kartu ir nežinia, kaip il
gam čia liksis.

Programoj girdėsime aukš
tai prasisiekusią ir sėkmingai 
siekiančią į dainos žvaigždes 
solistę Birutą Ramoškaitę, ku
ri taip pat jau paskilbusi ne 

prieš norėjusius ją panaikint. 
Nors daugelis ne gana prity
rusių balsuotojų sakėsi to pa
siūlymo ant baloto visai ne
radę, tačiau radosi pakanka
mai rūpestingų jos gynėjų, ku
rie pasiūlymą sistemą atmest 
susijieškojo ir jam davė didelį 
NO.

Prieš panaikinimą buvo pa
sisakyta 707,310 balsų prieš 
516,104 balsus norinčių ją pa
naikint. Pranešimai tuo 
tu buvo gauti iš 3,712-kos 
triktų, trūko pranešimų iš 
distriktų, kurie galutinų 
sėkmių nebegalės pakeisti.

Miestas Apvaikščiojo 
Pabaigtuves

Dar anksti vakarą, nei ne
sužinojus laimėtojų, mieste 
buvo jaučiamas baigtuvių są
jūdis. Į tradicinį Times Squa
re minių paradą, tėmyt elek
triškus pranešimus, sugužėjo 
per pusė miliono svieto. Ir vi
sur kitur matėsi linksmavimai, 
o kai kur, žinoma, ir nusimi
nimai po pralaimėjimo.

Net Brooklyne, kuris, paly
ginamai, būna ramus-ramutis, 
tam tikro gyvumo sudarė nuo
lat važinėją įvairiose vietose 
laužų gesinti iššaukti gaisra- 
gesiai, o įstaigose girdėjosi 
linksmas klegėsis ir vieni ki
tų erzinimai laukiant rinkimų 
pasekmių ir klausant prane
šimų iš atskirų w distriktų ir 
valstijų.

Nuvežta iš prieglaudos šven
tojoj Villoj, Dobbs Ferry, į 
vienuolės Cabrini Memorial 
ligoninę, mažytė Jacqueline 
Long mirė 
Priežastis 
šešių metų 
patalpinta 
kant dėlto,
auklėti jų poriniam 
mui pairus. Dėl jos tarp tė
vų buvo iškilusi fizinė kova 
teismabutyje rugsėjo 25-tą.

pereitą antradieni, 
dar neišaiškinta, 
mergytė buvo ten 
tėvams nesusitai- 

kuris pasiims ją 
gyveni-

vien tik lietuviuose, bet pla
čiai žinoma ir branginama ir 
amerikiečių koncertų publikos.

Apart lietuvių menininkų, 
dainuos europinių ir amerikie
tiškų operų dainininkas Geor
ges Doubrovsky.

Iš Bayonnės atvyksta dai
nuoti koncertų publikos ir ra
dio klausytojų mylimas daini
ninkas Antanas Višniauskas, 
baritonas.

Iš vietinių dainuos Brookly
ne ir daugelyje kitų stambių
jų lietuvių kolonijų koncer
tavusi solistė Aldona Klimar- 
tė; paskilbusieji Aidbalsiaį, 
vadovybėje B. L? šalinaitės, ir 
Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės; šoks la
kioji Daratėlė Bubniūtė.

Po programos seks šokiai 
prie Petro Retikevičiaus or
kestros ir smagūs pašnekesiai 
bei naujos pažintys su tolimais 
svečiais ir brooklyniečiais lie
tuviais, kurie skaitlingai ir en
tuziastiškai rengiasi j šį kon
certą. T. P.

Prieš Ryaną Kilo Audra 
Laivakrovių bokaluose

Nesulaukdami veiklos dar
bininkų reikalais iš Ryan’o 
pakaliko Emil Camardos, še
ši laivakrovių lokalai Brook
lyno taip vadinamoje Red 
Hook srityje sukilo prieš uni
jos viršenybę, išsirinko savo 
viršininkus bei komitetą įt'-'kt 
kompanijoms reikalavimus.

Eilinių narių komiteto pir
mininku išrinktas jaunas, ga
bus kovotojas Peter Mazzie.

Pajutęs sukilimą, patsai ca
riškas laivaįrovių (ILA) uni
jos viršininkas Joseph P. Ry
an stvėrėsi gelbėt sau padėtį, 
paskelbė laivakrovių mitingą 
saliukėj 97 Union St., kur tel
pa apie 400 žmonių. Gi še
šiuose lokaluose yra tarp 6,- 
000 ir 7,000 narių. Ryan’o 
nelaimei, ir iš tų 400 apie 350 
suėjo eilinių narių komiteto 
rėmėjai. Taipgi Prospect Hall 
buvo sušauktas kitas, tiesio
ginis eilinių narių mitingas, 
kuriame pakartota pirmesnis 
nusitarimas nesiskaityt su Ry- 
ano vadovybe, kuri iki šiol ne
matė reikalo kreipti domės į 
jų reikalavimus. Kad eilinių 
narių reikalavimai teisėti ir 
esą buvę reikėję imt atydon, 
pripažino ir pats Ryan tame 
savo sušauktame mitinge, pri
spirtas eilinių narių klausi
mais.

“Hillmanas Neatstovauja 
EiliniiiNariu”

Taip rašo lapkričio 4-tos 
laidoj “Daily Workeryje” tū
las kirpėjas, vyriškų rūbų kir
pėjų lokalo 4-to narys, savo 
laiške, kuriame jis sako, kad 
nei Hillmanas, nei amalga- 
mfeitų generalis sekretorius 
Potofskis neatstovauja jo, nei 
šimtų kitų jam žinomų kirpė
jų, ar kitų amalgameitų eili
nių narių. Neigi tie viršinin
kai esą bent kokiu svarbesniu 
klausimu narių atsiklausę.

Ginčą ir nariuose pasipikti
nimą iššaukė Potofskio pareiš
kimas, kuriame jis skelbė, kad 
amalgameitų unijos nariai at
metę Lewis’ą. Kirpėjas rašo, 
kad Rooseveltas davęs darbi
ninkams tiek, kiek Lewis’as 
kovingo ir stipraus unijizmo 
pagalba pajėgė* iš jo išreika
lauti. Kirpėjas, nors nesutik
damas su užgyrimu Willkio, 
vienok apie Lewis’a atsiliepė 
sekamai:

“Aš nestoju už Willkie, bet 
aš negaliu stovėti ir matyti 
darbininkų-oportunistus nieki
nant tikrą darbininkų vadą 
(Lewis’ą), kuris stūkso aukš
čiau jų (Hillmanų-Potofskių) 
kaip kalnas virš tarakono.”

Demokratai Laimėjo 
Dvi Svarbias Vietas

Brooklyne vietinių kandida
tų įvairioms vietoms rinkimų 
pasekmės dar nebuvo žino
mos, tačiau žinoma tiek, kad 
Brooklyno prezidento vietą 
laimėjo demokratų kandida
tes John Cashmore, o apskri
čio teisėjo vietą laimėjo Samu
el Leibowitz, paskilbęs krimi
nalinių bylų advokatas, kuris 
kadaise tūlą laiką buvo 
samdytas ir Scottsboro 
nuolių gynimui.

G. Klimas Turi ‘Pagaminęs 
Gražių Filmų '

. Spalių 26-tos vakarą, “Lais
vės” salėj, Lietuvių Stygų Or
kestrą buvo surengus pramo
gėlę, kurios programoj, apart 
pačios Stygų Orkestros išpil
dytos muzikos, buvo rodoma 
judžiai. Juos rodė Geo. Kli
mas. Judžiai, bent tūli iš jų, 
paties G. Klimo ir nuimti 
Liet. Meno Sąjungos ir Liet. 
Darb. Susivienijimo seimuose, 
taipgi tų org. vietos apskri
čių bendrame .piknike,- ir 
“Laisvės” piknike, Philadel- 
phijoj. i

Reikia pasakyti, kad judžiai 
gražiai pavykę nuimti tose 
vietose, kur turėta pakanka
mai stipri šviesa, kitur išėję 
silpniau, bet ir ten žmonės 
pažįstami. Pagaliau kiekvie
ną sudomina tas faktas, kad 
čia matosi savos pramogos, 
savi žmonės;'ne vienas nusi
stebi ir pats save pamatęs, ko I 
visai nesitikėjo. Judžiai paį
vairina vakarą.

Aš manau, kad organizaci
jos, damokėjusios šiek tiek 
būtiniausiom, lėšom, galėtų d. 
Klimą pasikviesti į savo va
karus. šiame užsiėmime d. 
Klimas nėra verslininkas, bet 
mėgėjas, tad gal sunkių 'sąly
gų nestatytų.

Priedam prie lietuviškų, ro-l 
dyta jaunimo paradas Mask
voj Sovietų filmą. Prie šių ju- 
džių girdėta it* muzika, taipgi 
dainos. Neišeina taip stipriai, 
kaip gerame teatre, kur var
tojama brangūs aparatai, ta
čiau girdisi gana aiškiai ir 
gražiai. t

Parade praeina visų tarybi
nių respublikų sportininkų bū
riai, dainuodami, šokdami, ne
tikėtinai puikius gimnastikos 
aktus išdarinėdami, o paskuti
niai, baltarusiai, labai skait- I lingi praėjo nešini visu ber
žynu, kas sudarė vaizdą, būk 
jaunimas atliekąs savo žais
mes lankoj, apsuptoj jaunais 
berželiais. Visa tai jaudino 
žiūrovus.

“Matai, kaip laisvas jauni
mas praleidžia jaunystę”,>nu
braukus ašarą tarė gretimai 
manęs sėdėjus darbininkė sa
vo draugei, —- o mes nieko 
daugiau nematėm savo jau
nystėj apart vergavimo ki
tiems ir juodo skurdo. Mes 
peranksti < ir ne ten užgi- 
mėm. . .

—Bet mūsų brolvaikiai ne- 
peranksti,—pastebėjo antroji.

—Pamatysi, kitų metų paro
doj jau maršuos ir Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respubli
kos jaunimas.

—Gerai sakai. Paprašykim 
Klimo, lai dabar jau užsako 
kitų metų filmą,—pralinksmė- 
jus juokavo pirmoji.—Atsi
džiaugsime ir už save į juos 
žiūrėdami.

Ir tikrai buvo kuomi džiaug
tis, tą paliudijo gausiai su- 
pliaukšėję delnai judį pabai
gus rodyti. M-s.

Demokratų “Čyfų” Distrik- 
tuos Balsavę už Willkie 
Kai kurie žymių demokra

tų vadų namų distriktai pasi
rodė gana nepatriotiški-neišti- 
kimi savo vadams. Taip va 
senatoriaus Wagnerio distrily
te už Willkie balsuota 375 
prieš 197; gubernatoriaus Le
hman o —" 641 prieš 235, Far
ley—486 prieš 260, Flynn’o 
—565 prieš 316, Smith’o— 
707 prieš 239.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberla!

J. GARŠVA
Grąbo'rius-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: E Vergreen 8-9770

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

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

s' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marioh St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rhelngold 5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Po Centą Pienui Parduot 
Planas Plečiamas

Pardavimas po centą stik
linės pieno pradžios mokyklos 
mokiniams, iš karto išbandy
tas keliose dešimtyse mokyk
lų, dabar jau praplėstas į 635 
liaudies mokyklas. 'Mokyklo
se pienas duodama ir visai ne
mokamai tiems vaikams, ku
rie privalo gauti New Yorko 
Miesto Labdarybės Dep-to 
duodamus užkandžius.

Po centą pieno vaikai gali 
pirktis šiose Brooklyno moky
klose: 28, 73, 95, 125, 235, 
96, 210, 252, 34, 36, 38, 39, 
40, 43, 78, 71, 72, 73, 75.

Federaliame Teisme prasi
dėjo Hopsono byla. Jis kalti
namas pasisavinus $20,000 iti- 
vestorių pinigų buvusioj As
sociated Gaso ir Elektros fir
moj.

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.

Lietuvos žmonės labai mėgo skaityti “Laisvę,” bet 
Smetonos valdžia “Laisvės” neįsileisdavo. Dabartinė val
džia sukriušino cenzūros retežius ir “Laisvė” jau eina į 
Lietuvą. Užrašykite ją savo draugams ir giminėms. 
“Laisvės” kaina į Lietuvą $8.00 metams, $4J)0 pusei 
metų. Antrašą, kam užrašote, prašome rašyti sekamai:

Gatve ar kaimas

Prašome aiškiai įrašyti antrašą į čia paduotą blanku- 
ir prisiųsti kartu su mokestim “Laisvės” Administra-

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorą alus ir
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną aubatą 
kjarijta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlaL

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




